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POVZETEK 

V predšolskem obdobju je velik poudarek predvsem na zgodnjem opismenjevanju otrok in 

razvijanju predbralnih sposobnosti. Predšolski otroci pa bi morali biti deležni tudi ustreznega 

poučevanja kemijskih vsebin, saj je poznavanje nekaterih osnovnih kemijskih pojmov tudi v 

predšolskem obdobju za otroke pomembno. V kurikulumu za vrtce je poudarjeno področje 

spoznavanja narave, ki vzgojitelje usmerja v raziskovanje osnovnih spoznanj o človeku, 

naravi in naravnih pojavih. Vzgojitelji tako svoje dejavnosti usmerjajo v splošno, površinsko 

poznavanje določenih vsebin s področja naravoslovja, ob tem pa pozabljajo, da je obvezni del 

naravoslovja tudi kemija. Brez kemije, ob pomoči fizike in biologije, naravoslovnih 

dejavnosti sploh ne bi bilo. Zato je prav, da otrokom predstavimo kemijo, njene osnove, 

osnovne pojme in pomen za naše življenje. Z raziskovanjem in odkrivanjem kemijskih vsebin 

namreč otroci oblikujejo osnovna znanja o tem, kako narava deluje, kaj sestavlja okolje, v 

katerem živimo, zakaj so stvari takšne, kot jih vidimo. S tem pridobijo drugačen, bolj 

poglobljen pogled na svet, naravo in interakcije v njej. 

V magistrskem delu so strokovno teoretično opredeljeni različni pristopi poučevanja 

kemije, poudarjen pomen kemijskih vsebin v predšolskem obdobju, vloga vzgojitelja pri 

predstavljanju kemijskih vsebin in opredeljen razvoj pojmov v predšolskem obdobju. Na 

osnovi teoretične analize strokovne literature so v magistrskem delu predstavljeni različni 

pogledi, pristopi in načini vzgojno-izobraževalnega dela na področju kemije v predšolskem 

obdobju, na osnovi katerih bo izvedena raziskava. Osnovno raziskovalno vprašanje 

magistrskega dela je, ali vzgojno-izobraževalni pristopi in oblike dela, ki zahtevajo otrokovo 

aktivno udeležbo, omogočajo boljše poznavanje kemijskih pojmov pri otrocih v predšolskem 

obdobju, v nasprotju s frontalno obliko dela. Ob tem sta raziskovana tudi časovni vpliv na 

ohranjanje novo konstruiranega znanja in vpliv starosti otrok na razumevanje kemijskih 

pojmov. 

Na osnovi pridobljenih rezultatov je pripravljen model vzgojno-izobraževalnega dela, ki 

vključuje smernice za poučevanje kemijskih pojmov na predšolski stopnji. Na osnovi modela 

vzgojitelji otrokom lahko omogočijo ne le poznavanje različnih kemijskih pojmov, temveč 

tudi njihovo razumevanje in ustrezno rabo v drugih situacijah. S tem otrokom zagotovijo 

trdne temelje na področju kemije, ki predstavljajo osnovo za nadaljnji razvoj kemijskih in 

naravoslovnih znanj. 

Ključne besede: 

Zgodnje učenje, predšolsko obdobje, naravoslovje, kemijski pojmi  





ABSTRACT 

In the preschool period, there is some great emphasis mostly on early literacy of children 

and developing pre-reading skills. Preschool children should be taught chemical contents 

appropriately because knowing some of the basic chemical conceptions in preschool period is 

necessary also for the children. In the curriculum for kindergartens, the field of learning about 

nature is emphasized. The field directs teachers into the research of basic findings of the 

human, nature and natural phenomena. Teachers, thus, aim there the activities in general and 

superficial knowledge of certain contents from the field of natural sciences. In the process, 

they forget that mandatory part of natural sciences is chemistry also. Without the chemistry 

(with the help of physics and biology), there would be no natural sciences. Therefore, it is 

appropriate to present chemistry, its basics, basic conceptions, and its significance for our 

lives, to the children. By research and discovering chemical contents, the children form basic 

knowledge on the topic how nature works, what are the components of the environment we 

live in, and why things are such as we see them. Thus, they acquire different and more 

profound world view, view of nature and interactions within it. 

In the master’s thesis, various approaches to teaching chemistry are defined theoretically 

in a professional manner. The significance of chemical contents in preschool period is 

emphasized, as well as the role of the teacher in presenting chemical contents. The 

development of conceptions in preschool period is defined. On the basis of the theoretical 

analysis of professional literature, various views, approaches, and methods of educational 

work in the field of chemistry in preschool period are presented in the master’s thesis. On the 

described basis, the research will be performed. The basic research question of the master’s 

thesis is whether educational approaches and forms of work which demand child’s active 

participation enable better knowing of chemical conceptions in children in preschool period, 

opposite to the ex-cathedra work. In the process, the time impact on the preservation of newly 

constructed knowledge and the influence of age of the children on the understanding of the 

chemical conceptions are researched. 

On the basis of the acquired results, the model of educational work is prepared. It includes 

directives for teaching the chemical conceptions on the preschool level. On the basis of the 

model, the teachers enable children not only knowing different chemical conceptions but also 

their understanding and the appropriate use in other situations. Thus, firm foundations in the 

field of chemistry are assured to the children. This is the basis for further development of 

chemical knowledge and knowledge of natural sciences. 
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1 

1 UVOD 

Svet okrog nas nam vsak dan ponuja nove možnosti za raziskovanje in spoznavanje 

različnih procesov, ne samo v naravi, temveč v vsakdanjih opravilih in dogodkih, ki so v 

naših očeh postale popolnoma vsakdanje in samoumevne. Da bi v otroku prebudili občutek 

življenjskega ritma, ga vzgojili v aktivnega udeleženca dogajanja v okolju, mora biti deležen 

tako splošno-naravoslovnega kot tudi kemijskega opismenjevanja. 

Krnel (2012) navaja, da se učenje naravoslovja lahko začne takrat, ko so otroci najbolj 

vedoželjni in radovedni, to pa je prav v času pred vstopom v šolo. Po njegovem mnenju 

morajo biti otroci dovolj zreli za sprejemanje abstraktnih vsebin (biologija, kemija, fizika), saj 

le takrat lahko sami iščejo razlage, mi pa jim pri tem le pomagamo, s čimer drobne začetne 

otroške teorije postanejo osnova za prave znanstvene razlage (Krnel, 1993). Če torej drži, da 

otroci pred tem kemijskih pojmov niso sposobni razumeti, ali jih je potem sploh smiselno 

spoznavati že prej, takoj po otrokovem vstopu v vrtec? Znajdemo se pred dilemo, ali so otroci 

v zgodnjem predšolskem obdobju že sposobni konstruirati specifične kemijske pojme, jih 

razumeti in nadgrajevati. 

Že najmlajši predšolski otrok kaže svoje najzgodnejše zanimanje za okolje in dogodke 

tako, da opazuje vse, kar ga obdaja (Katalinič, Tratnjek in Anželj, 2007). Kot dojenček se 

najprej srečuje s prvimi zvoki, predmeti, neznanimi situacijami. Vse poteka spontano, počasi, 

brez posebnega truda ali priprav. Z meseci in leti pridobiva nove izkušnje in znanja, na katerih 

gradi nova znanja in spoznanja, svoje življenje. Tudi Lindova (1999) trdi, da moramo vsem 

otrokom zagotoviti možnosti, da razvijajo kemijsko pismenost. Zgodnje učenje naravoslovja v 

vrtcu namreč ne postavlja nove strukture znanja, ampak skuša nadaljevati ali spreminjati 

znanje, ki ga je otrok prinesel s seboj v vrtec (Krnel, 1993). Krnel ob tem dodaja (prav tam), 

da je učenje naravoslovja in s tem kemije ter kemijskih pojmov dinamičen proces, pri katerem 

pojmi, vgrajeni v mentalni model posameznika, nimajo neke konstantne strukture, temveč se 

zaradi interakcij med fizičnim in socialnim okoljem ves čas spreminjajo. Proces se po 

njegovem mnenju začne s poznavanjem in oblikovanjem osnovnih, začetnih pojmov, ki jih 

otrok pridobiva na osnovi izkušenj iz okolice in predstavljajo pogoj za nadaljnji razvoj 

otrokovega mišljenja. Na osnovi poznavanja začetnih pojmov, usmerjenega dela in lastne 

aktivnosti pa otroci spoznavajo in usvajajo nove pojme, jih postopoma nadgradijo in povežejo 

v nova znanja.  

Novak (2003) pravi, da otroci skladno s svojim kognitivnim razvojem sami konstruirajo 

pojme in razvijajo teorije, vendar teh idej niso zmožni povezati med seboj. Z vodenim 
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proučevanjem in opazovanjem ter s primernimi poskusi pa je mogoče že najmlajše navaditi na 

metode znanstvenega dela in ublažiti prehod iz naivnega v razumsko dojemanje sveta. Zato je 

velikega pomena tudi pedagoško delo, ki od vzgojiteljev ob dobrem poznavanju razvojnih 

značilnosti otroka zahteva vsakodnevno vnaprej načrtovano obliko dela, uporabo primernih 

metod in oblik poučevanja, ki zajemajo pogovor o obravnavani tematiki in evalvacijo 

preteklega dela (Krnel, 1993; Krnel, 2003).  

Pedagoško delo lahko poteka na več načinov. Prvi zagovarja pripravo dejavnosti, ki so 

načrtovane tako, da omogočajo sprejemanje novih informacij preko lastnih izkušenj, lastnih 

raziskovanj oziroma aktivnega učenja (Skribe-Dimec, 1998; HighScope Educational Research 

Foundation, 2011; Hohmann, Weikart, 2005). Vzgojitelj tako ne predstavlja absolutnega 

izvora informacij, temveč nudi le oporo pri iskanju, izbiri in uporabi informacij. Vzgojiteljeva 

dolžnost je priskrbeti različne pripomočke in vire, s katerimi lahko otroci raziskujejo, pri tem 

pa mora dobro poznati poti raziskovanja in eksperimentiranja ter upoštevati različne poti 

razvoja pojmov, ki jih je opredelil že Vigotski (Appleton, 2003; Pramling Samuelsson, 2010; 

Sentočnik, 2002; Žist in Oblak, 2004).  

Nasproten pogled na učenje pojmov predstavlja pogled Davida Ausbela (Woolfolk, 2002), 

ki pravi, da ljudje znanje pridobivajo s sprejemanjem in ne odkrivanjem, saj so pojmi, načela 

in ideje že predstavljeni in razumljeni in jih ni treba ponovno odkrivati. Z Ausbelovo trditvijo 

se strinjajo tudi drugi avtorji (Heiman, Wallenstein in Gazit, 2009; Piciga, 1992; Corno, 

Snow, Slavin, Karweit in Madden, v Woolfolk, 2002), ki trdijo, da je učenje z odkrivanjem in 

raziskovanjem lahko celo neučinkovito in škodljivo, predvsem za otroke z nižjimi 

sposobnostmi ali v primerih, ko so dejavnosti, ki jih raziskujemo, zaradi določenih zunanjih 

dejavnikov neuspešne (odkrivamo učinek sončne svetlobe na rast rastlin, vendar v času 

dejavnosti zaradi slabega vremena te ne moremo zagotoviti), otroci pa lahko pri aktivnem 

raziskovanju včasih zadržijo svoja napačna pojmovanja in niso sposobni sami priti do sklepov 

ali spoznanj. Tudi D. Harcourt in J. Einarsdottir (2011) naštevata kar nekaj raziskovalcev 

(Bourdieu, 2001; Warming, 2005; Vandenbroeck, 2006; Einardsdottir, 2007; Gallacher, 2008; 

Dockett, 2009; Schiller, 2009), ki opozarjajo na vzgojiteljevo izvajanje aktivnega 

raziskovanja le zaradi metode same in ne zaradi učinka, ki naj bi jo metoda prinesla. Zelo 

jasno poudarjajo težavo razlik, ki nastajajo med nadarjenimi otroki in otroki z učnimi 

težavami, kar omenjata tudi Woolfolkova in Piciga. Aktivni udeležbi nasprotuje tudi njihov 

pogled na pomen poslušanja. Po njihovem mnenju poslušanje otrok pri frontalnih oblikah dela 

ne predstavlja le prave tehnike dela, ki je primerna za vse otroke, temveč jim omogoča 

povezavo med razmišljanji in predstavami o sebi v odnosu do drugih in sveta.  
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Pri raziskovanju kemijskih vsebin ne smemo pozabiti na vpliv časovne porazdelitve 

dejavnosti. Po mnenju nekaterih avtorjev (Piciga, 1992; Krnel, 1993; Lindt, 1999; Appleton, 

2003; Battelli in Dolenc-Orbanić, 2006) je pravilen razvoj kemijskih pojmov mogoče doseči 

le s kakovostnim in pravilno časovno razporejenim načinom dela, ki vsebuje temeljito in 

večkratno pojasnjevanje in ponavljanje kemijskih pojmov. Krnel (1993) in K. K. Lindt (1999) 

menita, da otroci kemijske pojme ozavestijo oziroma osmislijo šele takrat, ko učenje poteka v 

obliki dalj časa trajajočega procesa odkrivanja in raziskovanja. Vsa usvojena znanja je kasneje 

treba uporabljati v vsakdanjem pogovoru tako v vrtcu kot doma in jih po potrebi še dodatno 

nadgrajevati z razlagami in opazovanji, s čimer preverjamo in hkrati poglabljamo otrokovo 

razumevanje kemijskih pojmov.  

Magistrsko delo v nadaljevanju poskuša odgovoriti na vprašanja, ali naj učenje kemijskih 

pojmov poteka predvsem kot aktivno raziskovanje otrok ali kot poučevanje v frontalni obliki 

oziroma koliko znanja otrok ohrani, ne glede na obliko dela.  
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2 TEORETIČNI UVOD 

Na začetku magistrskega dela se bomo dotaknili področja miselnega razvoja otroka. 

Otroci namreč začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih 

miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem (Krnel, 2001). Brez poznavanja miselnega 

razvoja otroka se ne moremo lotiti raziskovanja oziroma odkrivanja področja kemije, niti 

katerega koli drugega področja, vezanega na predšolsko vzgojo. Dejstvo je, da je prav miselni 

razvoj tisti, ki določa, katere vsebine bodo vzgojitelji izbirali, kakšne metode bodo pri delu 

uporabljali in katere cilje bodo izbirali.  

2.1 Kognitivni razvoj otroka v predšolskem obdobju 

Kakšno bo razumevanje pojma, je odvisno predvsem od kognitivnega razvoja, na kateri 

stopnji je otrok v trenutku, ko se sreča z določenim pojmom. Razvoj pojmov je po mnenju 

avtorjev Cencič in Cenčič (2002) namreč tesno povezan z otrokovim celostnim razvojem, 

razvojem zaznavanja in miselnih funkcij. V predšolskem obdobju namreč otroci stvari 

zaznavajo predvsem globalno oziroma celostno, kar s starostjo otroka prehaja v analitično 

zaznavanje (prav tam). Tudi Piaget (v Woolfolk, 2002) piše, da se naši procesi mišljenja 

zaradi našega osmišljanja sveta okoli nas radikalno, a počasi spreminjajo vse od rojstva. 

Piaget (Woolfolk, 2002) je v svojih raziskavah opredelil štiri faze kognitivnega razvoja: 

senzomotorična faza (od rojstva do dveh let), predoperacionalna faza (od dveh let do sedmih 

let), faza konkretnih operacij in faza formalnih operacij. Vsi ljudje gremo skozi vse štiri faze v 

točno določenem zaporedju, ne pa tudi ob točno določenem času. Pogosto se namreč zgodi, da 

ljudje uporabljamo eno raven mišljenja pri reševanju ene vrste problemov, drugo raven 

mišljenja pa pri reševanju drugih problemov. Prav tako se lahko zgodi, da posameznik za 

prehod med eno in drugo fazo mišljenja potrebuje veliko več časa kot drugi. Podporo 

Piagetovemu faznemu razvoju mišljenja predstavlja raziskava psihologa Epsteina (1980, v 

Woolfolk, 2002), ki nakazuje, da se nagla rast možganov pojavi približno isti čas kot prehodi 

med fazami. Prehod na višje kognitivne faze je tako po njegovem mnenju povezan s 

spremembami v možganih. 

Ena izmed značilnosti predoperativnega mišljenja je tudi centracija otrokovega mišljenja. 

Govorimo o otrokovi nagnjenosti k temu, da se osredotoči le na en vidik situacije, ob tem pa 

zanemari druge. Gre za nezmožnost decentriranja oziroma povzemanja več vidikov določene 

situacije hkrati (Papalia, 2003). Na tej stopnji je tako vloga odraslih oziroma vzgojiteljev, da v 
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največji meri spodbujamo otrokov način razumevanja, razmišljanja ter spodbujamo njegovo 

aktivno iskanje idej. Tako otrok pridobiva nove izkušnje, ki jih povezuje v že obstoječe, v 

obstoječa znanja in iz njih oblikuje nova, predvsem v novih situacijah. 

Otroci skladno s svojim kognitivnim razvojem razvijajo tudi teorije in konstruirajo 

pojme. V predšolskem obdobju otrok ob naključnem opazovanju in brez organiziranega 

načina raziskovanja pridobiva nova znanja in ideje, ki pa so le osnova za neznanstveno 

oziroma naivno dojemanje sveta. V tem času so po mnenju Krnela (1993), Kataliniča (2010) 

in Novaka idr. (2003) otroci nezmožni iskanja povezav med laičnimi in znanstvenimi 

pojmovanji. Številne vsebine so namreč v zgodnjem otroštvu otrokom preabstraktne, zato 

otroci niso zmožni iskanja povezav med svojimi laičnimi ter znanstvenimi pojmovanji (prav 

tam).  

Na razvoj otrokovih konkretnih izkustvenih sposobnosti, sposobnosti reflektivnega 

opazovanja, abstraktnih izkustvenih sposobnosti in sposobnosti eksperimentiranja pa po 

mnenju Kolba (1984) vpliva izkustveno učenje, ki poteka z lastno aktivnostjo in 

raziskovanjem. S tem se strinja tudi Krnel s sodelavci (2003), ki dodaja, da izpostavljeni 

naravoslovni postopki (opazovanje, razvrščanje, določanje spremenljivk, eksperimentiranje, 

delo s podatki) podpirajo proceduralno komponento znanja, miselna aktivnost 

(napovedovanje, sklepanje, dokazovanje) pa kognitivno in metakognitivno komponento. S 

tem se širi in poglablja naravoslovno znanje posameznika ter spodbuja in podpira kognitivni 

razvoj. 

Skozi otrokove zavestne in pazljivo vodene manipulacije z objekti prihaja do njegovih 

prvih zavestnih ravnanj s telesi in snovmi, fizičnih in mentalnih akcij, s tem pa se konstruira 

novo naravoslovno znanje in tvorijo novi naravoslovni pojmi (Krnel, 1995). 

Piaget (v Woolfolk, 2002) je med drugim veliko časa namenil raziskovanju struktur, ki se 

oblikujejo pri prehodu iz ene na drugo stopnjo mišljenja. Poimenoval jih je s posebnim 

imenom – sheme, ki v njegovi teoriji predstavljajo osnovni element mišljenja. Prva shema, ki 

jo opisuje Piaget, je asimilacija, ki predstavlja poskus razumevanja nečesa novega na osnovi 

tistega, kar že vemo. Nove informacije preoblikujemo tako, da jih vključujemo v že obstoječe 

sheme (Woolfolk, 2002). Pri najmlajših otrocih gre na začetku za nadgradnjo primitivnih, 

ponavljajočih se in utrjenih akcij, ki se postopoma povezujejo v vse bolj dograjene pojme 

(Krnel, 1995). Drugo shemo predstavlja proces akomodacije, ki se pri posamezniku pojavi 

takrat, ko mora spremeniti obstoječe sheme za odzive na nove situacije. Pri otrocih 

akomodacijo opazimo takrat, ko dodajo novo shemo k drugim (Woolfolk, 2002). Pri procesu 
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akomodacije gre torej za prilagajanje našega mišljenja novim informacijam. Oba osnovna 

procesa sta združena v proces adaptacije, ki predstavlja težnjo ljudi po prilagajanju na okolje.  

Labinowic in Piaget (v Papotnik idr., 2005; Woolfolk, 2002) proces asimilacije in 

akomodacije opisujeta tudi kot proces ekvilibracije, ki jo Piaget (v Woolfolk, 2002) opisuje 

kot obliko kompleksnega iskanja ravnotežja. V predšolskem obdobju so otroci pogosto 

postavljeni v situacijo, ko tega ravnotežja ni. Takrat govorimo o disekvilibriumu 

(neravnotežju), kognitivnem konfliktu, ko znana shema ne da zadovoljivega rezultata (na 

primer risanje z belo barvico na bel papir). Takrat se otrok počuti neprijetno, saj ne razume, 

zakaj stvar ne deluje. Situacija tako otroka kot nas motivira, da poiščemo rešitev s procesom 

asimilacije in akomodacije. S pomočjo teh procesov otrok pridobiva vednosti in znanja o 

pojavih, procesih in pojmih s področja narave ter se uri v naravoslovnih postopkih, kot so 

opazovanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, štetje, merjenje, preskušanje, skiciranje, 

načrtovanje, konstruiranje, izdelovanje domnev, poročanje, povzemanje rezultatov, 

posploševanje itd. (Papotnik idr., 2005). 

Ruski psiholog Vigotski je zapisal, da je učenje eden izmed najpomembnejših vidikov 

otrokovega vedenja, ki je močno povezano z razvojem posameznika. Odnos med razvojem in 

učenjem je Vigotski pojasnjeval s konceptom območja bližnjega razvoja (OBR) – otrok v 

učnem procesu s pomočjo odraslega preseže trenutno stopnjo svojega miselnega razvoja in 

prav ta mehanizem mu omogoča kognitivni razvoj (Vigotski, 1979, 1993). Vigotski poudarja, 

da otroci svoje mišljenje konstruirajo z udeleževanjem v aktivnostih, ki ustvarjajo njihovo 

mišljenje. Ugotavljal je, da bi morali posameznika učiti na stopnji, ki je nekoliko višja od 

njegovega trenutnega razvoja miselnih struktur. Kar je torej otrok danes sposoben narediti v 

sodelovanju, bo jutri zmogel samostojno (Vigotski, 1993, 2010).  

Vigotski (Woolfolk, 2002) trdi, da na kognitivni razvoj mišljenja močno vplivajo sredstva 

in pripomočki (na primer računalnik, mobilni telefoni, ravnila, računala, koledarji, satelitski 

sistemi) ter simboli (pisava, jezik, matematični sistemi, simboli barv). Z gospodarskim 

razvojem se ti pripomočki spreminjajo, zato se spreminjajo in nadgrajujejo tudi že usvojena 

znanja na posameznih področjih. Tudi Dixon (v Marjanovič Umek, 2001) meni, da so za 

otrokov telesni in kognitivni razvoj pomembni igralni material, igrače in drugi didaktični 

pripomočki. 

Kot najpomembnejši simbolni sistem, ki je odločilen za kognitiven razvoj, pa Vigotski 

postavlja jezik. Ta po njegovem mnenju otrokom omogoča, da se opremijo s pomožnimi 

sredstvi pri reševanju težkih nalog, da presežejo impulzivna dejanja, obvladujejo lastno 

vedenje in načrtujejo rešitev problema že pred njeno izvedbo (Vigotski, 1978). Otrok 



 

7 

uporablja jezik za usmerjanje pozornosti, načrtovanje, oblikovanje pojmov, reševanje 

problemov in pridobivanje samokontrole, torej za opravljanje vseh pomembnih kognitivnih 

aktivnosti (Woolfolk, 2002). Zato je ena najpomembnejših nalog vzgojiteljev, da otroke 

naučijo verbalno izraziti tisto, kar sicer vedo, vendar za to ne najdejo besed ali tega ne znajo 

opisati. Na osnovi tega bodo otroci razširili svoja konkretna znanja o snoveh, spoznali nove 

pojme in jih znali tudi razložiti ter nadgrajevati (Krnel idr., 2003). Otrokom mora omogočiti 

situacije in specifične preizkušnje, ki izzivajo njihovo mišljenje in spodbujajo logične 

operacije. 

2.1.1 Učni proces v predšolskem obdobju 

Da bi bilo učenje kar se da uspešno, je otroke v prvi vrsti treba pritegniti k novi vsebini, 

ki bi jo želeli obravnavati. Zato nove vsebine vzgojitelji črpajo iz otrok samih in jih s tem brez 

njihovega vedenja pripravljajo na novo učenje, obravnavanje novih vsebin in pojmov. Tudi 

kasneje je nujno tesno sodelovanje in povezovanje vzgojitelja ter otrok, ki skupaj načrtujejo 

potek dejavnosti in s tem povezanega učenja (Tomić, 2003). 

V času pred vstopom v šolo se zaznavne sposobnosti otrokovih čutil šele razvijajo in 

ostrijo. Zato je pomembno, da ta čas izkoristimo za razne opazovalne vaje in sprotno 

ubesedenje občutij in spoznanj. S tem, ko otrok govori, razvija tudi sposobnost mišljenja, ker 

čuti potrebo, da bi svoja občutja in misli izrazil in jih delil z drugimi (Papotnik idr., 2005).  

Katalinič (2010) pravi, da moramo otroku omogočiti čim več ustvarjalnih situacij, skozi 

katere lahko udejanji svoje želje in poteši radovednost z raziskovalnim navdihom. Tako bo 

otrok postal bolj aktiven in ustvarjalen. Po njegovem mnenju je prav predšolsko obdobje 

pomembno za vzpostavljanje temeljev človekove eksistenčne vrednote. S tem se strinja tudi 

Vigotski, ki pravi, da morajo vzgojitelji pripraviti okolje tako, da se bo lahko otrok v njem 

učil na osnovi samostojnega odkrivanja (Woolfolk, 2002).  

2.1.2 Vloga vzgojitelja pri spoznavanju kemijskih pojmov 

Mnenja o tem, kakšni so vloga vzgojitelja, njegova motiviranost in načini dela pri 

predstavitvi kemijskih vsebin in pojmov otrokom so jasna: vzgojitelj mora biti v procesu 

raziskovanja kemijskih vsebin spodbujevalec, otrokov sodelavec v skupnem raziskovanju in 

iskanju odgovorov, ki mora v pravem trenutku izbrati pravi pristop, s katerim otroku omogoči 

aktivno raziskovanje in preverjanje svojih idej, pobud, vprašanj (Krnel in Bajd, 2010). Kemija 

kot znanost, predvsem pa kot izkustvena pustolovščina, ki jo bo vodil kompetenten, 
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usposobljen vzgojitelj, otroke popolnoma prevzame (Anderson, 2000). Le dobro usposobljen 

vzgojitelj bo znal izbrati pravo mero informacij, procesov, praktičnih dejavnosti, igre in 

učenja za kakovostno in prijazno izvajanje naravoslovnih dejavnosti (Papotnik idr., 2005). 

Vzgojitelj, ki se zaveda, da morajo vse dejavnosti potekati na otroku prijazen, neprisiljen 

način in da morajo v dejavnostih otroci predvsem uživati, razume tudi svojo vlogo pri 

izvajanju kemijskih dejavnosti (Novak idr., 2003). Način poučevanja, kjer otrok nima 

možnosti raziskovanja, po mnenju Devetaka in Glažarja (2007) otroke vodi v učenje brez 

razumevanja, kar je še posebej problematično na višjih ravneh izobraževanja. 

Piaget piše: »Vloga vzgojitelja je ključna, a jo je težko izmeriti: pravzaprav je njegova 

vloga v zbujanju otrokove radovednosti in spodbujanju raziskovanja. To doseže tako, da 

spodbuja otroka, da si zastavi svoje probleme, in ne tako, da mu probleme vsili ali mu 

narekuje rešitve. Odrasli mora iskati nove načine /…/ še posebej takrat, ko so rešitve napačne 

ali nepopolne, je vloga vzgojitelja poiskati primere, tako da bo otrok lahko popravil svoje 

napake in poiskal rešitve.« (Hohmann in Weikart, 2005). Skozi zgodovino se je vloga 

vzgojitelja spremenila in nadgradila, da vzgojitelj ni več le posrednik informacij, temveč 

organizator, spodbujevalec in usmerjevalec (Krnel in Bajd, 2010). 

Otroci so vedoželjni, pripravljeni raziskovati in odkrivati neznani svet, ki jih obdaja. 

Vzgojitelj je tisti, ki ima moč, da lahko otroke popelje v svet, ki jim je tuj, hkrati pa 

neverjetno privlačen. Bistveno je, da se otrok lahko iz njega nauči osnov, potrebnih za 

razumevanje delovanja sveta. Zato je toliko bolj pomembno, da je vzgojitelj za delo 

motiviran, da vsebine dobro pozna in se na izvedbo dejavnosti dobro pripravi. Motiviranost 

vzgojitelja, ki jo dopolnjujejo ustrezne strokovno-pedagoške kompetence, je pomembna 

smernica oziroma lastnost, od katere sta odvisna vzgoja in izobraževanje za okolje v vrtcih 

(Lepičnik Vodopivec, 2002).  

Skribe-Dimec (1998) govori o učnem okolju, ki omogoča socialno interakcijo med otroki 

ter otroki in vzgojiteljem. Vzgojitelj tako ne sme predstavljati absolutnega izvora informacij, 

temveč nudi le oporo pri iskanju, izbiri in uporabi informacij (prav tam). Vzgojiteljeva 

dolžnost je priskrbeti različne pripomočke in vire, s katerimi lahko otroci raziskujejo 

(Sentočnik, 2002; Pramling Samuelsson, 2010). Vzgojitelj mora dobro poznati raziskovanje 

in eksperimentiranje, kot vzgojno-izobraževalna pristopa (Appleton, 2003). 

Devetak in Glažar (2007) pišeta, da je najpomembnejši prav način, kako otrokom 

predstavimo pojme. Vsaka dejavnost, ki jo izvedemo, mora namreč imeti svoj smisel, ki pa ga 

predšolski otrok brez pomoči vzgojitelja ne more pravilno dojeti. Vzgojitelj tako prevzame 

vlogo spodbujevalca, svetovalca, usmerjevalca in pomočnika, ki otroka vodi in usmerja, ko je 
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to potrebno, ki skupaj z otrokom odkriva in raziskuje (Papotnik idr., 2005). Vzgojitelj ves čas 

opazuje in razmišlja o tem, kaj se otrok nauči, kako se uči. Na osnovi opazovanj pripravlja 

načrt nadaljnjega dela in s tem podpira otrokov razvoj. S tem se strinja tudi Tomić (2003), ki 

pravi, da mora vzgojitelj nove vsebine in pojme predstavljati tako, da pri tem otroci odkrivajo 

in spoznavajo nekaj novega, rešujejo nove probleme in preverjajo učinkovanje spoznavnih 

zakonitosti na novih področjih. Vzgojitelj mora otroke spodbujati in jim dajati možnost, da 

sprašujejo, raziskujejo, opazujejo, opisujejo in eksperimentirajo. Pomembno je, da vzgojitelj 

otroka spodbuja in ga vodi k pravilnim rešitvam, ne da bi mu pri tem rešitve predlagal (Krnel, 

1993). 

Tako B. Marentič Požarnik (2000) kot Hofer (v Cencič in Cenčič, 2002) v svojem delu 

navajata nekaj smernic, ki jih mora vzgojitelj upoštevati pri učenju novih pojmov:  

• Vzgojitelj se mora pripraviti na učni proces, določiti pojme, ki jih bodo otroci 

spoznavali, in odločiti, kako bodo otroci te pojme kasneje lahko tudi uporabili. Sledi 

predstavitev ciljev, ki zajema izbor tipičnih značilnosti določenega pojma. Nato mora 

vzgojitelj določiti pogoje, ki jih mora otrok izpolnjevati pred spoznavanjem novega 

pojma (katere pojme mora otrok že poznati, da lahko spozna in razume novega).  

• Sledi vzgojiteljeva odločitev, katere značilnosti pojma, ki ga bodo spoznavali, bo 

poudaril in katere zanemaril. 

• Temu sledi obvezno preverjanje otroškega predznanja o pojmu in spoznavanje 

besednega izraza za pojem, ki ga bomo spoznavali. Pogosto se v tem kontekstu 

uporablja še poimenovanje nekaterih primerov oziroma sopomenk za pojem, ki ga 

bomo spoznavali.  

• Sledi faza izvajanja operacij, v kateri prihaja do preoblikovanja in uporabe otroških 

idej v smeri znanstvene razlage, tej pa faza iskanja primerov, ko vzgojitelj poskuša 

pojem utrditi z iskanjem pozitivnih in negativnih primerov. Spoznavanje novega 

pojma vzgojitelj zaključi s preverjanjem novega znanja, definiranjem pojma skupaj z 

otroki, oblikovanjem pojmovne mreže (uvrščanje novega pojma v sistem sorodnih 

pojmov) in presojanjem ter uporabo pojma. Tako vzgojitelj preveri, ali so bili 

zastavljeni cilji doseženi in ali je bil potek obravnave primeren (prav tam). 

• Za konec otroci skupaj z vzgojiteljem oblikujejo definicijo za pojem, ki so ga spoznali, 

in ga uvrstijo v vsakdanji pogovor.  
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Pri poučevanju pojmov tako v vrtcu kot kasneje v šoli lahko vzgojitelj naleti na različne 

težave, vezane predvsem na razvojno stopnjo otrok. Pojmi, ki jih obravnavamo, so lahko 

otrokom preprosto prezahtevni in preabstraktni, poleg tega pa jih vzgojitelj otrokom ponudi 

preveč naenkrat in ob tem ne upošteva dejstva, da morajo biti pojmi, ki jih spoznavamo, med 

seboj povezani. Največja težava, ki nastane pri spoznavanju novih pojmov, pa je nepravilen 

način učenja pojma: vzgojitelj otroke uči z besednim učenjem oziroma verbalizmom, namesto 

poznavanja pojmov pa od otrok zahteva obnovo definicije pojma samega in dobesedno 

ponavljanje besed, ki jih je o pojmu predstavil vzgojitelj. Posledici tovrstnega učenja sta 

površna obravnava pojma in hitrejše pozabljanje (Marentič Požarnik, 2000). 

Vzgojitelj pri svojem delu ne more brez vživljanja v svet otrok. Ves čas mora usklajevati 

gradivo, naloge, okolje, pogovore in raziskovanje, ki spodbujajo in podpirajo učenje in 

povečujejo samostojnost otroka (Woolfolk, 2002). Vprašati se mora, česa si otroci želijo, 

katera področja in vsebine bi želeli spoznavati, katere spoznati, kakšni so cilji in namen 

spoznavanja teh vsebin. Bahovec idr. (1999), Keogh in Naylor (2001) in Skribe Dimec (2007) 

navajajo nekaj ciljev in nalog, ki bi si jih moral zastaviti vzgojitelj, ob tem pa izhajati iz otrok 

in biti vanje tudi usmerjen:  

• vzgojitelj mora spodbujati otrokovo radovednost in poskrbeti za ustrezno spodbudno 

okolje za učenje naravoslovja in kemijskih pojmov; 

• zagotoviti mora, da so dejavnosti otrokom dostopne, pri tem pa upoštevati starost 

otrok in njihove sposobnosti; 

• razvijati mora otrokovo kritično mišljenja in ustvarjalnost; 

• otroke spodbuditi k aktivnemu (umsko in telesno) učenju kemijskih vsebin 

naravoslovja, v katerem bi uporabili vsa čutila; 

• pripraviti mora ustrezna sredstva in pripomočke; 

• vzgojitelj mora jasno predstaviti namen raziskovanja in poskrbeti, da so povezave med 

dejavnostmi skrbno načrtovane;  

• poskrbi, da otrok skozi naravoslovne dejavnosti pridobiva občutek za kemijske pojave; 

• poskrbi, da otrok ob raziskovanju in aktivnem učenju usvaja nove eksperimentalne 

tehnike in metode in se ob tem navaja na upoštevanje navodil in varnostnih ukrepov; 

• pomaga otrokom pri preverjanju zamisli, oblikovanju in preverjanju ugotovitev ter na 

osnovi teh prepoznavati zakonitosti; 
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• vzgojitelj postavlja produktivna vprašanja in otroke spodbuja, da svobodno in 

samostojno razmišljajo o lastnih idejah, da zastavljajo vprašanja o vsem, kar jih 

zanima in kar raziskujejo; 

• da pozorno prisluhne idejam otrok, jih upošteva in usmerja, jim odgovarja in jih ceni, 

saj tako skupaj z drugimi dosežejo cilj; 

• vzgojitelj otroke spodbuja k neodvisnemu učenju in raziskovanju brez vodenja; 

• otrokom pomaga, da svoje ideje predstavijo, razvijejo in jih na sebi lasten način 

izrazijo in zabeležijo; 

• sprotno preverja, zapisuje in vrednoti delo ter dosežke otrok, njihovo napredovanje, na 

osnovi katerih pripravi načrte za nadaljnje delo. 

 

Vzgojiteljeva vloga pri usvajanju novih znanj je brez vsake veljave, če pri svojem delu ne 

uporablja pravih metod. Te mora prilagoditi otrokom, življenju in delu v oddelku ter vsebini, 

ki je obravnavana (Krnel, 2003). 

Učne metode, ki jih pri svojem delu uporablja vzgojitelj, tudi ko z otroki spoznavajo 

kemijske vsebine s kemijskimi vsebinami, morajo biti primerne otrokovi starosti in razvojni 

stopnji. S tem se strinja tudi Tomić (2003), ki pravi, da je vsaka metoda oziroma njena 

različica dobra, če se pravilno izbere in ustvarjalno uporabi. Prav tako je lahko metoda slaba, 

če ne ustreza vsebini, starosti otrok in ciljem, ki smo si jih zastavili. Nikakor ne smemo trditi, 

da so vse metode primerne za vse otroke vseh starosti. Med seboj se prepletajo in 

dopolnjujejo, uporabljamo pa jih združene ali samostojno. 

2.1.3 Vloga otrokovega interesa pri spoznavanju kemijskih pojmov 

Koliko bo otrok aktiven, je odvisno od njegovega interesa. Otrokova aktivnost in želja po 

učenju se povečata, kadar interes prihaja iz potreb in radovednosti otroka ali pa iz okolja 

(nagrade, kaznovanje, pričakovanja). Rotar Pance (2006) piše, da interesi (med seboj ločuje 

pozitivne in negativne, široke in ozke, aktivne in pasivne interese) niso prirojeni, temveč 

nastanejo na osnovi preteklih izkušenj in iz njih izhajajočih stališč. Ta so lahko pozitivna in 

podpirajo trajne interese ali negativna, ki zavirajo razvoj novih interesov. Po mnenju avtorice 

interesi niso stabilen, ampak dinamičen motivacijski dejavnik, ki se pri predšolskih otrocih 

kaže v kratkotrajnosti zanimanja (prav tam). 

Razlike v interesu oziroma zanimanju za sodelovanje v določenih dejavnostih najdemo že 

v razlikah med spoloma. Gre za neke oblike »genetsko motivacijo«, ki razlikuje motiviranost 
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dečkov od deklic za določene dejavnosti. Tudi B. Marentič Požarnik (2000) med seboj ločuje 

osebne in situacijske interese. Po njenem mnenju so osebni interesi ponavadi trajne pozitivne 

usmerjenosti do posameznih področij, ki se začnejo razvijati že zelo zgodaj.  

Tako bomo dečke veliko laže in hitreje pritegnili k dejavnostim, ki so povezane z 

avtomobilizmom, gradnjo stavb, deklice pa bodo uživale v dejavnostih, kjer prevladujejo delo 

z ljudmi, skrb za ljudi, domača opravila in igra z dojenčki (Patrick, Mantzicopoulos in 

Samarapungavan, 2009). Nikakor ne moremo trditi, da vse otroke zanima ista stvar in da 

lahko s pravim delom, izbiro primernih načinov in metod k vsem dejavnostim enakovredno 

privabimo vse otroke. Otroci se namreč med seboj močno razlikujejo v svojih potrebah, 

željah, znanju (Patrick idr. 2009; Marentič Požarnik, 2000). Med tem ko bo enega petletnika 

popolnoma prevzelo raziskovanje neba, astronomija in zvezdoslovje, nam na drugi strani 

sedemletniku ne bo uspelo korektno predstaviti istih vsebin, ker ga to ne bo zanimalo in za 

delo in raziskovanje ne bo imel interesa ter s tem časa in volje. Zato je tako pomembno izbrati 

splošne vsebine, ki so primerne za večino otrok, ob tem pa upoštevati individualne razlike v 

interesu otrok za izvedbo dejavnosti (Patrick idr., 2009; Marentič Požarnik, 2000). 

Otroška zainteresiranost pa ni edina, ki vpliva na rezultat usvojenih znanj. Velik vpliv na 

količino pridobljenega znanja ima tudi interes odraslega, v tem primeru vzgojitelja, za delo in 

izvajanje kemijskih vsebin. Če vzgojitelj dejavnosti predstavi in izvede z navdušenjem in 

veseljem, s tem pritegne tudi otroke. S svojo motiviranostjo in interesom v otrocih prebudi 

željo po raziskovanju, delu, učenju. B. Marentič Požarnik (2000) tovrstne interese poimenuje 

kot situacijske interese, ko vzgojitelj ustvarja takšne situacije, ki zbudijo interes tudi pri tistih 

otrocih, ki ga prvotno niso imeli. Po njenem mnenju tako lahko situacijski interesi postopno 

privedejo tudi do razvoja osebnih interesov (prav tam).  

Interese bi lahko opisali tudi z besedo motivacija. Motivacija je sicer psihološki proces 

(Weiner, 1992) v obliki različnih motivacijskih sestavin. Vedno se »dogaja« v otroku, saj 

predstavlja osrednji vir lastnega motivacijskega delovanja. Otroku ne moremo dati motivacije, 

saj se skriva v njem samem. Vzgojitelj pa lahko z različnimi motivacijskimi spodbudami to 

motivacijo neguje, krepi, spodbuja ali znižuje. Juriševič (2012) piše, da otroke s poučevanjem 

bodisi motiviramo (pripomoremo k njihovi motiviranosti) ali demotiviramo (pripomoremo k 

njihovi nemotiviranosti) za učenje oziroma delo. 
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2.2 Kemija kot del naravoslovja  

Narava predstavlja eno tistih področij, ki človeka obkroža od spočetja naprej. Svet 

odkrivamo in raziskujemo, poskušamo razumeti in spoznati, iz česa so stvari narejene, kaj 

sestavlja svet, v katerem živimo. Otrok tako v prvih letih svojega življenja opazuje stvari v 

naravi, jih primerja med seboj, spoznava, da so stvari trdne, tekoče ali pa jih preprosto ne 

vidimo. S tem otrok na sistematičen in premišljen način osmišlja svet okoli sebe (Krnel, 2012) 

in se pri tem srečuje in seznanja s prvimi kemijskimi pojmi, ki postajajo samoumeven del 

njegovega življenja. Poseben del naravoslovja predstavlja kemija, področje, ki otrokom 

omogoča postopno razvijanje naravoslovnih oziroma kemijskih pojmov, mišljenja, sklepanja, 

jim ponuja nešteto možnosti za uvidevanje in reševanje problemov, postavljanje hipotez, 

klasificiranje in oblikovanje konceptov. Vsi ti procesi potekajo nezavedno, hkrati pa 

predstavljajo osnovne znanstvene metode v naravoslovju (Bahovec idr., 1999). 

Že v predšolskem obdobju otrok prek različnih dejavnosti oblikuje svoja stališča in 

pojme, ki mu omogočajo razumeti pojave in dogodke v naravi (Katalinič, Tratnjek in Anželj, 

2007). Zato morajo vzgojitelji ne le spodbujati otrokovih čutil, temveč jim omogočiti 

raznovrstna čutna izkustva. Omogočiti jim morajo razmere, ki otroke zanimajo, in jim nudijo 

priložnost, da se razvijajo (Mennen, 1999). Spoštovati moramo otroško dragoceno sposobnost 

za čudenje in jim pomagati, da bodo znali sami odkrivati (Danks in Schonfield, 2007). 

Papotnik idr. (2005) so v svojem delu določili konceptualne razsežnosti naravoslovja v 

predšolskem obdobju skozi posamezne vidike ter določil cilje in najpogostejše dejavnosti. 

Vse smo upoštevali tudi pri pripravi in izvedbi raziskovanj v okviru tega magistrskega dela: 

1. specialnodidaktični vidik (zajema cilje naravoslovja, določene v kurikulu s področja 

narave, določa izbiro vsebin naravoslovja, artikulacijo naravoslovne dejavnosti, 

strategije vzgojno-izobraževalnega dela, metode in pojme ter opremo, ki jo pri 

raziskovanju oziroma delu uporabljamo); 

2. pedagoškopsihološki vidik (določa metode in sredstva vzgoje, nujnost upoštevanja 

razvojne in starostne stopnje otroka, stopnje razvijanja mišljenja, razvijanje 

raziskovalnih spretnosti); 

3. naravoslovni vidik (določa pomen odkrivanja, doživljanja in spoznavanja okolja). 
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2.3 Kemija v predšolskem obdobju 

Krnel pravi, da bi morali učenje kemije začeti takrat, ko so otroci dovolj zreli za 

abstraktne vsebine, saj otroci sami iščejo razlage, mi pa jim pri tem pomagamo, s čimer 

postanejo drobne začetne otroške teorije osnova za prave znanstvene razlage (Krnel, 1993). 

Po njegovem mnenju je zelo pomembna organizacija izkušenj, ki naj bi vodile v spoznavanje 

in razumevanje reverzibilnosti pojavov, kot enega temeljnih pojavov v naravoslovju. Lažje si 

razlagajo pojave, ki so jih povzročili sami. Nekaj se je zgodilo, ker smo mi tako naredili. 

Otrokom so zanimivi pojavi, kjer so spremembe dovolj hitre in dobro zaznavne (Krnel, 1993). 

Prav zato je delo, ki temelji na izvajanju poskusov, lahko za otroke ne samo privlačno, temveč 

tudi nadvse poučno. 

Če je torej treba počakati na razvoj otrokovega abstraktnega mišljenja, ki se razvije šele 

po desetem letu, zakaj učenje tovrstnih vsebin začeti že v predšolskem obdobju? Po besedah 

ameriškega psihologa Daniela Golemana (1995) so otroci v vrtcu že sposobni razmišljati in se 

učiti o pojmih. S tem se strinja tudi psiholog Weikart, ki je že leta 1962 izvedel raziskavo, s 

katero je želel dokazati, so tudi predšolski otroci umsko in čustveno dovolj zreli za izvajanje 

dejavnosti, ki jih običajno izvajajo v prvih razredih osnovnih šol (Hohmann in Weikart, 

2005).  

Za predšolske otroke je značilno, da vse, kar vidijo in slišijo, želijo tudi sami narediti, saj 

jim okolje predstavlja spodbujevalnega vzornika. S starostjo in zrelostjo otrok pa se 

spoznavanje različnih pojavov iz igralnic preseli v naravo (Katalinič, Tratnjek in Anželj, 

2007).  

»Novo zgodnje učenje naravoslovja oziroma kemije se prične z otrokovimi predstavami 

in v otrokovem okolju« (Krnel, 1993). Novak (2003) dodaja, da otroci, skladno s svojim 

kognitivnim razvojem, sami konstruirajo pojme in razvijajo teorije, vendar teh idej niso 

zmožni povezati med seboj. Z vodenim proučevanjem in opazovanjem, s primernimi poskusi 

pa je mogoče že najmlajše navaditi na metode znanstvenega dela in ublažiti prehod iz 

naivnega v razumsko dojemanje sveta (prav tam). Zgodnje učenje kemijskih vsebin ob tem 

spodbuja in razvija naravoslovno pismenost, s katero otrok pridobiva naravoslovna znanja 

(razumevanje temeljnih naravoslovnih pojmov, zakonov, teorij in dejstev) in poznavanja 

različnosti znanstvenih metod, stališč in izhodišč (Krnel in Bajd, 2010).  
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2.3.1 Kemijske vsebine v predšolskem obdobju 

V predšolskem obdobju kemija predstavlja eno najprimernejših področij raziskovanja, saj 

so teme, ki jih obravnavamo, stvari, predmeti in pojavi otrokom precej konkretni (Novak idr., 

2003). Ob tem avtorji dodajajo, da tovrstne teme otrokom omogočajo preskoke od 

konkretnega na abstrakten način, ki je zelo pomemben za celosten razvoj otrokove osebnosti. 

Kemijske dejavnosti otroke vselej motivirajo in jih spodbujajo k raziskovanju ter odkrivanju 

njim še neznanih stvari, pojmov, pojavov.  

Kemijsko zanje morajo otroci pridobivati na osnovi znanstvenih metod, ki vključujejo 

postavljanje vprašanj, ustvarjanje domnev, pozorno opazovanje, vzpostavljanje situacij za 

preverjanje postavljenih hipotez in spreminjanje domnev na osnovi novih dejstev (Armstrong, 

2000).  

2.3.2 Kemijski pojmi pri najmlajših 

Otrokovo najljubše »delo« v zgodnjem otroštvu je raziskovanje, odkrivanje nepoznanega, 

novega, drugačnega. Pri tem se skozi igro ves čas, brez zunanje prisile, seznanja z dejstvi in 

usvaja številne pojme (Novak idr., 2003).  

Schwartz in Reisberg (1991) pišeta, da večina stvari, ki jih vemo o svetu, vključuje pojme 

in povezave med njimi (v Woolfolk, 2002). Pojmi nam usvojeno znanje in informacije 

pomagajo urediti v posamezne enote, ki jih posameznik lahko obvlada. Zato je pomembno, da 

so kemijske dejavnosti oblikovane tako, da vodijo k oblikovanju miselnih operacij in 

temeljnih pojmov, kot je na primer snov, razvijajo se otrokove spretnosti, sposobnosti in 

mišljenje (Marjanovič Umek, 2001).  

Krnel (1993) pravi, da se proces učenja pojmov začne s poznavanjem in oblikovanjem 

osnovnih, začetnih pojmov, ki jih otrok pridobiva na osnovi izkušenj iz okolice in 

predstavljajo pogoj za nadaljnji razvoj otrokovega mišljenja. Ti pojmi so vezani na splošne 

značilnosti predmetov, opisovanje oblik in velikosti predmetov ter snovi, ki jih raziskujejo. 

Šele kasneje, z vključevanjem aktivnega raziskovanja, se otroci te predmete naučijo opisati 

podrobneje, z novimi, bolj specifičnimi pojmi (Krnel idr., 2002). Krnel (2003) še dodaja, da je 

za celostno razumevanje in dojemanje naravoslovja posebno pomembno specifično procesno 

znanje, za katero je po njegovem mnenju značilen močan transfer pridobljenega znanja na 

druga področja. Vendar pa to znanje lahko otroci prenašajo in uporabljajo šele takrat, ko 

pojme poznajo, jih razumejo, znajo opisati ter razložiti (Krnel idr., 2002).  
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Osnovo konstrukcije pojmov na osnovi predhodnega znanja in s pomočjo aktivnosti 

učenca predstavlja Piagetova teorija konstruktivizma. Konstruktivizem poudarja, da je učenje 

aktivni miselni proces, v katerem učeči sam gradi svoje znanje v procesu osmišljanja svojih 

izkušenj in ob nadgrajevanju oziroma spreminjanju že obstoječih razlag in idej (Marentič 

Požarnik in Cencič, 2003). Konstrukcija znanja je torej individualno delo vsakega 

posameznika. Tovrstno učenje je ozko povezano z značilnostmi posameznih razvojnih 

obdobij otroka in poteka na osnovi otrokove lastne izgradnje mentalnih struktur oziroma 

znanja (Marjanovič Umek, 2008). Po mnenju Piageta otrok ni sposoben usvojiti določenih 

pojmov, dokler ne doseže določene stopnje, ki jo določa starost otroka. 

V nasprotju s Piagetom Vigotski meni, da so za otrokov razvoj bistvenega pomena prav 

interakcije med otrokom in odraslo osebo, vrstniško učenje, simbolno bogato okolje, učenje in 

poučevanje v območju bližnjega razvoja, formalno poučevanje ter zgodnje učenje akademskih 

spretnosti in njihovih različic, značilnejših za zgodnejša razvojna obdobja (Marjanovič Umek, 

2008). S tem se strinjajo tudi različni postmodernistični avtorji (na primer Benett, Bruner, 

Perner, Zauner in Sprung), ki so teorije Vigotskega nadgradili in otroka predstavili kot 

kompetentnega posameznika, ki je že sposoben razvoja in oblikovanja socialnega 

spoznavanja, metakognicije, teorije in jezika uma. Ključno za učenje je, da ima otrok 

možnost, da sam poveže nove pojme v celoto, kar Bruner poimenuje učenje z odkrivanjem 

(Marjanovič Umek, 2008). 

Po besedah B. Marentič Požarnik (2000) je predpogoj za učenje pojmov razlikovanje 

predstav. Otrokom moramo omogočiti ustrezne, konkretne in čim bogatejše ter raznolike 

čutne izkušnje tako v naravi kot z različnim didaktičnim ali raziskovalnim materialom. 

Avtorica še dodaja, da najboljšo osnovo za učenje pojmov predstavlja prav celovito 

doživljanje s čim več čutili (Marentič Požarnik, 2000). S tem se strinjata tudi Devetak in 

Glažar (2007), ki pišeta, da učenje naravoslovnih oziroma kemijskih pojmov temelji na 

opazovanju določenega naravoslovnega procesa, kar pomeni, da naravni proces zaznamo s 

čutili. Ausubel (Woolfolk, 2002) dodaja, da bi moralo učenje za dobro poznavanje pojmov 

potekati deduktivno, od splošnega k specifičnemu. Učenec bo nov pojem kot smiseln dojel 

takrat, ko ga bo lahko povezal z že usvojenimi pojmi in izkušnjami. Z Ausbelovo trditvijo o 

učenju pojmov se strinjajo tudi avtorji, kot so Corno, Gazit, Heiman, Karweit, Madden, 

Slavin, Snow in Wallenstein (v Woolfolk, 2002), ki trdijo, da je učenje z odkrivanjem in 

raziskovanjem lahko celo neučinkovito. Po njihovem mnenju to velja predvsem za otroke z 

nižjimi sposobnostmi ali v primerih, ko so dejavnosti, ki jih raziskujemo, zaradi določenih 

zunanjih dejavnikov neuspešne.  
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Ko govorimo o kemijskih pojmih, moramo poudariti, da se ti začnejo razvijati že zelo 

zgodaj, razvijajo se postopno in skozi daljše časovno obdobje. Nihče pa ne zna natančno 

določiti otrokove starosti, ko bi bilo učenje najprimernejše. Prav gotovo se mora otrok z istim 

pojmom srečati večkrat, predvsem pa na različnih razvojnih stopnjah. Le tako pojmi postajajo 

bogatejši, predvsem pa abstraktnejši (Marentič Požarnik, 2000). 

Pojmi nastajajo in se razvijajo postopno, skozi daljše časovno obdobje ter v sodelovanju z 

okoljem. To nas vodi in spodbuja, da se nanj odzivamo, pri čemer si oblikujemo nove pojme 

(Glažar, Petek in Razdevšek-Pučko, 2006; Marentič Požarnik, 2000).  

Prav usvojeni pojmi pa predstavljajo bistven del spoznavnih oziroma kognitivnih struktur 

posameznika, ki so v spominu organizirane v obliki pomenskih ali semantičnih mrež. Te 

ponazarjajo odnose med nadrejenimi in podrejenimi pojmi ter tako imenovanimi sorodnimi 

pojmi. Ti s povezovanjem novih in starih spoznanj postajajo jasnejši, razumljivejši, predvsem 

pa stabilnejši (Cencič in Cenčič, 2002). Po besedah B. Marentič Požarnik (2003) gre pri 

oblikovanju pojmov za razvrščanje po bistvenih značilnostih, primerjanje več posameznikov 

in ugotavljanje, kaj imajo skupnega in po čem se med seboj razlikujejo. Težave lahko 

nastanejo takrat, ko otrok pridobiva popolnoma nove izkušnje. Takrat lahko novonastali 

pojmi povzročijo rekonstrukcijo celotnega sistema znanja oziroma akomodacijo (Krnel, 

1993). 

2.3.2.1 Značilnosti kemijskih pojmov v predšolskem obdobju 

Kadar govorimo o otrokovih prvih kemijskih pojmih (predpojmi), lahko trdimo, da imajo 

namesto bistvenih znakov le prepoznavne očitne lastnosti. Pojem tako tvorijo vsi predmeti in 

pojavi, na katere se beseda nanaša in predstavlja jezikovni izraz pojma. Tako beseda, ki 

predstavlja ime za določen pojem, omogoča sporazumevanje in popredmetenje procesov 

mišljenja (Cencič in Cenčič, 2002).  

Skozi otrokov razvoj, pridobivanje izkušenj, novega znanja in z učenjem se neprestano 

tvorijo novi pojmi, ki se spreminjajo, rekonstruirajo, nadgrajujejo. Pri tem je zelo pomembno 

otrokovo predznanje, saj se novi pojmi vežejo na staro strukturo, a le v primeru, kadar otrok 

za pojem najde ustrezno povezavo (Krnel, 1993). Na osnovi otrokovih akcij, interakcij z 

okoljem, pridobivanju izkušenj in predhodnem znanju se oblikujejo pojmi, ki se med seboj 

razlikujejo predvsem po načinu oblikovanja in kakovosti oziroma poznavanju pojma (Krnel, 

1993). 
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2.3.2.2 Delitev kemijskih pojmov 

Krnel (2006) pravi, da se v začetnem naravoslovju srečujemo z vrsto različnih pojmov. 

Kot prve našteva konkretne pojme, ki imajo lastnost, da jim vedno lahko poiščemo nekega 

konkretnega predstavnika in izhajajo iz neposredne čutne izkušnje. Konkretni pojmi imajo 

vedno konkretnega predstavnika svojega razreda, pri konstrukcijah teh pojmov pa potekajo 

konkretne miselne operacije. Konkretne operacije zajemajo razvrščanje, urejanje, prirejanje in 

ohranjanje količin, vse pa temelji na kompenzaciji, reverzibilnosti in identiteti (Krnel, 2006). 

Drugi so abstraktni pojmi, ki v svojo skupino zajemajo relacijske pojme, ki jim vedno lahko 

poiščemo neki primerjalni pojem. Pri oblikovanju abstraktnih oziroma formalnih pojmov 

potekajo formalne miselne operacije, ki vključujejo druge pojme, relacije med njimi, uporabo 

razmerij, sklepanje, kombiniranje, idealizacije, miselne modele in podobno (Krnel, 2006). 

Lawson in Rener (v Krnel, 2006) trdita, da za vsak formalni pojem obstaja neki intuitivni 

predhodnik. Tega se zavemo šele takrat, ko vemo, da je nekaj res, a tega ne znamo razložiti. 

Vsak intuitivni predhodnik, ki jih pogosto poimenujemo tudi sidrni pojmi, je pogosto 

konkretni pojem, ki je dostopen vsem, pa naj bo na konkretni ali formalni ravni mišljenja 

(Krnel, 2006). Razvoj določenega formalnega pojma naj bi torej v osnovi potekal z 

identificiranjem ključnega predhodnika ali sidrnega pojma, kasnejšo določitvijo smiselnega 

zaporedja, ki vodi k formiranju abstraktnega pojma (Krnel, 2006). 

Vigotski (v Marentič Požarnik, 2000) pri otroku razlikuje spontane in znanstvene 

pojme. Medtem ko spontane pojme oblikuje otrok sam, znanstvene pridobi v vrtcu in kasneje 

v šoli. Pri tem avtor še poudarja, da morajo biti pojmi po zahtevnosti nad otrokovo doseženo 

stopnjo razvoja (prav tam). 

Omeniti je treba še preproste in zapletene pojme, kjer gre predvsem za razliko v številu 

značilnosti. Tako preprosti pojmi opisujejo predmete z majhnim številom značilnosti na 

primer krog, škarje, pero, medtem ko zapleteni pojmi predstavljajo predmete, oblike, simbole, 

ki jih je treba opisati z večjim številom značilnosti, na primer violina, mavrica, helikopter 

(Marentič Požarnik, 2000). Prav tako B. Marentič Požarnik (2003) navaja konkretne in 

abstraktne pojme ter primarne in sekundarne pojme. O konkretnih pojmih govorimo, kadar 

izhajajo iz neposredne čutne izkušnje, medtem ko abstraktni pojmi predstavljajo nekaj 

splošno veljavnega. Primarni pojmi so čutilom dostopni, medtem ko so sekundarni le 

izpeljanka primarnih in imajo širši pomen. 

Kot zadnje razlikujemo tudi konjunktivne in disjunktivne pojme. Za konjunktivne 

pojme velja, da se jih otrok najlažje nauči in jih tudi razume, medtem ko disjunktivni pojmi 
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otrokom ne omogočajo popolne predstavljivosti (Marentič Požarnik, 2000). Kot primer 

konjunktivnega pojma lahko navedemo trikotnik, ki ga sestavljajo tri stranice in trije koti. 

Disjunktivni pojem pa je bolj zapleten in sestavljen iz več dejavnikov, povezanih z odnosi: 

istospolna družina. 

2.3.2.3 Razvoj in oblikovanje kemijskih pojmov pri predšolskih otrocih 

Pojmi nastajajo kot posledica interakcij med fizičnim in socialnim okoljem. Proces se 

začenja s poznavanjem in oblikovanjem osnovnih, začetnih pojmov, pojma števil, konča pa z 

oblikovanjem in razumevanjem abstraktnih pojmov, kot so pojmi o zgradbi snovi (Krnel, 

1993). 

Če želimo, da bi otroci kemijske pojme spoznali, si jih zapomnili in posledično osmislili, 

potem so zelo pomembni poti in načini, na kakršne jih otroci spoznavajo. Na kakšen način 

bomo pristopili k razlagi, je odvisno od nas samih, predvsem pa od časa, ki ga imamo na voljo 

za razlago.  

Otrok tako prvo znanje o specifičnem kemijskem pojmu pridobiva s pomočjo 

primerjanja, razvrščanja, urejanja, prirejanja, merjenja, štetja, ob tem pa si zastavlja vedno 

nova vprašanja, na katera sam ali ob pomoči sovrstnika in odraslega išče odgovore. 

Raziskovanje in spoznavanje pojmov tako naenkrat postaneta ne le poučni, temveč tudi 

zabavni dejavnosti (Krnel, 2012). 

Krnel (2007) piše, da je za razvoj pojmov najprimernejša metoda raziskovanje, ki 

omogoča najprimernejše okolje za konstrukcijo ali rekonstrukcijo pojmov. Pojmi, ki so 

oblikovani na osnovi raziskovanja, so po njegovem mnenju bolj diferencirani, trdnejši in bolje 

povezani. 

 Krnel (1995) opisuje razmišljanje Piageta in Garcie (v Mariani in Ogborn, 1990), ki sta 

raven logičnih operacij poimenovala »logika pomenov« (logic of significations) in jo skušala 

približati pomenu in objektom. Tako naj bi bil objekt v začetnem raziskovanju tisto, kar z 

njim lahko naredimo, fizično ali miselno, nato pa naj bi definiral to, iz česar je. Krnel (prav 

tam) navaja različne avtorje (Di Sessa, Hollon, Posner, Stevens, Strike, Williams), ki začetno 

ali naivno razumevanje naravoslovja in naravoslovnih pojmov razlagajo kot rezultat 

enostavnih abstrakcij iz vsakdanjih izkušenj ter naivnih razlag in miselnih modelov. Z 

načrtnim in usmerjenim razvrščanjem, urejanjem, prirejanjem, merjenjem in štetjem pa je 

omogočeno, da se intuitivni pojmi razmejijo in postopno razvijejo v smeri znanstvenih 

pojmov (Krnel in Bajda, 2010). 
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Temu nasprotuje psiholog David Ausubel, ki pravi, da znanje pridobivamo s 

sprejemanjem in ne odkrivanjem (Woolfolk, 2002). Po njegovem mnenju so pojmi 

predstavljeni in razumljeni, ne pa odkriti. Poudarjeno je učenje besednih informacij, 

poučevanje z razlago idej in odnosov med njimi, ne pa tudi učenje na pamet, kjer novega 

znanja ne povežemo z že obstoječim. Po mnenju Ausubela bi morala spoznavanje in učenje 

pojmov potekati od splošnega k specifičnemu (deduktivno), od pravila ali načela k 

posameznim primerom (prav tam). 

B. Marentič Požarnik (2000) navaja dve poti pri otroškem učenju pojmov. Kot prvo 

našteva samostojno oblikovanje in odkrivanje pojmov, druga pot pa je tako imenovano 

pridobivanje obstoječih pojmov od odraslih. To poteka v procesu asimilacije in akomodacije 

na osnovi vprašanj in razlag. Odrasli na ta način otrokom predstavljajo že obstoječe pojme s 

pomočjo razlage in uporabe slikovnega materiala (prav tam). Skribe Dimec (2007) dodaja: 

»Otroci naj bi enakovredno napredovali pri spoznavanju pojmov, razvijanju pojmovnih 

struktur ter razumevanju naravoslovnih pojavov in procesov kot pri razvijanju naravoslovnih 

postopkov in oblikovanju stališč.«  

Razumevanje odnosnih pojmov (podoben, različen, pretekli, zadnji, levi, desni itd.) 

predstavlja pogoj za otrokovo uspešno sledenje vzgojnemu procesu v oddelku (Marentič 

Požarnik, 2000). Kot so pokazale raziskave (Marentič Požarnik, 2000), otroci, ki ne obvladajo 

odnosnih pojmov, potrebujejo več časa za usvojitev novega pojma. Tako lahko potrdimo 

dejstvo, da sta učenje besed in pojmov kljub medsebojni povezanosti različna procesa (prav 

tam). 

Kadar govorimo o razumevanju in raziskovanju kemijskih vsebin, moramo omeniti tudi 

vpliv časovne porazdelitve dejavnosti. Po mnenju nekaterih avtorjev (Piciga, 1992; Krnel, 

1993; Krne idr., 1998; Lindt, 1999; Appleton, 2003; Krnel idr., 2003; Krnel idr., 2005; 

Battelli in Dolenc-Orbanić, 2006) je pravilno razumevanje pojmov mogoče doseči le s 

kakovostnim in pravilno časovno razporejenim načinom dela, ki vsebuje temeljito in 

večkratno pojasnjevanje in ponavljanje pojmov. Krnel (1993) in K. K. Lindt (1999) menita, 

da otroci nove vsebine ozavestijo oziroma osmislijo šele takrat, ko učenje poteka v obliki dalj 

časa trajajočega procesa odkrivanja in raziskovanja. Usvojena znanja je kasneje treba 

uporabljati v vsakdanjem pogovoru tako v vrtcu kot doma in jih po potrebi še dodatno 

nadgrajevati z razlagami in opazovanji, s čimer preverjamo in hkrati poglabljamo otrokovo 

razumevanje naravoslovnih oziroma kemijskih pojmov.  

Kljub vsemu pa ne moremo trditi, da bodo otroci tudi po daljšem časovnem obdobju, v 

katerem obravnavamo določene kemijske vsebine, in po uporabi katerega koli vzgojno-
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izobraževalnega pristopa razumeli pojme, ki so jih spoznali. Gardner (Woolfolk, 2002) 

namreč trdi, da oseba pojem razume takrat, ko ve, kje znanje uporabiti in kje ne, in to naredi v 

novih situacijah. A. Woolfolk (2002) še dodaja, da takšno razumevanje vključuje primerno 

transformiranje in uporabo pridobljenega znanja, spretnosti in idej. Da bi uporabno znanje z 

razumevanjem dosegli in hkrati razvili kemijske sposobnosti in spretnosti, pa mora po mnenju 

D. Petkek, Glažarja in C. Razdevšek-Pučko (2006) med kognitivnim razvojem, razvojem 

pojmov in uporabljenimi vzgojno-izobraževalnimi pristopi vladati pozitivna medsebojna 

odvisnost. 

Pogosto prihaja tudi do poenostavljenih ali celo napačno razloženih pojmov, kar privede 

do nepravilne predstave o naravi (Batelli in Dolenc-Orbanić, 2006). Otroci si tako o naravnih 

pojavih ustvarijo intuitivne, nepopolne ali napačne pojme, na katere zaradi svoje odpornosti 

za spremembe naletimo tudi v kasnejšem izobraževanju (Marentič Požarnik, 2000). Napačno 

razumevanje pojmov je posledica ločenega in med seboj nepovezanega sprejemanja različnih 

informacij o določenih naravnih pojavih. Prav takšne, v napačnih miselnih zvezah in s 

stereotipnimi razlagami, prenašamo tudi na otroke (Batelli in Dolenc-Orbanić, 2006). Tako 

intuitivni pojmi, ki jih otroci v obdobju izobraževanja ne preverijo, kasneje postanejo del tako 

imenovanih »ljudskih« razlag naravnih pojavov (Krnel, 1993). Napačni pojmi so torej rezultat 

nepravilnega oblikovanja znanja, ki je posledica otrokovih lastnih, intuitivnih sklepanj in 

zaključkov. Otroci namreč sami razvijajo teorije in konstruirajo pojme. Vse prevečkrat pa te 

nastajajo na osnovi nepreverjenih opazovanj ali poskusov ter kasnejših otrokovih razlag 

rezultatov, ki so seveda napačne. Napačni pojmi so močno zasidrani v človeškem mišljenju in 

jih je kasneje težko spremeniti (Krnel, 1993). 

2.3.2.4 Postopek oblikovanja kemijskih pojmov 

Razvoj pojmov sledi vzročnosti in razvoju operacij. Ločuje se na intenzivne (splošne) in 

ekstenzivne (ožje) lastnosti pojmov. Intenzivne lastnosti se pri odvzemanju ali deljenju 

objekta na manjše dele ne spremenijo (barva, vonj, okus, gostota, temperatura itd.), medtem 

ko se ekstenzivne lastnosti pri odvzemanju ali deljenju objekta na manjše dele spreminjajo 

(oblika) (Krnel, 1995). Po njegovem mnenju se otroci najprej srečajo z intenzivnimi 

lastnostmi, ob katerih spoznavajo in ločujejo snovi. S preizkušanjem, opazovanjem, 

pokušanjem, vonjanjem, otipavanjem, poslušanjem, stiskanjem, metanjem, vlečenjem, 

gnetenjem, določanjem barve, okusa, vonja, teksture, trdnosti in trdote otrok prepoznava 
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snovne lastnosti oziroma intenzivne lastnosti predmeta. Z ločevanjem oblik in predmetov po 

velikosti pa otrok spoznava ekstenzivne lastnosti predmetov (prav tam).  

Razvoj pojmov je tako odvisen od otrokove sposobnosti upoštevanja vseh ključnih 

značilnosti, ki pojem tvorijo. Predšolski otroci tako pri razvrščanju predmetov ne upoštevajo 

ključnih značilnosti posameznih predmetov, temveč jih razvrščajo glede na to, kako sami 

vidijo svet in povezave med predmeti. Na osnovi tega lahko sklepamo, da predšolski otroci 

najprej oblikujejo tematske, z izkušnjami in razvojem pa še taksonomske pojme (Krnel, 

1995).  

2.3.3 Osnovni kemijski pojmi v predšolskem obdobju  

2.3.3.1 Spoznavanje pojma snov 

Krnel, Glažar in Watson (1998, 2003) menijo, da je prvi naravoslovni pojem, ki se začne 

oblikovati v otrokovem mišljenju, pojem snov. To je po eni strani zelo konkreten, po drugi 

strani pa precej abstrakten pojem, kar je ena izmed značilnosti inteligentnih snovi – dvojnost 

narave oziroma moč, da se iz običajnega spremeni v nepredvidljivo, s tem pa postane otrokom 

še bolj skrivnostno in čarobno (Krnel, 2012). Poznavanje pojma snov je pri otroku vezano 

tudi na poznavanje in zaznavanje predmeta oziroma objekta (Krnel, 1995; Krnel in Glažar, 

1998). Ta se pojavi pri ločevanju subjekta iz nedefinirane celote in je osnovan na primitivnih 

otroških akcijah, na delovanju otroka na okolico (Krnel, 1995). Krnel in Glažar (v Glažar, 

Petek in Razdevšek-Pučko, 2006) še dodajata, da določen predmet oziroma objekt najprej 

določajo lastnosti, ki jih spoznamo z delovanjem s snovmi ali na snovi. Prva spoznavanja o 

snovi tako izhajajo iz otrokove definicije predmetov (Krnel, 1995). 

V nadaljevanju je navedenih nekaj povezav med akcijami, pojmi, vezanimi na snov, in 

nastankom prototipov (Krnel, 1995). 

Tabela 1: Povezave med akcijami in pojmom snov 

PRIMITIVNA AKCIJA SNOV 

prelivanje, nalivanje tekočina 

pogosto prelivanje vode prototip za tekočino: VODA 

pihanje plin 

pogosto pihanje zraka prototip za pline: ZRAK 

držati, lomiti trdna snov 
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Otrok tako oblikuje primitivne pojme s področja snovi z njihovim združevanjem in 

nadgradnjo pa jih preoblikuje in konstruira nove. 

Piaget (1982; v Krnel, 1995) je poudarjal razliko v sposobnosti ohranjanj količin. Pojem 

snov tako spada med kontinuirane količine, kar pomeni, da jih ne moremo šteti, zato do 

ohranjanja njihovih količin pride kasneje. V nasprotju s tem pa je otrok v tem času sposoben 

ohraniti intenzivne lastnosti objekta, ohraniti kakovost, ne pa tudi mase. Tako otrok ve, da pri 

preoblikovanju plastelina iz kroglice v palačinko še vedno ostaja isti plastelin, torej se je snov 

ohranila. Če pa bi otroke vprašali, ali se je masa plastelina ob spremembi spremenila, bi 

najbrž dobili zanimive odgovore. Krnel (1995) kot primer navaja tudi primer ohranjanja 

tekočih snovi pri prelivanju. Tekočina bo ob prelitju iz manjšega kozarca v večjega še vedno 

ista, spremenila pa se bo masa prelite tekočine. 

Gagne (v Krnel, Watson in Glažar, 2003) piše, da je prav razvrščanje ključni dejavnik pri 

oblikovanju pojma snov. Izločanje predstavlja prvo fazo v procesu razvrščanja, sledijo iskanje 

in določanje značilnosti oziroma podobnosti ter združevanje v skupine, na osnovi razvrščanja 

v skupine in splošnih opisov značilnosti posameznih skupin pa nastajajo in se oblikujejo novi 

pojmi. Raziskava, ki so jo izvedli Krnel, Watson in Glažar (2003), je pokazala, da otroci, stari 

tri leta, snovi razvrščajo na popolnoma drugačen način kot starejši otroci. Otrok tako na 

začetku pojem snov opisuje in razvršča na osnovi osnovnih, naravnih značilnosti oziroma 

meril, ki jih pri snoveh opazi ali pozna. Postopoma otrok spoznava nove značilnosti in 

lastnosti snovi, na osnovi katerih oblikuje nova znanja in s tem nadgrajuje tista, ki jih je že 

usvoji. 

2.3.3.2 Spoznavanje pojma plin 

S spoznavanjem pojma plin poglabljamo in nadgrajujemo znanje o pojmu snov. Plin 

namreč opisujemo kot snov, ki nima določene oblike ali prostornine, kot snov, ki se zaradi 

različnih sprememb temperature, prostornine ali tlaka segreva, razteza, stisne ali utekočini 

(»Interesting Facts about Gases for Kids«, b. l.).  

Predšolski otroci poleg opisov potrebujejo tudi demonstracijo oziroma konkreten prikaz 

obravnavanega, zato za nazornejšo razlago uporabimo prikaz oziroma demonstracijo. 

Obiščemo lahko pekarno, se sprehodimo do kmetije, razbijemo gnilo jajce ali pripravimo 

različne poskuse. Med njimi je tudi dimna posoda. To pokrijemo s pokrovom, plin pa vanjo 

napeljemo po cevi. Tako lahko opazujemo nastanek dima, plina in njegovo zavzemanje 

prostornine posode. Skupaj lahko ugotavljamo, kaj se bo zgodilo, kam bo odšel odvečni dim 
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in kaj se bo zgodilo, če v posodo spustimo le malo dima. Ker pline skupaj 

s kapljevinami uvrščamo med tekočine, lahko vse skupaj prikažemo tudi z uporabo vode ali 

drugih tekočin, če je mogoče obarvane, saj je to otrokom še toliko bolj zanimivo.  

Pri raziskovanju plinov se lahko dotaknemo tudi različnih plinskih zakonov, vendar 

moramo biti pri predstavitvi upoštevati starost otrok in njihovo sposobnost predstavljivosti. 

Smiselno je, da plinske zakone poimenujemo, otrokom razložimo, zakaj so nastali, kdo jih je 

raziskoval, ne pa tudi, kaj predstavljajo, saj je to za predšolske otroke prenaporno (»Elements 

for Kids Noble Gases«, b. l.). Tako lahko otrokom predstavimo Avogadrov plinski zakon, 

Boylov zakon ali Gay-Lussacov zakon, predstavimo poskuse Stephena Halesa (»High school 

chemistry matter properties of gases and gas laws«, b. l.), vendar, kot rečeno, le osnovne 

značilnosti; opišemo, kaj so raziskovalci raziskovali, kaj so pri delu uporabljali in ne 

predstavljamo podrobnosti. 

Raziskovanje plinov s predšolskimi otroki je ena najtežjih vsebin, ki jih izvajamo v vrtcu. 

Pojem plin namreč sodi med ene najbolj abstraktnih pojmov, ki naj bi bili za predšolske 

otroke pretežki. Pri spoznavanju pojma plin mora tako vzgojitelj delo načrtovati še 

natančneje, še bolj smiselno in se na izvedbo dejavnosti še toliko bolj pripraviti (»Interesting 

Facts about Gases for Kids«, b. l.).  

2.3.4 Kje raziskovati kemijske vsebine v vrtcu 

Najpomembnejše kemijsko okolje je narava sama. V naravi najdemo nešteto možnosti, 

kjer otroci lahko ustvarjajo, spreminjajo stvari in pojave ter opazujejo spremembe (Skribe 

Dimec, 2007). Narava s prostori, pojavi in snovmi otrokom ponuja nešteto možnosti za 

odkrivanje in učenje. »Poiščite pojave, snovi, predmete in materiale, ki spreminjajo običajno 

in že poznano v novo in skrivnostno. K temu dodajte vsebine, ki so intelektualno in 

emocionalno stimulirajoče //…// tako bomo resnično združeni otroci in odrasli v istem 

procesu učenja //…//.« (Krnel, 2012).  

Če narava predstavlja širše okolje, ki omogoča raziskovanje, vrtec predstavlja ožjega. 

Tako kot ostale dejavnosti, tudi kemijske dejavnosti lahko izvajamo v vrtcu, na terasah vrtca 

in v igralnicah. Vrtec v sebi skriva tisoče pojmov, ki kar sami kličejo in vabijo k raziskovanju. 

Otroci pri spoznavanju kemijskih vsebin potrebujejo prostor za raziskovanje, ustvarjanje, 

reševanje problemov, razstavljanje svojih izumov (Hohmann in Weikart, 2005).  

Igralnico, v kateri se bodo odvijale kemijske vsebine, lahko za čas raziskovanja 

spremenimo v raziskovalno sobo, jo skupaj z otroki preimenujemo v čudežno, čarovniško, 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kapljevina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Teko%C4%8Dina
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pravljično sobo. Smiselno je, da na takšen način opremimo predvsem en del igralnice in ga 

preimenujemo v kemijski ali raziskovalni kotiček. To otroke še dodatno spodbudi oziroma 

motivira k raziskovanju. V pedagoškem pristopu Reggio Emilia vrtčevsko okolje oziroma 

igralnico imenujejo tudi »tretji vzgojitelj« (Hočevar in Kovač Šebart, 2010). Vzgojitelj mora 

igralnico oblikovati tako, da bo prebujala otroško radovednost in njegovo željo po 

raziskovanju. Razdeliti jo mora na več delov oziroma interesnih kotičkov, vezanih na 

raziskovanje, opazovanje in ugotovitve. Kotičkom vedno določimo vsebino in namen in jih 

poimenujemo: knjižni kotiček ali kotiček z literaturo, raziskovalni kotiček, kotiček z 

zabeležkami in ugotovitvami, matematični kotiček ter kotiček ali dva za prosto igro. S tem 

otrokom omogočimo, da lahko neprestano izbirajo in uporabljajo ponujeni material za 

uresničevanje svojih namenov, idej in zamisli. Otrokom so kotički na voljo ves dan in med 

njimi lahko prosto prehajajo; lahko jih uporabljajo posamezno ali v manjših skupinah. 

Pomembno je, da so kotički urejeni tako, da imamo ves čas nadzor nad dogajanjem v njih. Na 

policah v enem izmed kotičkov lahko pripravimo časopise, članke, knjige, ki govorijo o 

raziskovanih kemijskih temah. Knjige naj vsebujejo manj pisanega besedila in več slikovnega 

gradiva. Če je le mogoče, v to vključimo otroke in njihove starše, kar otroke dodatno motivira 

k raziskovanju. Takšne vsebine ponujajo priložnost za pogovor o različnih naravoslovnih 

vsebinah, zakonitostih življenja in delovanju stvari. Spontan pogovor otrokom raziskovan 

problem še približa in jih navduši za nove pustolovščine znanstvenega raziskovanja 

(Armstrong, 2000). 

2.3.5 Kemijski didaktični materiali v predšolskem obdobju 

Pridobivanje materiala, ki ga bomo uporabili pri raziskovanju, mora biti vnaprej 

načrtovano. Skupaj z otroki določimo, kaj bomo potrebovali, kje in na kakšen način bi 

materiale pridobili in kdo bi nam pri tem lahko pomagal. Tako otroka spodbudimo k prvemu 

globljemu razmišljanju o tem, kaj bomo počeli. S tem ga motiviramo za delo in raziskovanje. 

K zbiranju materialov in pripomočkov moramo povabiti tudi starše. S tem utrdimo vez med 

vrtcem in starši, hkrati pa so starši bolje obveščeni o tem, kaj se v vrtcu dogaja. S tem 

povečamo tudi medsebojno zaupanje, ki je eden izmed temeljev dobrega dela v vrtcu. 

Obvezno didaktično sredstvo, ki ga mora imeti vsak otrok, je mapa oziroma portfolio 

dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu. V mapi so zbrani vse zabeležke dejavnosti, slikovni zapisi 

otrok, njihova pripovedovanja, razmišljanja, ugotovitve, predvsem pa napredek in usvojena 

znanja. Gre za sistematično spremljanje otroka, njegovega delovanja, razvoja, razmišljanj. 
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Zapisi imajo, kot pravi Papotnik idr. (2005), širšo didaktično in pedagoško vrednost. 

Vzgojitelj s pomočjo dokumentiranja spremlja, kaj se z otrokom dogaja, kako poteka njegov 

razvoj, kje se kažejo vrzeli v znanju in razumevanju. Na osnovi zapisov, fotografij, likovnih 

izdelkov otrok idr. lahko ocenimo in evalviramo učenje otrok, njihove načine in poti pri 

konstruiranju znanja, pripravimo program nadaljnjega dela za vsakega posameznika, 

določimo vzgojne pristope in metode, ki jih bomo uporabljali (Papotnik, 2005; Hočevar in 

Kovač Šebart, 2010). Vzgojiteljici tovrstno dokumentiranje predstavlja orodje za raziskovanje 

in nadgradnjo prakse, otroku »viden« spomin, okolici pa informacijo o tem, kaj se v oddelku 

dogaja (Hočevar in Kovač Šebart, 2010).  

Med pomembnejše pripomočke pri spoznavanju kemijskih pojmov Cervetti in Barber 

(2009) uvrščata tudi knjige, uporabo učbenikov in priročnikov. Ti morajo biti otrokom na 

voljo ves čas raziskovanja. 

2.3.6 Načrtovanje kemijskih dejavnosti 

Z načrtovanim in vodenim poučevanjem lahko že predšolskega otroka navadimo na 

metode znanstvenega dela, s tem pa olajšamo njegov prehod iz naivnega v razumsko 

dojemanje sveta in pojavov, kar je zelo pomembno prav pri spoznavanju kemijskih pojmov. Z 

načrtovano uporabo konkretnih predmetov in pojavov omogočimo poznavanje kemijskih 

pojmov tudi na abstraktnejši ravni (Novak idr., 2003). 

Vzgojitelj najprej izbere, kaj želi raziskovati skupaj z otroki, in določi naslov sklopa, 

njegov namen ter cilje, ki jih želi doseči, postavi teoretske osnove eksperimentalnega dela, 

časovno komponento, določi vprašanja, metode zbiranja podatkov ter način evalvacije. 

Najpomembneje je, da ima vsaka dejavnost v sklopu raziskovanj točno določene cilje, ki 

kažejo, kaj naj bi otroci med izvedbo različnih dejavnosti razvili, spoznali, pridobili, se 

naučili. Izbrani cilji in vsebine eksperimentov morajo izhajati iz področja, ki za delo motivira 

tako odraslega kot otroka. To izhodišče lahko predstavlja izbrana zgodba, pravljica, dogodek 

ali problem, ki otroke pritegne k sodelovanju in na osnovi katerega izberemo eksperimente, 

oblike dela in materiale, s katerimi bomo eksperimentirali.  

Poleg tega mora vsak vzgojitelj pred izvedbo eksperimentalnih dejavnosti pregledati 

teoretske osnove eksperimentalnega dela (lastnosti potrebščin, kemijske reakcije, nevarnosti 

eksperimenta), na ta način dopolniti ali osvežiti lastno kemijsko znanje in ugotoviti, ali je 

eksperiment sploh primeren za izvedbo v oddelku. V primeru, da eksperimenta ne bo mogoče 
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izvesti po vseh varnostnih standardih ali da o izvedbi nismo prepričani, moramo izbrati nov 

eksperiment, izvedbo prejšnjega pa opustiti. 

Sledijo priprava in načrtovanje sklopa ter posamezne aktivnosti, ki jih zajema. Določiti 

moramo posamezne aktivnosti, njihov namen, raziskovalna vprašanja, predvidevanja otrok, 

njihova opažanja in sklepe, korake raziskovanja, potek dela po stopnjah, metode dela, oblike 

dela, opredeliti vloge otrok in vzgojitelja ter skicirati aparature, ki jih bomo pri delu 

uporabljali. Raziskovalna vprašanja, ki jih bomo uporabili, otrokom postavimo pred in po 

izvedbi posameznih aktivnosti. Vprašanja morajo biti oblikovana tako, da otroke spodbujajo k 

razmišljanju, opazovanju, sklepanju, pridobivanju izkušenj ter iskanju rešitev. S pravilno 

oblikovanimi vprašanji preverimo otrokovo predznanje oziroma napredek pred začetkom 

aktivnosti, med izvedbo in po zaključku. 

V procesu načrtovanja in izvedbe načrtovanih dejavnosti pomembno vlogo igra tudi 

dnevna rutina. Ta podpira učenje in otrokom omogoča, da predvidijo, kaj se bo zgodilo ter kaj 

in kdaj bodo lahko počeli, izražajo svoje želje, potrebe, jih skupaj z vzgojiteljem ali sovrstniki 

uresničujejo, s tem pa se vzpostavlja občutek skupnosti, v kateri so vsi enakovredni 

(Hohmann in Weikart, 2005). 

2.3.7 Modeli učenja kemije v predšolskem obdobju 

Otrok spoznanja, izkušnje in vpogled v živo naravo pridobiva prek igre in ustvarjalnega 

dela. Dejavnosti v okolju in na okolje vodijo k oblikovanju miselnih operacij, pa tudi k 

oblikovanju temeljnih pojmov (Papotnik idr., 2005). 

Predšolska vzgoja v vrtcih mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k 

pridobivanju novih doživetij, izkušenj in spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve 

oziroma probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogočajo izražanje, 

doživljanje ter ga močno čustveno in socialno angažirajo (Kurikulum, 2009). Del vzgoje je 

tudi področje kemije. To je v predšolskem obdobju tako široko, da lahko vanj vključimo 

skoraj vsa znanja, ki jih otroci v tem času usvojijo. Zelo pomembno je, na kakšen način 

otrokom predstavimo kemijo. Lahko jo vpeljemo skozi vrsto različnih naravoslovnih 

dejavnosti, matematičnih zaposlitev, jezikovnih nalog in gibalnih dejavnosti. Nikakor pa ne 

smemo zanemariti tega, na kakšen način otrokom te vsebine podajamo. 
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2.3.7.1 Aktivno učenje oziroma učenje s samostojnim izvajanjem poskusov in raziskovalnim 

pristopom  

Aktivno oziroma kakovostno učenje je tisto, ki učenca celostno, miselno in čustveno 

aktivira (Hohmann in Weikart, 2005; Marentič Požarnik, 2000). Tovrstno učenje poteka s 

samostojnim iskanjem, raziskovanjem, opazovanjem in razmišljanjem, s smiselnim dialogom 

med vzgojiteljem in skupino ter v skupini sami, s postavljanjem in preizkušanjem vprašanj, 

problemov in domnev, ob katerih otroci konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti svet 

okrog njih. Aktivno učenje otroka vsestransko, miselno in čustveno aktivira in je osebno 

pomembno in vsajeno v resnične življenjske okoliščine in izkušnje (Marentič Požarnik, 

2000).  

Albert Bandura (1977, 1986, 1997; v Woolfolk, 2002) učenje z aktivno udeležbo 

predstavlja kot učenje ob izvajanju in izkušanju posledic lastnih dejanj. Otrok se aktivno 

vključi v opazovanje, opisovanje, merjenje, razvrščanje, primerjanje in raziskovanje, delo pa 

poteka podobno kot delo pravega znanstvenika, kar otroka še dodatno motivira (Armstrong, 

2000).  

Aktivno učenje zagovarjata tudi HighScopovo načelo predšolskega kurikula, ki ga 

izvajajo v Združenih državah Amerike (HighScope Educational Research Foundation, 2011; 

Hohmann in Weikart, 2005), in nam bolj poznan program Reggio Emilia. Kot pravita, naj bi 

otroci konstruirali znanje z neposrednimi, takojšnjimi izkušnjami ter izpeljevanjem pomena iz 

njih z razmišljanjem.  

Če želimo, da se otroci resnično aktivno učijo, moramo učenje po besedah B. Marentič 

Požarnik (2000) povezati z otrokovo živo željo in potrebo po učenju. Otrokovi interesi, 

vprašanja, njegova notranja motivacija ga vodijo k raziskovanju, eksperimentiranju, 

konstruiranju novega znanja in razumevanju tega. Učijo se novih pojmov, ustvarjajo lastne 

simbole, vse prek dejavnosti, ki jo spodbudijo sami (Hohmann in Weikart, 2005). 

Po mnenju S. Sentočnik (2002) aktivno učenje dosežemo le z zagotavljanjem okoliščin, ki 

otroke spodbujajo k izgrajevanju, poglabljanju, dograjevanju in smiselni uporabi znanja. Gre 

predvsem za učenje otrok, kako kakovostno misliti in hkrati prevzemati nadzor nad procesom 

učenja. S tem tudi sami postajajo aktivni soustvarjalci oziroma, kot pravi Driscoll: »Učenci 

niso posode, ki jih je treba napolniti, ampak aktivni organizmi, ki iščejo smisel.« (v Marentič 

Požarnik, 2000).  

B. Marentič Požarnik (2000) meni, da aktivno učenje daje trajnejše znanje, ki ga bodo 

znali otroci uporabljati v novih, drugačnih situacijah. Ob tem se bodo otroci naučili razumeti 
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sebe in svet, ki jih obdaja, ter spoštljivega ravnanja z njim. Vzgojni proces ne poteka več kot 

prenos oziroma transmisija znanja, ampak zajema mnoštvo smiselnih interakcij med 

vzgojiteljem in otroki ter med otoki samimi (prav tam). 

Bruner (v Marentič Požarnik, 2000) pravi, da mora čim več vzgojnega procesa potekati v 

obliki samostojnega odkrivanja. Le na takšen način znanje postane trajnejše in uporabnejše v 

novih situacijah, otroci postanejo notranje bolj motivirani, saj se poleg vsebine naučijo tudi 

metod reševanja problemov.  

Del aktivnega učenja predstavlja tudi raziskovanje, ki je eden temeljnih principov učenja v 

vrtcu. Aktivnega učenja ni brez lastnega raziskovanja in odkrivanja. Otrok skozi raziskovanje 

samostojno išče odgovore na zastavljene probleme, odkriva načine in poti pri reševanju teh, 

pri tem pa sodeluje s socialnim in fizičnim okoljem, ki ga obdajata. Vzgojitelj pri tem 

uporablja različne metode, tehnike in postopke dela, ki zagotavljajo visoko stopnjo 

otrokovega sodelovanja v procesu pridobivanja izkušenj, informacij, novega znanja, predstav 

in pojmov (Turnšek, 2002). Gre za načrtno, sistematično in etapno raziskovanje ter reševanje 

raziskovalnega problema, pri čemer cilji določajo pogoje dela in organizacijo. V procesu 

raziskovanja so otroci enakovredni udeleženci v vseh fazah raziskovalnega procesa, pri čemer 

imajo vsi svojo vlogo in hkrati nalogo (Cencič in Cencič, 2002).  

Raziskovanje otroke vodi k razvijanju razumevanja pojmov skozi neposredno izkušnjo s 

snovmi in predmeti, ob izmenjavi mnenj in argumentiranju, razvija otrokove intelektualne 

sposobnosti in znanstveno mišljenje (Cencič in Cencič, 2002; Krnel, 2007). S procesom 

raziskovanja ta znanja nadgrajujejo, konstruirajo nove predstave in pojme ter pogosto soočajo 

napačna, laična pojmovanja z znanstvenimi dejstvi (Turnšek, 2002).  

Eden največjih zagovornikov odkrivanja z raziskovanjem je bil ameriški filozof John 

Dewey, ki je bil trdno prepričan, da morajo otroci svet in naravne pojave odkrivati z lastnim 

in samostojnim raziskovanjem, na čim več načinov in s čim več čutili. Po njegovem mnenju 

je glavna naloga vzgojitelja, da otroke spodbuja k razvijanju lastnih potencialov tako v 

intelektualnem kot etičnem in estetskem smislu (Dewey, 1955).  

Če želimo, da bi otrok kemijske pojme resnično razumel, moramo poleg motivacije in 

omogočanja izkušenj otroke spodbujati s postavljanjem produktivnih vprašanj, s katerimi jih 

spodbudimo in vodimo. Gre za spodbujanje opazovanja s pomočjo vprašanj, saj pravega 

raziskovanja in opazovanja ni brez pravih vprašanj (Papotnik idr., 2005). Postavljanje 

vprašanj, ki spodbujajo otrokov govor, sklepanje in logično mišljenje, ima v predšolskem 

obdobju velik pomen. Zato morajo biti vprašanja spodbujevalna, produktivna, premišljeno 
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oblikovana in zastavljena. Njihov namen je spodbuditi dejavnost, ki jo izvajamo, in iskanje 

pravilnega odgovora (prav tam).  

Predšolski otrok neprestano išče razlage za vse, kar ga obdaja, kar pritegne njegovo 

pozornost. Pri tem zastavlja vprašanja, s katerimi želi pridobiti informacije, izvedeti več (Kolb 

in Miltner, 2005). Gre za vprašanja, ki spodbujajo aktivnost otroka, usmerjajo in spodbujajo 

njegovo opazovanje, primerjanje (Krnel, 2001). 

Vsa vprašanja morajo biti zastavljena tako, da so splošno odprta in dopuščajo možnost več 

odgovorov. Ko otroku zastavimo vprašanje, mu moramo omogočiti dovolj časa, da o 

vprašanju razmisli, da razmisli o problemu, na katerega se vprašanje nanaša. Kasneje moramo 

otrokov odgovor sprejeti brez kritike, presojanja in negiranja. Namesto tega moramo otroka 

opogumiti, da raziskuje naprej, si ob preučevanju znanstvenih načel sam postavlja nova 

vprašanja in išče odgovore nanje (prav tam). 

Tudi Skribe Dimec (2007) piše, da otroci ob raziskovanju in odkrivanju sveta, pojmov, 

pojavov nenehno sprašujejo in z odgovori na zastavljena vprašanja nadgrajujejo usvojeno 

znanje. Otroci po njenem mnenju sprašujejo o svojih zaznavah, ki so jih pridobili z 

opazovanjem, tipanjem, poslušanjem, vohanjem in okušanjem. Vzgojitelj mora situacijo 

izkoristiti in otroke začeti vpeljevati v bolj sistematično spoznavanje pojmov in oblikovanje 

naravoslovnih stališč. Postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov sta pomembna tudi v 

primeru, ko je vzgojitelj tisti, ki vodi raziskovanje in spoznavanje novega pojma. S pravimi 

vprašanji vzgojitelj v otroku prebudi zanimanje, veselje in pričakovanje po odkrivanju in 

raziskovanju, učenju in spoznavanju novih objektov in pojmov. 

Ena od pomembnejših oblik učenja je prav gotovo tudi igra. »Igra je morda najbolj 

prvinski izraz otrokove prirojene genialnosti,« navaja Armstrong (2002) in predstavlja 

otrokovo najpomembnejše in edino delo v predšolskem obdobju. Skozi igro otrok spoznava 

svet okrog sebe, ljudi, ki ga obkrožajo, srečuje se s prvimi socialnimi izkušnjami, odnosi, 

skozi igro rešuje težave, probleme, se sooča s strahovi, spoznava nove prijatelje itd. Ob igri 

razvija fizične spretnosti, socialne interakcije, izražanje čustev in kognitivno razumevanje. 

Skozi igro otrok ustvarja nove zamisli, uživa v novostih, sodeluje pri spreminjanju sveta, 

ustvarja in poustvarja nove načine gledanja, delovanja, čutenja in razmišljanja (Armstrong, 

2000). Ker so naravoslovne dejavnosti otrokom zanimive in jih privlačijo, se med igro 

neprisiljeno seznanjajo z dejstvi in usvajajo številne pojme (Novak idr., 2003). Igra torej 

poudarja kognitivni razvoj otroka, saj vse ravni igre spodbujajo kognitivno učenje, vključno s 

spodbujanjem spretnosti v naravoslovju oziroma kemiji (Prairie, 2005).  
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2.3.7.2 Učenje ob vzgojiteljevi demonstraciji in razlagi poskusov oziroma frontalna oblika 

učenja  

Frontalna oziroma besedna ali simbolna oblika učenja še vedno predstavlja najpogostejši 

način podajanja informacij na vseh ravneh šolanja, tudi pri dejavnostih v predšolskem 

obdobju. Po besedah B. Marentič Požarnik (2000) nekateri menijo, da ga je preveč, premalo 

pa je učenja z neposrednim opazovanjem, doživljanjem ali praktičnim preizkušanjem. Gre 

predvsem za nestrinjanje z učenjem novega, neznanega, brez globljega razumevanja pomena. 

B. Marentič Požarnik (2000) piše, da v vrtcih in šolah še vedno prevladuje učenje v obliki 

kopičenja in zapomnitve spoznanj, do katerih so prišli drugi. Po njenih besedah gre predvsem 

za transmisijo oziroma prenašanje informacij in ne oblikovanje znanja na osnovi lastnih 

izkušenj in konkretnih življenjskih okoliščin. Posledice tovrstnega posredovanja informacij se 

kažejo v premajhni trajnosti in uporabnosti znanja (prav tam).  

Sentočnik (2002) pravi, da o tradicionalnem pristopu k učenju lahko govorimo takrat, ko 

govorimo o »prelivanju« informacij, podatkov, gotovih resnic od vzgojitelja v otroka. 

Vzgojitelj v tem primeru predstavlja vir informacij, otrok pa jih sprejema, shrani in 

reproducira kot znanje. Dodaja še, da tradicionalno učenje temelji na vzgojiteljevem učenju 

otrok, popravljanju napačnih pojmovanj, torej tega, kar otroci delajo napačno. Pri tem vedno 

uporablja frontalni pristop, v katerem uporablja razlago in demonstracijo. Gre predvsem za 

opozarjanje na napake in podajanje pravilnih odgovorov. Vzgojitelj tako pri načrtovanju dela 

v oddelku ne upošteva kurikularnih smernic, temveč razmišlja predvsem o tem, kaj bo učil in 

na kakšen način, ne razmišlja pa o poteku učenja. Pri svojem delu uporablja skromno zbirko 

slušnih ali vizualnih informacij, saj sam predstavlja osrednji vir informacij (Sentočnik, 2002). 

B. Marentič Požarnik (2000) še dodaja, da gre pri frontalni obliki učenja predvsem za 

podajanje vsebin, ki že veljajo kot sprejete resnice. Odkrili so jih drugi, otrokom pa so 

posredovane kot sprejete resnice v simbolni obliki.  

Ker vzgojitelj odloča o tem, kako se bodo otroci učili, s tem onemogoča željo po aktivnem 

učenju. Otroci tako ne čutijo potrebe po lastnem raziskovanju in pridobivanju informacij ter 

oblikovanju znanja. Otroci tako namesto kompleksnega razmišljanja oziroma miselnega truda 

raje upoštevajo že dane odgovore (Sentočnik, 2002). 

Ausubel (Marentič Požarnik, 2000) pravi, da je sistematično učenje za učitelje manj 

zahtevno in pri svojem delu potrebujejo manj pripomočkov. Učenci na takšen način hitreje 

pridejo do znanja, usvojeno znanje je veliko bolj sistematično, najpomembneje pa je, da je 

tovrstno učenje primerno tudi za manj uspešne otroke. 
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2.4 Sinteza teoretičnega uvoda 

V teoretičnem delu smo se dotaknili različnih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj kemijskih 

pojmov pri predšolskih otrocih. Vzgojitelj, ki otokom želi približati kemijske vsebine, 

predvsem pa jim omogočiti, da se seznanjajo s kemijskimi pojmi in nekatere tudi usvojijo, 

mora poznati vpliv različnih dejavnikov na otroke, različne metode dela, predvsem pa se mora 

zavedati, kako močno lahko tudi sam vpliva na interes in ustvarjalnost otrok. Vzgojitelj mora 

vsakega otroka obravnavati kot individuum, ki je drugačen od drugih, ki stvari vidi drugače in 

jih tako tudi sprejema. Izbrati mora način, kako vsakemu otroku na najboljši možen način 

približati kemijske vsebine.  

Ker pa so si otroci tako različni, je naravoslovne dejavnosti in vsebine včasih težko 

prilagajati vsem. Kako torej delati s skupino otrok, v kateri je toliko raznolikosti? Je bolj 

uspešno raziskovanje, kjer vzgojitelj poskrbi za spodbudno učno okolje in otroke usmerja, ali 

je bolj uspešno raziskovanje, kjer vzgojitelj točno določi vsebine in izbere načine dela, otrok 

pa je v vlogi opazovalca? 

2.5 Raziskovalni problem 

Raziskav, ki bi obravnavale razvoj kemijskih pojmov med slovenskimi predšolskimi 

otroki, je malo (na primer Krnel in Glažar, 1998; Krnel idr., 2003; Krnel idr., 2005; Batelli in 

Dolenc-Orbanić, 2006; Petek idr., 2006). Namen raziskave je ugotoviti, ali aktivno 

vključevanje otrok v vzgojno-izobraževalno delo pomembno pripomore k razvoju otrokovih 

pojmovanj izbranih osnovnih kemijskih pojmov, kot sta snov in plin.  

Izbrana pojma omogočata širok spekter aktivnega raziskovalnega dela otrok, od 

vzgojiteljev pa zahtevata določena predznanja pri pripravi in vodenju aktivnosti omenjenih 

vsebin. Kemijska pojma sta bila izbrana na osnovi lastnih izkušenj iz naravoslovnih 

raziskovanj v oddelku, ki sem ga vodila. Ob tem je bilo raziskovano, ali na razvoj otrokovih 

pojmovanj izbranih osnovnih kemijskih pojmov vplivata tudi časovna razporeditev vzgojno-

izobraževalnega dela ter realna starost otrok v času aktivnosti.  

Eden od namenov raziskave je bil tudi ugotoviti, ali uporaba in analiza različnih vzgojno-

izobraževalnih pristopov oziroma aktivnega vključevanja otrok v vzgojno-izobraževalno delo 

pomembno pripomoreta k razvoju izbranih osnovnih kemijskih pojmov v primerjavi z delom 

in raziskovanjem, ki poteka izključno s frontalnim delom. Eksperimenti, vključeni v 
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raziskavo, so bili načrtovani tako, da so jih lahko izvajali vzgojitelji sami ali ob pomoči otrok 

oziroma so jih otroci izvajali popolnoma samostojno.  

Poleg tega je bil namen raziskave ugotoviti, ali lahko na učenje in pomnjenje kemijskih 

pojmov vpliva tudi časovno obdobje raziskave, ali se kažejo razlike med otroci, ki kemijske 

pojme spoznavajo teden dni in tistimi, ki jih spoznavajo tri mesece. 

2.6 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

V okviru raziskave smo želeli doseči naslednje raziskovalne cilje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovi raziskovalnega problema in ciljev raziskave so bila oblikovana tri raziskovalna 

vprašanja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ali predšolski otroci, ki kemijske vsebine, ki vključujejo pojma snov in plin, obravnavajo 

dalj časa, dosežejo statistično pomembno trajnejše poznavanje pojmov kot otroci, ki 

isto vsebino (enak obseg) spoznavajo krajši čas? 

2. Ali predšolski otroci, ki pojma snov in plin spoznavajo skozi samostojno izvajanje 

poskusov z raziskovalnim pristopom, dosežejo trajnejše znanje o teh pojmih kot otroci, 

ki pojma spoznavajo zgolj ob vzgojiteljevi demonstraciji in razlagi poskusov? 

3. Ali predšolski otroci, ki pojma snov in plin spoznavajo ob samostojnem izvajanju 

poskusov z raziskovalnim pristopom, te razumejo statistično pomembno bolje in jih 

znajo bolj smiselno povezati ter uporabiti v novih situacijah kot otroci, ki so pojma 

spoznavali zgolj ob vzgojiteljevi demonstraciji in razlagi poskusov?   

  

 

1. Analizirati časovni vpliv na kakovost spoznavanja, poznavanja ter uporabe izbranih 

kemijskih pojmov. 

2. Primerjati vpliv aktivnega učenja oziroma lastnega raziskovanja in frontalne oblike dela 

(demonstracija z razlago) na poznavanje izbranih kemijskih pojmov in njihovo 

nadaljnjo uporabo. 

3. Analizirati smiselnost učenja oziroma spoznavanja izbranih kemijskih pojmov v 

različnih starostnih skupinah, upoštevajoč značilnosti kognitivnega razvoja otroka. 

4. Oblikovati okviren, fleksibilen in predvsem otrokom primeren načrt vzgojno-

izobraževalnega dela pri spoznavanju določenih kemijskih pojmov. 
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3 METODE DELA 

Raziskava je bila izvedena z uporabo kvantitativnega raziskovalnega pristopa. Pri tem je 

bila uporabljena kavzalno-kvazi-eksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja (Sagadin, 

1993), s katero je bila proučena konstrukcija nekaterih kemijskih pojmov pri predšolskih 

otrocih. 

3.1 Udeleženci 

Raziskovalni vzorec, ki smo ga uporabili v raziskavi, je bil neslučajnostni ter priložnostni, 

saj smo v raziskavo vključili vnaprej določene oddelke otrok enega izmed slovenskih vrtcev. 

Vzorec je zajemal osem oddelkov otrok, starih od tri do šest let, v katere je vključenih od 19 

do 24 otrok. Vsi otroci, stari šest let, so bili otroci priseljencev, ki so se v Slovenijo preselili 

pred nekaj meseci, zato so zaradi razumevanja slovenskega jezika in lažjega vključevanja v 

okolje vrtec obiskovali pred vstopom v šolo v prihodnjem šolskem letu. Skupno je bilo na 

začetku raziskave v vzorec vključenih 175 otrok, s 166 otroki pa smo izvedli vsa preverjanja. 

Oddelki so bili izbrani po dogovoru z ravnateljico vrtca in vzgojiteljem vsakega oddelka.  

Otroci v oddelkih so bili razvrščeni v dve glavni skupini in tri podskupine, ki so se med 

seboj razlikovale po času trajanja izvedbe kemijskih dejavnosti v oddelku. Otroci v obeh 

skupinah so bili deležni določenega vzgojno-izobraževalnega programa, s katerim so 

spoznavali izbrane kemijske pojme. 
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Tabela 2: Delitev raziskovalnega vzorca glede na obliko dela, čas raziskovanja in stopnjo 

otroškega zanimanja za dejavnosti 

Otroci kemijske vsebine spoznavajo ob vzgojiteljevi 

demonstraciji in razlagi poskusov, brez lastnega, 

samostojnega raziskovanja 

Otroci kemijske vsebine spoznavajo na osnovi 

samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom 

Skupina A Skupina B 

Čas spoznavanja kemijskih pojmov Čas spoznavanja kemijskih pojmov 

A1 – 1 teden A2 – 3 tedne A3 – 1 mesec B1 – 1 teden B2 – 3 tedne B3 – 1 mesec 

Zanimanje za dejavnosti Zanimanje za dejavnosti 

A11 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

A12 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

A21 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

A22 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

A31 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

A32 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

B11 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

B12 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

B21 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

B22 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

B31 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

B32 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

 

Tabela 3: Struktura vzorca otrok, vključenih v raziskavo pred začetkom izvedbe raziskave 

Starost 

otrok na 

začetku 

raziskave 

Število otrok,  

vključenih v raziskavo 

Spol otroka 

Ženski Moški 

f % f % f % 

3 leta 24 13,7 14 58,3 10 41,6 

4 leta 69 39,4 36 52,1 33 47,8 

5 let 71 40,5 33 46,4 38 53,5 

6 let 11 6,2 7 63,6 4 36,6 

Skupaj 175 100 90 51,4 85 48,5 
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Tabela 4: Struktura vzorca števila otrok, vključenih v raziskavo po zaključku raziskave 

Starost 

otrok na 

začetku 

raziskave 

Število otrok,  

vključenih v raziskavo 

Spol otroka 

Ženski Moški 

f % f % f % 

3 leta 23 13,8 14 60,8 9 39,1 

4 leta 68 40,9 35 51,4 33 48,5 

5 let 71 42,7 33 46,4 38 53,5 

6 let 4 2,4 3 75 1 25 

Skupaj 166 100 85 51,2 81 48,7 

 

V raziskavo je bilo na začetku vključenih 175 otrok, od katerih je bilo največ otrok starih 

5 let (42,7 %), najmanj pa 6 let (2,4 %). V času raziskave sta vrtec zaradi bolezni in novega 

družinskega člana zapustila dva otroka, z novim šolskim letom pa je sedem otrok odšlo v 

šolo. Z nobenim od devetih otrok kasneje ni bilo mogoče opraviti pointervjujev. 

Zanimiv je tudi podatek, da je bilo v času raziskave vanjo vključenih več deklic kot 

dečkov, z izjemo petletnikov, kjer je bila večina v raziskavo vključenih otrok moškega spola. 

Tabela 5: Zbirnik podatkov o vključenosti otrok v različne oblike dela pred začetkom izvedbe 

raziskave, pri čemer je pri izračunu % upoštevanih vseh 175 otrok, vključenih v raziskavo 

 

Starost otrok na 

začetku raziskave 

Število otrok,  

vključenih v skupino A 

Število otrok,  

vključenih v skupino B 

f % f % 

3 leta 12 6,8 12 6,8 

4 leta 33 18,8 36 20,5 

5 let 36 20,5 35 20 

6 let 5 2,8 6 3,4 

Vključenih v 

posamezno obliko dela 

od skupaj 175 

86 49,1 89 50,8 
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Tabela 6: Zbirnik podatkov o vključenosti otrok v različni obliki dela po zaključku izvedbe 

raziskave, pri čemer je pri izračunu % upoštevanih 166 otrok, ki so bili v raziskavo vključeni 

do zaključka izvedbe vseh dejavnosti 

 

Starost otrok na 

začetku raziskave 

Število otrok,  

vključenih v skupino A 

Število otrok,  

vključenih v skupino B 

f % f % 

3 leta 11 6,6 12 7,2 

4 leta 32 19,2 36 21,6 

5 let 36 21,6 36 21 

6 let 2 1,2 2 1,2 

Vključenih v 

posamezno obliko dela 

od skupaj 166 

81 48,7 85 51,2 

 

3.2 Instrumenti 

Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, ki je bil ustno izveden pred in po izvedbi 

vzgojno-izobraževalnega programa, ki naj bi omogočal konstrukcijo kemijskih pojmov.  

3.2.1 Anketni vprašalnik 

V uvodnem delu je vzgojitelj za vsakega otroka, vključenega v raziskavo, izpolnil 

vprašalnik, ki je zajemal osem vprašanj o posameznem otroku in oddelku, v katerega je bil 

otrok vključen v času raziskave (glej Prilogo 1). Vsak vzgojitelj je zabeležil datum, ko je bil 

vprašalnik izpolnjen, ter označil obliko dela oddelka v času raziskave. 

V nadaljevanju je vzgojitelj za posameznega otroka označil čas izvedbe dejavnosti – en 

teden, tri tedne ali dva meseca, zapisal starost in označil spol otroka.  

V drugem delu je vzgojitelj z vsakim otrokom, vključenim v raziskavo, izvedel 

polstrukturiran predintervju. Ta je bil sestavljen iz dvanajstih vnaprej pripravljenih vprašanj, 

ki so se nanašala na poznavanje določenih kemijskih pojmov: 

1. Kaj pomeni beseda snov? 

2. Naštej nekaj snovi. 

3. Kakšna je snov? 
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4. Kje najdemo snov? 

5. Za kaj uporabljamo snov? 

6. Kaj lahko s snovjo počnemo? 

7. Kaj pomeni beseda plin? 

8. Naštej nekaj plinov. 

9. Kakšen je plin? 

10. Kje najdemo pline? 

11. Za kaj uporabljamo plin? 

12. Kaj lahko s plinom počnemo? 

 

Vprašanja je bilo z dodatnimi podvprašanji ali podrobnejšo razlago o tem, kaj želimo, 

mogoče prilagoditi vsakemu posamezniku, glede na njegovo starost, razumevanje danih 

navodil in vprašanj ter komunikacijsko sposobnost.  

Vsebina intervjuja je bila za vse otroke enaka; podvprašanja so bila uporabljena le za 

zagotavljanje boljšega razumevanja vprašanj oziroma boljšo razjasnitev odgovorov. 

Po zaključku raziskave je vzgojitelj na vprašalniku posameznega otroka označil tudi 

otrokovo zanimanje oziroma interes za dejavnosti.  

3.3 POTEK RAZISKAVE 

Raziskava je potekala od marca 2012 do avgusta 2013.  

Vzgojitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so bili predhodno natančno seznanjeni s 

programom, ki naj bi ga izvedli z otroki. Vzgojitelj vsakega oddelka je prejel točno določen 

program, ki ga je moral upoštevati pri izvedbi aktivnosti, ki naj bi omogočale konstrukcijo 

izbranih kemijskih pojmov.  

Program je vključeval vnaprej izbrano vsebino: 

• spoznavanje pojma snov ter  

• spoznavanje pojma plin.  

 

Obe izbrani vsebini sta bili za oddelke, sodelujoče v raziskavi, enaki.  

Določene so bile tudi metode in oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Oblika dela je bila 

za vsak oddelek določena v dogovoru z vzgojiteljem, pri čemer je imel vsak možnost izbire 

med dvema oblikama dela. 
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Tabela 7: Prikaz uporabljenih metod dela glede na obliko dela 

Vzgojitelj demonstrira in razlaga 

poskuse, otrok le opazuje, 

posluša

Otrok je samostojen, 

samostojno izvaja poskuse, 

aktivno raziskuje

● razlaga ● razlaga

● demonstracija ● demonstracija

● opazovanje ● opazovanje

● delo z vprašanji ● igra

● poslušanje ● lastna aktivnost

● pogovor ● delo z vprašanji

● poslušanje

● posnemanje 

● preizkušanja, manipuliranja 

● reševanja problemov

● komentiranja dejavnosti

● spraševanje 

● pogovor

Oblika dela

Metoda dela

 

  

Poleg metod in oblik dela so bili določeni tudi vloga otrok pri raziskovalnem delu (otrok 

je v vlogi opazovalca, otrok samostojno raziskuje), vloga vzgojitelja (demonstrira in razlaga 

poskuse, spodbuja otroke k raziskovanju itd.), strategije vzgojno-izobraževalnega dela, čas 

trajanja raziskovanja (en teden, trije tedni, en mesec) ter ključna pojma, ki naj bi ju otroci v 

programu spoznavali in razvijali oziroma konstruirali (plin, snov). 

Kemijske vsebine so vsebovale eksperimente, ki so bili načrtovani tako, da jih lahko 

izvajajo tako otroci kot vzgojitelji sami, izvedejo pa jih lahko v različnem časovnem obdobju.  

Na osnovi pridobljenih rezultatov smo kasneje primerjali znanje otrok med oddelki, ki so 

v eksperimentalno delo ves čas raziskave aktivno vključevali otroke, in tistimi, kjer je delo 

potekalo v frontalni obliki, otroci pa so bili ves čas raziskave v vlogi opazovalca. 

3.3.1 Dejavnosti, izvedene v sklopu spoznavanja pojma snov 

Dejavnosti, izvedene v sklopu spoznavanja pojma snov, so bile naslednje: 

• otrok ob vzgojiteljevem vprašanju ugiba, kaj pomeni beseda snov; 

• otrok pove svojo definicijo pojma snov; 

• otrok spozna definicijo pojma snov, ki jo uporabljajo v kemiji oziroma naravoslovju; 
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• otrok ves čas raziskovanja uporablja besedo »snov«; 

• otrok ugiba/prepoznava, kaj se skriva v kozarčkih na mizi; 

• otrok spoznava vodo, moko, sol, sladkor, olje, glino, kamenčke, les, papir, detergent in 

borovničev sok z otipom, opisom in okusom, če je to mogoče; 

• otrok opisuje posamezno snov; 

• otrok snovi med seboj razlikuje in ločuje po zvoku, okusu, vonju, barvi in drugih 

lastnostih; 

• otrok razvršča snovi na naravne (voda, les, sol, kamenček, glina) in pridobljene snovi 

(detergent, borovničev sok, moka, papir); 

• otrok ob pomoči snovem določa agregatno stanje – trdne snovi/trdnine, kapljevine, 

plini; 

• otrok spoznava lastnosti posameznih snovi; 

• otrok snovi meša med seboj (prelivanje tekočin, mešanje snovi med seboj, izdelava 

sadnega ledu, oblikovanje in peka gline, izhlapevanje vode, domači papir); 

• otrok razlikuje snovi po prozornosti (snov je prozorna/prepušča svetlobo, snov ni 

prozorna/ne prepušča svetlobe); 

• otrok spoznava, da so nekatere snovi lahko nevarne, zakaj so nevarne, spoznava 

oznake nevarnih snovi; 

• otrok raziskuje, kaj in kje vse so snovi (iz česa je sestavljen človek, iz česa so zgrajene 

stavbe, iz česa je zraslo drevo, iz česa so knjige, iz česa naredimo mizo in stole); 

• otrok spoznava, da je snov vse, kar nas obdaja in kar občutimo s čutili; 

• otrok na panoju opazuje zapise izvedenih dejavnosti, ugotovitev, definicij o pojmu 

snov; 

• otrok lista knjige, revije, priročnike z vsebino na temo snovi; 

• otrok spoznava, da snovi s spremembo temperature lahko spremenijo agregatno stanje. 

  

V oddelkih, ki so pojem snov spoznavali krajši čas, je bilo v posameznem dnevu 

izvedenih več poskusov. V ostalih oddelkih je delo potekalo počasneje, za poskuse so si vzeli 

več časa ali jih tudi večkrat ponovili. 

Zadnjo dejavnost spoznavanja snovi smo izkoristili za uvod v spoznavanje pojma plin. 
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3.3.2  Dejavnosti, izvedene v sklopu spoznavanja pojma plin 

Dejavnosti, izvedene v sklopu spoznavanja pojma plin, so bile naslednje: 

• otrok ob vzgojiteljevem vprašanju ugiba, kaj pomeni beseda plin; 

• otrok pove svojo definicijo pojma plin; 

• otrok spozna definicijo pojma plin, ki jo uporabljajo v kemiji oziroma naravoslovju; 

• otrok ves čas raziskovanja uporablja besedo »plin«; 

• otrok opazuje gorenje plina na štedilniku v kuhinji; 

• otrok ugotavlja, da je plin shranjen v ceveh in plinskih jeklenkah; 

• otrok opazuje izhlapevanje vode; 

• otrok primerja in ugotavlja, kaj se zgodi, ko napihnjen balon postavimo v hladilnik, 

kasneje pa na radiator; 

• otrok primerja in razlikuje obnašanje balona ,napolnjenega s helijem, in navadnega 

balona; 

• otrok predvideva, opazuje in ugotavlja, kaj se zgodi, ko se približamo hladnemu 

okenskemu steklu in izpihujemo zrak,; 

• otrok predvideva in ugotavlja, kaj se dogaja, ko napihnemo balonček in iz njega 

izpustimo zrak (od kod zrak, kaj je zrak, za kaj potrebujemo zrak, iz česa je zrak 

sestavljen, kdo čisti zrak, išče razlike v zraku ob vdihu in izdihu); 

• otrok predvideva, ugotavlja in opisuje, kaj se zgodi, ko s kozarčkom pokrijemo zeleno 

rastlino,; 

• otrok predvideva, ugotavlja in opisuje, kaj se zgodi, ko s kozarčkom pokrijemo gorečo 

svečo; 

• otrok spoznava, kaj se zgodi, ko v steklenico z vodo in pokrito z balončkom dodamo 

šumečo tableto; 

• otrok spoznava lastnosti plinov; 

• otrok spoznava, da imajo nekateri plini tudi svoj vonj (plini, ki se širijo iz snovi – kis, 

parfum, gnojnica); 

• otrok spoznava, da so nekateri plini lahko nevarni, zakaj so nevarni; 

• otrok spoznava kemijske oznake plinov (periodni sistem); 

• otrok raziskuje, kaj in kje vse so plini; 

• otrok na panoju opazuje zapise izvedenih dejavnosti, ugotovitev, definicij o pojmu 

plin; 
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• otrok lista knjige, revije, priročnike z vsebino na temo plinov. 

 

V oddelkih, ki so pojem plin spoznavali krajši čas, je bilo v posameznem dnevu izvedenih 

več poskusov. V ostalih oddelkih je delo potekalo počasneje, za poskuse so si vzeli več časa 

ali pa so posamezni poskus večkrat ponovili. V oddelkih, kjer je potekalo aktivno sodelovanje 

otrok, so bile zgoraj navedene dejavnosti obvezne, vse ostale dejavnosti pa so bile izvedene 

na osnovi predlogov otrok, njihovih idej, želja in pobud. 

Otroci so bili razdeljeni v dve glavni skupini, ki sta se med seboj razlikovali po načinu 

dela. V prvi skupini so otroci vsebine spoznavali ob vzgojiteljevi demonstraciji in razlagi 

poskusov, brez lastnega, samostojnega raziskovanja. V drugi skupini so otroci kemijske 

vsebine spoznavali na osnovi samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom. Obe glavni 

skupini sta bili razdeljeni na tri podskupine. V prvi podskupini so otroci kemijske vsebine 

obravnavali en teden, v drugi podskupini tri tedne, v tretji pa dva meseca. Dejavnosti so bile 

izvajane v dopoldanskem času, z začetkom po zajtrku in zaključkom pred pripravo na kosilo. 

V vseh skupinah se je pred začetkom izvedbe dejavnosti z otroki opravil poglobljeni 

polstrukturirani intervju, na osnovi katerega je bilo ugotovljeno otrokovo poznavanje 

obravnavanih specifičnih kemijskih pojmov (snov, plin) pred izvedbo eksperimentov. 

Poglobljeni polstrukturirani intervju, namenjen otrokom, je bil sestavljen iz vnaprej 

pripravljenih vprašanj, ki so se nanašala na poznavanje določenega kemijskega pojma in ga je 

bilo mogoče prilagoditi vsakemu posamezniku, glede na starost, razumevanje danih navodil in 

vprašanj ter komunikacijsko sposobnost. Za vsakega otroka je bil pripravljen opazovalni list z 

vprašanji, ki so bila za vse otroke enaka, ponovila pa so se tudi ob koncu izvedbe programa, 

ko se je preverjalo usvojeno znanje o kemijskih pojmih. Poznavanje posameznih pojmov smo 

prvič preverili teden dni pred začetkom izvajanja vsebin. Vsakega otroka smo vprašali, kaj po 

njihovem mnenju pomeni določeni pojem. Vse njihove odgovore smo zapisali v pripravljene 

tabele. Pogosto, predvsem pri mlajših otrocih, smo zelo težko zapisati tisto, kar so povedali. 

Njihovi stavki in razlage so bili namreč polni telesne mimike, premorov za razmislek in 

besed, ki jih pogosto nismo razumeli. Želeli so nam razložiti, vendar niso vedeli, kako naj to 

naredijo.  

Intervju smo z vsakim otrokom ponovili po zaključku izvedbe dejavnosti, in sicer po 

enem tednu, dveh tednih, enem mesecu, dveh mesecih, treh mesecih, šestih mesecih in enem 

letu od zaključka izvedbe kemijskih dejavnosti v posameznem oddelku. Na osnovi rezultatov 

je bilo mogoče primerjati razvitost pojmov ob vplivu različnih dejavnikov, na primer pri 

otrocih, ki so bili v skupinah, kjer so kemijske pojme spoznavali izključno preko 
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vzgojiteljevih demonstracij in razlag poskusov, ter tistimi, ki so vsebine spoznavali skozi 

samostojno izvajanje poskusov z raziskovalnim pristopom. Poleg tega smo lahko primerjali 

tudi razvitost pojmov pri otrocih, ki so pojme obravnavali kratek čas (en teden, dva tedna itd.) 

in tistimi, ki so vsebine spoznavali dalj časa. Primerjali smo tudi vpliv uporabe usvojenih 

znanj in nadgrajevanja znanja na ohranjanje oziroma pomnjenje že usvojenih pojmov.  

 

Tabela 8: Časovni potek zbiranja podatkov v raziskovalnih skupinah A1 in B1, kjer so otroci 

kemijska pojma spoznavali en teden 

Čas Postopek zbiranja podatkov Izvajalec 

Februar 2012 Predstavitev programa vsem sodelujočim Avtorica 

Marec 2012 Predintervju z otroki, vključenimi v raziskavo Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Marec 2012 Zaključek dejavnosti Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Marec 2012 Izvedba intervjuja takoj po zaključku zadnje izvedene 

dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Marec 2012 Izvedba intervjuja po enem tednu od zaključka zadnje 

izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

April 2012 Izvedba intervjuja po 14 dneh od zaključka zadnje izvedene 

dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

April 2012 Izvedba intervjuja po enem mesecu od zadnje izvedene 

dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Maj 2012 Izvedba intervjuja po dveh mesecih od zadnje izvedene 

dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Junij 2012 Izvedba intervjuja po treh mesecih od zadnje izvedene 

dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

September 2012 Izvedba intervjuja po šestih mesecih od zadnje izvedene 

dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Marec 2013 Izvedba intervjuja po enem letu od zadnje izvedene 

dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 
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Tabela 9: Časovni potek zbiranja podatkov v raziskovalnih skupinah A2 in B2, kjer so otroci 

kemijska pojma spoznavali tri tedne 

Čas Postopek zbiranja podatkov Izvajalec 

Februar 2012 Predstavitev programa vsem sodelujočim Avtorica 

Marec 2012 Predintervju z otroki,  

vključenimi v raziskavo 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Marec 2012 Zaključek dejavnosti Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Marec 2012 Izvedba intervjuja  

takoj po zaključku zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

April 2012 Izvedba intervjuja  

po enem tednu od zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

April 2012 Izvedba intervjuja  

po 14 dneh od zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Maj2012 Izvedba intervjuja  

po enem mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Junij 2012 Izvedba intervjuja  

po dveh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Julij 2012 Izvedba intervjuja  

po treh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

September 2012 Izvedba intervjuja  

po šestih mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Marec 2013 Izvedba intervjuja  

po enem letu od zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 
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Tabela 10: Časovni potek zbiranja podatkov v raziskovalnih skupinah A3 in B3, kjer so otroci 

kemijska pojma spoznavali en mesec 

Čas Postopek zbiranja podatkov Izvajalec 

Februar 2012 Predstavitev programa vsem sodelujočim Avtorica magistrskega dela, Nina Lapanja 

Marec 2012 Predintervju z otroki,  

vključenimi v raziskavo 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Maj 2012 Zaključek dejavnosti Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Maj 2012 Izvedba intervjuja  

takoj po zaključku zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Maj 2012 Izvedba intervjuja  

po enem tednu od zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Maj 2012 Izvedba intervjuja  

po 14 dneh od zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Junij 2012 Izvedba intervjuja  

po enem mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Julij 2012 Izvedba intervjuja  

po dveh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Avgust 2012 Izvedba intervjuja  

po treh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

November 2012 Izvedba intervjuja  

po šestih mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

Maj 2013 Izvedba intervjuja  

po enem letu od zadnje izvedene dejavnosti 

Vzgojiteljice v oddelkih, vključenih v 

raziskavo, ob pomoči avtorice 

 

Pred začetkom raziskave so vzgojitelji v oddelkih za vsakega otroka izpolnili poseben 

obrazec, na katerem so bili zajeti najpomembnejši podatki o vključenem otroku in oddelku, 

vključenem v raziskavo. Podatki so bili zbrani pred in po izvedbi vseh dejavnosti v okviru 

raziskave. 
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4 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

K sodelovanju v raziskavi je bilo povabljenih osem oddelkov otrok, starih od tri do šest 

let, v katere je vključenih od 19 do 24 otrok. Na začetku se je v raziskavo vključilo 175 otrok, 

med katerimi sta bila dva o v času raziskave zaradi bolezni ali novega družinskega člana iz 

vrtca izpisana, sedem pa jih je odšlo v šolo in izvedbe pointervjuja ni bilo mogoče izvesti. Od 

začetka raziskave in izvedbe polstrukturiranega predintervjuja do zaključka raziskave in 

izvedbe zadnjega pointervjuja je bilo tako v vseh izvedenih dejavnostih vključenih 166 otrok. 

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vseh pridobljenih podatkov. Za začetek 

navajamo analizo podatkov otrok, ki so bili vključeni v raziskavo. Ta je v prvem delu 

narejena na osnovi celotnega števila vključenih otrok, v drugem delu pa so izračuni narejeni 

glede na starost otrok, vključenih v raziskavo. 

V zadnjem delu sledi analiza otroških odgovorov o poznavanju specifičnih kemijskih 

pojmov. Tudi ta je razdeljena na dva dela, in sicer je v prvem delu narejena analiza podatkov 

na osnovi celotnega števila vključenih otrok, v drugem delu pa so izračuni narejeni glede na 

starost otrok, vključenih v raziskavo.  

4.1 Spoznavanje pojma snov 

V naslednjih tabelah so rezultati zapisani in predstavljeni na osnovi intervjujev, 

opravljenih po zaključku vseh dejavnosti v okviru raziskave. Upoštevani so samo odgovori 

tistih otrok, ki so v raziskavi sodelovali ves čas, torej od začetka do konca izpeljave vseh 

pointervjujev. Otroke, katerih odgovorov nismo prejeli v popolnosti, smo zaradi večje 

verodostojnosti podatkov iz interpretacije rezultatov izključili. 

Pomembno je poudariti, da otroci v času opravljanja pointervjujev v oddelku niso več 

obravnavali kemijskih pojmov ali nadaljevali izvajanja kemijskih vsebin, vezanih na pretekla 

spoznavanja. Čeprav smo starše otrok, vključenih v raziskavo, prosili, naj se tudi doma z 

otroki ne pogovarjajo o snoveh, so nekateri otroci povedali, da so s starši ali starimi starši tudi 

kasneje večkrat govorili o snoveh oziroma besedo snov uporabili med kuhanjem, sprehodi ter 

branjem in listanjem knjig.  

Rezultate smo zbrali in zapisali v tabelah. Vse tabele z rezultati so zapisane tako, da se 

upoštevata starost vključenih otrok ter njihovo zanimanje za dejavnosti in ločijo oblike dela z 

otroki. Na osnovi takšnih tabel smo lahko opazovali in ocenili napredek otrok v posameznem 

starostnem obdobju in ugotavljali, katera oblika dela je najprimernejša. 
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V prvem delu smo interpretirali rezultate raziskovalnih skupin, kjer so otroci kemijske 

vsebine spoznavali ob vzgojiteljevi demonstraciji in razlagi poskusov, brez lastnega, 

samostojnega raziskovanja (A11, A12, A21, A22, A31, A32), v nadaljevanju pa sledi 

interpretacija rezultatov raziskovalnih skupin, kjer so otroci kemijske vsebine spoznavali na 

osnovi samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom (B11, B12, B21, B22, B31, B32). 

Tabela 11: Delitev raziskovalnih skupin 

Otroci kemijske vsebine spoznavajo ob vzgojiteljevi 

demonstraciji in razlagi poskusov, brez samostojnega 

raziskovanja 

Otroci kemijske vsebine spoznavajo z izvajanjem 

samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom 

Skupina A Skupina B 

Čas spoznavanja kemijskih pojmov Čas raziskovanja in spoznavanja kemijskih pojmov 

A1 – 1 teden A2 – 3 tedne A3 – 1 mesec B1 – 1 teden B2 – 3 tedne B3 – 1 mesec 

Zanimanje za dejavnosti Zanimanje za dejavnosti 

A11 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

A12 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

A21 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

A22 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

A31 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

A32 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

B11 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

B12 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

B21 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

B22 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

B31 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

B32 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 
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4.1.1 Analiza rezultatov opazovalne skupine A11 

Tabela 12: Rezultati opazovalne skupine A11 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo ob 

vzgojiteljevi demonstraciji in razlagi poskusov, brez samostojnega raziskovanja, čas 

raziskovanja en teden, otrok se za dejavnosti zelo zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda snov?

Naštej nekaj 

snovi!

Kakšna je 

snov?

Kje najdemo 

snov?

Za kaj 

uporabljamo 

snov?

Kaj lahko s 

snovjo 

počnemo?

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 6 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 10 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 3 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 6 83% 100% 83% 100% 50% 50%

5 let / 10 100% 100% 90% 100% 90% 100%

3 leta / 3 0% 100% 100% 67% 0% 100%

4 leta / 6 83% 83% 100% 67% 67% 50%

5 let / 10 100% 100% 80% 100% 80% 80%

3 leta / 3 0% 100% 0% 33% 0% 33%

4 leta / 6 67% 83% 67% 67% 33% 83%

5 let / 10 80% 100% 70% 80% 80% 80%

3 leta / 3 0% 33% 0% 0% 0% 33%

4 leta / 6 50% 50% 50% 33% 33% 33%

5 let / 10 70% 80% 80% 70% 60% 70%

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 6 33% 67% 50% 17% 50% 50%

5 let / 10 60% 80% 60% 60% 30% 80%

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 6 17% 67% 33% 17% 33% 33%

5 let / 10 20% 40% 40% 50% 30% 60%

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 6 17% 17% 17% 0% 0% 17%

5 let / 10 20% 30% 10% 20% 10% 20%

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 6 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 10 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

 

Iz tabele je razvidno, da pred začetkom izvedbe dejavnosti nihče od vključenih otrok, 

starih tri leta, ni poznal pojma snov. Po zaključku dejavnosti so na vsa vprašanja o snoveh 

pravilno odgovorili vsi trije otroci (100 %), po tednu dni pa je raven njihovega znanja upadla, 

saj so trije otroci pravilno odgovorili le na tri vprašanja. Tudi v nadaljevanju je znanje o 

pojmu snov hitro upadalo. Po mesecu dni je le en otrok, star tri leta (33,3 %), pravilno 

odgovoril na dve vprašanji (33,3 %), kasneje pa pravilnih odgovorov ni bilo več. 
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Pred začetkom izvedbe kemijskih dejavnosti nihče od otrok, starih štiri leta, ni poznal 

pojma snov. Po zaključku dejavnosti so trije otroci (50 %) pravilno odgovorili na vsa 

vprašanja, medtem ko so ostali otroci na vprašanja odgovarjali zelo površno ali napačno. Po 

mesecu dni pa sta na vsa vprašanja pravilno odgovorila kar dva otroka, kar je bilo zelo 

presenetljivo, saj so otroci pojem snov obravnavali le teden dni. Tudi po treh mesecih je bilo 

stanje skoraj identično, zanimivo pa je, da so kar štirje otroci (66,6 %) znali našteti nekaj 

snovi. Po šestih mesecih od zadnje izvedene dejavnosti pa je znanje močno padlo, saj je le 

eden izmed otrok (16,6 %) pravilno odgovoril na štiri vprašanja (66,6 %). Po letu dni nihče od 

otrok na nobeno od zastavljenih vprašanj ni več odgovoril pravilno, temveč so vsi otroci 

podajali napačne odgovore oziroma odgovarjali z: »Ne pomnim se.« 

Petletni otroci na nobeno od zastavljenih vprašanj pred začetkom raziskovanja niso podali 

pravilnega odgovora. Po zaključku je na vsa vprašanja pravilno odgovorilo devet otrok 

(90 %), po tednu dni je pravilno odgovorilo le osem otrok (80 %). Skozi nadaljnja preverjanja 

je mogoče opaziti, da je pridobljeno znanje začelo počasi upadati, vendar sta po treh mesecih 

na vsa vprašanja znala odgovoriti kar dva otroka (20 %), nekaj več otrok pa je odgovarjalo na 

posamezna vprašanja. Zanimivo je, da sta tudi po šestih mesecih na večino vprašanj (66,6 %) 

znala odgovoriti kar dva otroka, po letu dni pa nihče od njiju ni znal točno odgovoriti na 

vprašanje, temveč sta le ugibala oziroma podajala nepopolne odgovore. 
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4.1.2 Analiza rezultatov opazovalne skupine A12 

Tabela 13: Rezultati opazovalne skupine A12 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo ob 

vzgojiteljevi demonstraciji in razlagi poskusov, brez samostojnega raziskovanja, čas 

raziskovanja en teden, otrok se za dejavnosti ne zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda snov?

Naštej nekaj 

snovi!

Kakšna je 

snov?

Kje najdemo 

snov?

Za kaj 

uporabljamo 

snov?

Kaj lahko s 

snovjo 

počnemo?

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 1 0% 100% 0% 100% 100% 0%

4 leta / 3 67% 100% 67% 67% 100% 67%

5 let / 5 100% 100% 100% 100% 80% 100%

3 leta / 1 0% 100% 100% 100% 0% 0%

4 leta / 3 67% 67% 67% 67% 67% 67%

5 let / 5 80% 100% 80% 100% 100% 80%

3 leta / 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 33% 67% 33% 33% 67% 33%

5 let / 5 60% 80% 80% 100% 80% 80%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 33% 67% 33% 33% 67% 33%

5 let / 5 40% 80% 60% 80% 80% 60%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 0% 33% 0% 0% 33% 33%

5 let / 5 40% 80% 60% 80% 20% 40%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 0% 33% 33% 0% 33% 33%

5 let / 5 20% 40% 40% 40% 20% 40%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 0% 33% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 20% 20% 20% 0% 20%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljeno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

 

  

Triletni otrok pred izvedbo dejavnosti ni vedel, kaj je snov, niti ni znal podati odgovora na 

nobeno od zastavljenih vprašanj. Na vsa vprašanja je na začetku odgovoril z: »Ne vem.«. Ob 

koncu izvedbe dejavnosti je otrok pravilno odgovoril na tri zastavljena vprašanja (50 %), 

enako tudi po tednu dni. Pri preverjanju znanja o snoveh po dveh tednih od zadnje izvedene 

dejavnosti je otrok pravilno odgovoril le na eno vprašanje (16,6 %), ki se je nanašalo na 
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poimenovanje snovi. V intervjujih, izvedenih kasneje, otrok nikoli več na nobeno od 

zastavljenih vprašanj ni odgovoril pravilno. V odgovorih po enem, dveh in treh mesecih je 

otrok na zastavljena vprašanja odgovarjal z odgovorom: »Pozabil sem,« kasneje pa z 

odgovorom: »Ne vem.« 

Pri štiriletnikih smo v prvem intervjuju, izvedenem pred izvedbo dejavnosti, ugotovili, da 

nihče od otrok ni poznal pojma snov. Vsi otroci so na vprašanje odgovarjali z: »Ne vem.« Po 

zaključku izvedbe vseh kemijskih dejavnosti sta dva otroka pravilno odgovorila na vsa 

zastavljena vprašanja, tretji pa so pravilno odgovorili le na nekatera. Tako smo prejeli 77,7 % 

vseh pravilnih odgovorov. Po tednu dni je bilo teh 66,6%, po dveh tednih 44,4%, po mesecu 

dni smo prejeli 44,4 % vseh pravilnih odgovorov, po dveh mesecih 16,6 %, po treh mesecih 

22,2 %, po šestih mesecih od zadnje izvedene dejavnosti pa smo prejeli en pravilen odgovor, 

kar je 5,5 % vseh pravilnih odgovorov. Po letu dni nihče od otrok na nobeno od zastavljenih 

vprašanj ni več odgovoril pravilno. Vsi otroci so na vprašanja podajali enake odgovore: »Se 

ne spomnim.« 

Otroci, stari pet let, pred izvedbo dejavnosti niso poznali pojma snov, niti niso podali 

odgovorov na nobeno od zastavljenih vprašanj. Intervju, ki smo ga izvedli takoj po zaključku 

vseh dejavnosti, je pokazal, da smo prejeli kar 96,6 % vseh pravilnih odgovorov, po tednu dni 

je bilo teh 90 %, po dveh tednih 80 %, po mesecu dni smo prejeli 66,6 % pravilnih 

odgovorov, po dveh mesecih 53,3 %, po treh mesecih je bilo teh 33,3 %, po šestih mesecih od 

zadnje izvedene dejavnosti pa smo prejeli 13,3 % pravilnih odgovorov. Po letu dni nihče od 

otrok ni več pravilno odgovoril na nobeno od zastavljenih vprašanj. 
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4.1.3 Analiza rezultatov opazovalne skupine A21 

Tabela 14: Rezultati opazovalne skupine A21 (oOroci kemijske vsebine spoznavajo ob 

vzgojiteljevi demonstraciji in razlagi poskusov, brez samostojnega raziskovanja, čas 

raziskovanja tri tedne, otrok se za dejavnosti zelo zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

Kaj pomeni 

beseda snov?

Naštej nekaj 

snovi!

Kakšna je 

snov?

Kje najdemo 

snov?

Za kaj 

uporabljamo 

snov?

Kaj lahko s 

snovjo 

počnemo?

3 leta / 2 0% 50% 0% 0% 0% 50%

4 leta / 5 0% 29% 14% 14% 0% 29%

5 let / 5 0% 40% 0% 40% 0% 0%

6 let / 2 0% 50% 50% 50% 0% 0%

3 leta / 2 50% 100% 50% 100% 50% 50%

4 leta / 7 86% 100% 100% 100% 86% 86%

5 let / 5 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 let / 2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 50% 100% 100% 50% 50% 50%

4 leta / 7 71% 100% 100% 86% 86% 86%

5 let / 5 80% 100% 100% 100% 100% 100%

6 let / 2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 100% 100% 100% 100% 50% 0%

4 leta / 7 71% 100% 43% 57% 57% 57%

5 let / 5 80% 100% 60% 80% 80% 60%

6 let / 2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 50% 50% 0% 100% 0% 0%

4 leta / 7 43% 71% 57% 57% 29% 71%

5 let / 5 60% 100% 60% 80% 60% 60%

6 let / 2 100% 100% 100% 50% 50% 50%

3 leta / 2 50% 50% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 43% 71% 29% 29% 14% 43%

5 let / 5 60% 100% 40% 80% 40% 60%

6 let / 2 100% 100% 50% 100% 100% 50%

3 leta / 2 0% 50% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 14% 43% 14% 29% 14% 29%

5 let / 5 40% 80% 40% 60% 40% 40%

6 let / 2 100% 100% 100% 50% 50% 100%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 50% 0%

4 leta / 7 0% 14% 14% 29% 14% 29%

5 let / 5 40% 100% 40% 40% 40% 60%

6 let / 2 50% 100% 50% 50% 50% 100%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 0% 14% 0% 14% 0% 0%

5 let / 5 20% 80% 20% 20% 20% 40%

6 let / 2 0% 50% 0% 50% 0% 50%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 

zaključku izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 

tednih od zadnje 

izvedene dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 

mesecu od zadnje 

izvedene dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 

mesecih od zadnje 

izvedene dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 

mesecih od zadnje 

izvedene dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 

mesecih od zadnje 

izvedene dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

 

  



 

53 

Pred začetkom raziskovanja smo ugotovili, da je eden izmed triletnih otrok znal 

poimenovati nekaj snovi (olje, prah, voda) in razložiti, kaj z njimi lahko počnemo (mešamo, 

točimo). Z dodatnimi vprašanji smo ugotovili, da se je otrok o snoveh pogovarjal z očetom, ki 

je zaposlen v kemični industriji. Po zaključku vseh dejavnosti je isti otrok pravilno odgovoril 

na vsa vprašanja, medtem ko je drugi pravilno odgovoril le na tri (50 %) vprašanja. Zanimivo 

je, da se je frekvenca pravilnih odgovorov v prihodnjih dveh tednih spreminjala glede na 

zastavljena vprašanja. Otroka, vključena v raziskavo, sta namreč po tednu dni od zadnje 

izvedene dejavnosti pravilno odgovorila na druga vprašanja kot po zaključku ali po dveh 

tednih. Po mesecu dni pa je znanje otrok upadlo, saj je le en otrok (50 %) pravilno odgovoril 

na dve vprašanji (33,3 %). Še bolj zanimivo je dejstvo, da je otrok, ki je pred začetkom 

izvedbe raziskave pravilno odgovoril na dve vprašanji, tokrat na vsa vprašanja odgovoril 

napačno oziroma »Se ne spomnim.« Enako je odgovoril tudi drugi otrok. 

Zanimivo je, da sta kar dva od štiriletnih otrok pred izvedbo kemijskih dejavnosti vedela, 

o čem jih sprašujemo. Na to smo postali pozorni po njunih odgovorih, saj je eden (14,2 %) 

izmed njiju pravilno odgovoril na štiri (66,66 %) vprašanja, drugi (14,2 %) pa je pravilno 

odgovoril na dve vprašanji (33,3 %). Po zaključku vseh dejavnosti je šest otrok (85,7 %) na 

vsa vprašanja odgovorilo pravilno, eden izmed otrok pa je bil v treh vprašanjih precej 

nenatančen, zato mu odgovora nismo priznali. Po tednu dni so se med odgovori otrok 

pokazale razlike. Le eden izmed otrok (14,2 %) je na vsa zastavljena vprašanja odgovoril 

pravilno, ostali pa so pravilno odgovorili na štiri (66,6 %) oziroma tri (50 %) vprašanja. V 

ostalih odgovorih so bili neprepričljivi in so pokazali več ugibanja kot prepričanja v svoje 

odgovore. Po dveh tednih se je število pravilnih odgovorov še nekoliko zmanjšalo, po mesecu 

dni pa je prišlo do visokega padca pravilnih odgovorov. Le dva otroka (28,5 %) sta na vsa 

vprašanja odgovorila pravilno, ostali so bili v svojih odgovorih zelo spremenljivi. Eden izmed 

otrok je pravilno odgovarjal na vprašanja, ki so bila bolj odprtega tipa in so od otroka 

zahtevala več razmišljanja in povezovanja znanj (»Kaj pomeni beseda snov?«, »Kakšna je 

snov?«, »Kaj lahko s snovjo počnemo?«), medtem ko je s težavo odgovoril na vprašanje o 

tem, kje snov najdemo, niti snovi ni znal našteti. Opazimo lahko, da je skozi nadaljnje 

intervjuje znanje otrok padlo, le eden oziroma dva otroka sta tudi po šestih mesecih in enem 

letu ohranila nekaj znanja o pojmu snov. Po letu dni je na dve vprašanji (33,3 %) pravilno 

odgovoril le eden izmed otrok (14,2 %). 

Dva otroka, stara pet let, sta že pred začetkom izvajanja dejavnosti vedela, o čem bomo 

govorili in kaj bomo raziskovali. Res je, da sta pravilno odgovorila le na dve vprašanji 

(33,3 %), vendar sta tudi pri ostalih vprašanjih pokazala nekaj osnovnega znanja in vedenja, 



54 

vendar premalo, da bi odgovore lahko upoštevali kot pravilne. Po zaključku izvajanja 

dejavnosti so vsi otroci pravilno odgovorili na vsa vprašanja, prav tako tudi po tednu dni. Po 

dveh tednih je frekvenca pravilni odgovorov padla, vendar je bilo število pravilnih odgovorov 

še vedno zelo visoko (80 %). Po mesecu dni so na vsa vprašanja pravilno odgovorili trije 

otroci (50 %), mesec dni kasneje pa dva otroka (40 %). Tudi po treh mesecih so bili rezultati 

podobni, saj sta dva otroka (40 %) pravilno odgovorila na vsa vprašanja, trije otroci (60 %) so 

znali odgovoriti, kje najdemo snovi, kar štirje (80 %) otroci pa so snovi znali tudi našteti. 

Stanje po šestih mesecih je bilo skoraj identično, po letu dni od zadnje izvedene dejavnosti pa 

je na vsa vprašanja znal odgovoriti en otrok (20 %), kar štirje otroci (80 %) pa so znali našteti 

nekaj snovi. Tudi pri drugih vprašanjih so otroci pokazali nekaj znanja in vedenja o snoveh, 

vendar so bili v svojih odgovorih zelo nepopolni, zato njihovih odgovorov nismo šteli za 

pravilne. 

Pred začetkom raziskave in izvedbe kemijskih dejavnosti je eden izmed otrok poznal 

besedo snov oziroma je znal našteti nekaj snovi in njenih lastnosti. Razložil je, da sta o tem 

skupaj z mamo brala v enciklopediji, ki govori o vesolju. Po zaključku vseh dejavnosti sta na 

vsa vprašanja pravilno odgovorila oba otoka (100 %), enako po enem in dveh tednih. Po enem 

mesecu je na vsa vprašanja pravilno odgovoril en otok (50 %), medtem ko je drugi pravilno 

odgovoril na tri vprašanja (50 %). Frekvence pravilnih odgovorov se kasneje niso pomembno 

spreminjale, saj je šele v zadnjem intervjuju prišlo do večjih razlik, ko je na tri vprašanja 

(50 %) pravilno odgovoril eden izmed otrok (50 %), medtem ko drugi ni podal dovolj jasnih, 

natančnih odgovorov. 
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4.1.4 Analiza rezultatov opazovalne skupine A22 

Tabela 15: Rezultati opazovalne skupine A2 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo ob 

vzgojiteljevi demonstraciji in razlagi poskusov, brez samostojnega raziskovanja, čas 

raziskovanja tri tedne, otrok se za dejavnosti ne zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda snov?

Naštej nekaj 

snovi!

Kakšna je 

snov?

Kje najdemo 

snov?

Za kaj 

uporabljamo 

snov?

Kaj lahko s 

snovjo 

počnemo?

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 5 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 20% 20% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 2 100% 100% 50% 100% 50% 50%

4 leta / 5 80% 100% 100% 80% 80% 100%

5 let / 5 80% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 50% 100% 100% 50% 50% 50%

4 leta / 5 60% 100% 60% 100% 100% 100%

5 let / 5 80% 100% 100% 100% 80% 100%

3 leta / 2 100% 50% 0% 50% 50% 0%

4 leta / 5 40% 80% 60% 80% 80% 80%

5 let / 5 80% 100% 80% 80% 100% 80%

3 leta / 2 0% 50% 0% 0% 0% 50%

4 leta / 5 40% 60% 40% 60% 60% 60%

5 let / 5 80% 80% 80% 80% 80% 60%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 5 20% 60% 40% 40% 40% 40%

5 let / 5 40% 80% 80% 60% 60% 60%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 5 0% 40% 20% 20% 20% 40%

5 let / 5 40% 80% 60% 40% 60% 40%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 5 0% 20% 0% 40% 0% 20%

5 let / 5 40% 60% 60% 40% 40% 40%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 5 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 20% 40% 20% 40% 0% 20%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 

mesecih od zadnje 

izvedene dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 

mesecih od zadnje 

izvedene dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 

mesecih od zadnje 

izvedene dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 

mesecu od zadnje 

izvedene dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 

zaključku izvedbe 

dejavnosti

 

 

Po prvem intervjuju, izvedenem pred izvedbami dejavnosti, smo pri otrocih, starih tri leta, 

ugotovili, da nihče ne pozna pojma snov. Vsi otroci so na vprašanje odgovarjali z: »Ne vem.« 

Po zaključku izvedbe dejavnosti sta dva otroka (100 %) znala odgovoriti na vsa vprašanja, 

povezana s snovmi, eden izmed njiju je odgovoril na večino, vendar ni poznal odgovorov na 

vsa vprašanja. Na težave je naletel pri vprašanjih, ki so bolj odprta in od otroka zahtevajo več 
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miselnega procesa in povezovanj med usvojenimi podatki. Po mesecu dni je na dve vprašanji 

pravilno odgovoril le en otrok (50 %), medtem ko druga dva nista pravilno odgovorila na 

nobeno vprašanje. Po dveh mesecih nihče od otrok na nobeno od zastavljenih vprašanj ni 

odgovoril pravilno. Vsi otroci so na vprašanja podajali enake odgovore: »Ne vem več« in »Ne 

vem«. 

Pri štiriletnikih so rezultati prvega intervjuja pred izvedbo dejavnosti pokazali, da nihče od 

otrok ni poznal pojma snov. Vsi otroci so na vprašanje odgovarjali z: »Ne vem« ali 

vprašanjem: »Kaj?« Po zaključku izvedbe dejavnosti so štirje otroci (80 %) pravilno 

odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, eden pa je napačno odgovoril na dve vprašanji. Na 

obe vprašanji je odgovoril z: »Ne spomnim se.« Dal je sicer vedeti, da se spominja teme in 

vsebin, ki smo jih obravnavali, ne pa tudi pravilnih odgovorov. Tako smo skupaj prejeli 90 % 

pravilnih odgovorov. Po tednu dni je bilo vseh pravilnih odgovorov 87,4 %, po dveh tednih 

70 %, po mesecu dni 53,3 %, dveh mesecih 40 %, po treh mesecih pa smo prejeli 23,3 % 

pravilnih odgovorov. Število vseh pravilnih odgovorov je padalo tudi pri preverjanjih po 

šestih mesecih od zadnje izvedene dejavnosti, ko smo prejeli 13,3 % vseh pravilnih 

odgovorov, po letu dni pa pravilnega odgovora nismo več zabeležili. 

Iz odgovorov petletnikov je razvidno, da nihče od otrok pred izvedbo dejavnosti ni poznal 

pojma snov. Po zaključku in dveh tednih od zaključka izvajanja dejavnosti so vsi otroci 

(100 %) pravilno odgovorili na zastavljena vprašanja. Tudi po treh mesecih je na vprašanja 

pravilno odgovorila večina otrok, po šestih mesecih pa je bilo mogoče opaziti manjše število 

pravilnih odgovorov. Po šestih mesecih je na vsa vprašanja pravilno odgovoril le en otrok 

(33,3 %), na štiri vprašanja dva otroka (66,6 %), kar trije otroci (100 %) pa so pravilno našteli 

snovi. 

 

 



 

57 

4.1.5 Analiza rezultatov opazovalne skupine A31 

Tabela 16: Rezultati opazovalne skupine A31 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo ob 

vzgojiteljevi demonstraciji in razlagi poskusov, brez samostojnega raziskovanja, čas 

raziskovanja en mesec, otrok se za dejavnosti zelo zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda snov?

Naštej nekaj 

snovi!

Kakšna je 

snov?

Kje najdemo 

snov?

Za kaj 

uporabljamo 

snov?

Kaj lahko s 

snovjo 

počnemo?

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 8 13% 13% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 2 100% 100% 50% 100% 50% 50%

4 leta / 7 57% 71% 71% 57% 57% 71%

5 let / 8 50% 63% 63% 63% 63% 63%

3 leta / 2 50% 100% 100% 50% 50% 50%

4 leta / 7 43% 71% 43% 71% 71% 71%

5 let / 8 50% 63% 63% 63% 50% 63%

3 leta / 2 100% 50% 0% 50% 50% 0%

4 leta / 7 29% 57% 43% 57% 57% 57%

5 let / 5 50% 63% 50% 50% 63% 50%

3 leta / 2 0% 50% 0% 0% 0% 50%

4 leta / 7 29% 43% 29% 43% 43% 43%

5 let / 8 50% 50% 50% 50% 50% 38%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 14% 43% 29% 29% 29% 29%

5 let / 8 25% 50% 50% 38% 38% 38%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 0% 29% 14% 14% 14% 29%

5 let / 8 25% 50% 38% 25% 38% 25%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 0% 14% 0% 29% 0% 14%

5 let / 8 25% 38% 38% 25% 25% 25%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 8 13% 25% 13% 25% 0% 13%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 

mesecih od zadnje 

izvedene dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 

mesecih od zadnje 

izvedene dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 

mesecih od zadnje 

izvedene dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 

zaključku izvedbe 

dejavnosti

 

 

Po prvem intervjuju, izvedenem pred izvedbami dejavnosti, smo ugotovili, da nihče od 

otrok, starih tri leta, ni poznal pojma snov. Vsi otroci so na vprašanje odgovarjali z: »Ne 

vem.« Po zaključku izvedbe dejavnosti je na vsa vprašanja, povezana s snovmi, pravilno 

odgovoril le eden (50 %) izmed otrok, drugi je pravilno odgovoril le na štiri vprašanja 
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(66,6 %). Po dveh tednih je bila frekvenca pravilnih odgovorov veliko nižja, saj je le eden 

izmed otrok (50 %) pravilno odgovoril na tri vprašanja (50 %), drugi pa je pravilno odgovoril 

na dve vprašanji (33,3 %), Po mesecu dni so bili odgovori skoraj enaki, po dveh mesecih pa je 

na nekatera vprašanja pravilno odgovoril le eden izmed otrok. Največji upad pravilnih 

odgovorov smo zabeležili po treh mesecih, ko je na eno od vprašanj pravilno odgovoril le en 

otrok (50 %), kasneje pa nobeden od vključenih otrok ni več podal pravilnega odgovora na 

nobeno izmed zastavljenih vprašanj. 

Večina otrok (71,4 %), starih štiri leta, pred izvedbo dejavnosti ni vedela, kaj je snov, niti 

niso znali podati odgovora na nobeno od zastavljenih vprašanj. Na dve vprašanji je na začetku 

pravilno odgovoril le en otrok (14,2 %), prav tako je eden izmed otrok (14,2 %) pravilno 

odgovoril na eno izmed vprašanj. Po koncu izvedbe dejavnosti je na vsa vprašanja pravilno 

odgovorilo le pet otrok (71,4 %), po tednu dni pa jih je pravilno odgovorilo šest (85,7 %), kar 

je eden več (14,2 %) kot po zaključku dejavnosti. Pri preverjanju znanja o snoveh po dveh 

tednih od zadnje izvedene dejavnosti smo ugotovili, da so na vsa vprašanja znali odgovoriti le 

štirje otroci (57,1 %), kar je veliko manj od pričakovanega. Po mesecu dni je bilo to število še 

nižje, saj so le trije otroci (42,8 %) znali odgovoriti na vsa vprašanja, medtem ko so ostali na 

nekatera sicer odgovorili pravilno, na druga pa le delno oziroma nepopolno. Po treh mesecih 

sta na vsa zastavljena vprašanja pravilno odgovorila dva otroka (28,5 %), ostali pa so podajali 

nepopolne odgovore, ki jih nismo mogli šteti za pravilne. Največkrat so odgovorili z 

besedami: »Pozabil sem« ali z odgovorom: »Ne vem.« Enako se je zgodilo po šestih mesecih, 

po letu dni pa je na nekaj vprašanj (50 %) odgovoril eden (14,2 %) oziroma dva (28,5 %) 

otroka. Ostali otroci so sicer nakazali, da se spominjajo vsebin in dejavnosti, ki so bile 

izvajanje v sklopu raziskovanja, vendar so na vprašanja odgovarjali zelo površno in 

nepopolno, zato odgovorov nismo mogli priznati. 

Večina petletnih otrok (75 %–87,5 %) pred izvedbo dejavnosti ni znala odgovoriti na 

nobeno od zastavljenih vprašanj. Na dve vprašanji je na začetku pravilno odgovoril le en 

otrok (12,5 %), dva otroka (25 %) pa sta pravilno odgovorila na eno izmed vprašanj. Oba 

otroka sta povedala, da so se o snoveh pogovarjali doma s sestro ali bratom, ki je snovi 

spoznaval v šoli. Po koncu izvedbe dejavnosti je na vsa vprašanja pravilno odgovorilo sedem 

otrok (87,50 %), prav tako tudi po tednu dni. Zanimivo je, da so nekateri otroci po zaključku 

znali odgovoriti na ena izmed vprašanj, po tednu dni pa na druga. Pri preverjanju znanja o 

snoveh po dveh tednih od zadnje izvedene dejavnosti smo ugotovili, da je na vsa vprašanja 

znalo odgovoriti šest otrok (75 %), po mesecu dni pa je bilo število pravilnih odgovorov nižje, 

in sicer je na vsa vprašanja pravilno odgovorilo pet otrok (62,50 %). Zanimivo je tudi, da je 



 

59 

bila po mesecu dni največja razlika med otroki, ki so znali odgovoriti na vsa vprašanja 

(62,5 %), in otroki, ki so znali pravilno odgovoriti le na nekatera vprašanja (100 %). Po dveh 

mesecih ni prišlo do razlik, po treh mesecih pa je bilo število otrok, ki so na vsa vprašanja 

odgovorili pravilno, ponovno nižje; na vsa vprašanja so pravilno odgovorili štirje otroci 

(50 %). Razlike se pokažejo tudi po šestih mesecih in letu dni, ko se je največ pravilnih 

odgovorov nanašalo na vprašanje, ki je od otrok zahtevalo, da naštejejo oziroma poimenujejo 

snovi. Po šestih mesecih so še vedno vsi vključeni otroci (100 %) znali našteti vsaj tri snovi, 

po letu dni pa jih je bilo nekoliko manj (75 %). Na ostala vprašanja je pravilno odgovorila 

manjšina otrok, tj. od 25 % do 37,5 %. 
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4.1.6 Analiza rezultatov opazovalne skupine A32 

Tabela 17: Rezultati opazovalne skupine A32 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo ob 

vzgojiteljevi demonstraciji in razlagi poskusov, brez samostojnega raziskovanja, čas 

raziskovanja en mesec, otrok se za dejavnosti ne zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda snov?

Naštej nekaj 

snovi!

Kakšna je 

snov?

Kje najdemo 

snov?

Za kaj 

uporabljamo 

snov?

Kaj lahko s 

snovjo 

počnemo?

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 4 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 1 0% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 4 75% 100% 100% 75% 75% 75%

5 let / 3 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 1 0% 100% 100% 100% 0% 100%

4 leta / 4 75% 100% 75% 75% 75% 100%

5 let / 3 100% 100% 67% 100% 100% 100%

3 leta / 1 0% 0% 0% 100% 0% 100%

4 leta / 4 25% 100% 50% 50% 75% 100%

5 let / 3 67% 100% 67% 100% 67% 67%

3 leta / 1 0% 100% 0% 100% 0% 0%

4 leta / 4 25% 75% 50% 75% 75% 100%

5 let / 3 67% 100% 67% 67% 67% 67%

3 leta / 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 4 25% 75% 25% 50% 50% 75%

5 let / 3 33% 67% 67% 67% 67% 67%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 4 0% 75% 0% 50% 50% 75%

5 let / 3 33% 67% 67% 67% 67% 33%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 4 0% 25% 0% 25% 0% 25%

5 let / 3 0% 67% 33% 67% 33% 33%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 4 0% 25% 0% 25% 0% 25%

5 let / 3 0% 33% 0% 33% 33% 33%

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljeno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

 

 

Pred začetkom izvedbe dejavnosti je edini triletnik na vsa zastavljena vprašanja odgovoril 

napačno. Po zaključku je otrok pravilno odgovoril na pet zastavljenih vprašanj (83,33 %), po 

tednu dni na štiri vprašanja (66,66 %), po dveh tednih je pravilno odgovoril na 33,33 % 

vprašanj, po mesecu dni od zadnje izvedene dejavnosti pa smo od otroka prejeli 33,33 % 

pravilnih odgovorov. Po dveh mesecih je otrok pravilno odgovoril le na eno vprašanje 
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(16,66 %). Kasneje, ne glede na to, da je bil čas dejavnosti spoznavanja pojma snov najdaljši, 

otrok na nobeno zastavljeno vprašanje ni več odgovoril pravilno, temveč je na večino 

vprašanj odgovoril z: »Ne spomnim se.«  

Po prvem intervjuju z otroki, starimi štiri leta, izvedenem pred izvedbami dejavnosti, smo 

ugotovili, da nihče od otrok ne pozna pojma snov. Vsi otroci so na vprašanje odgovarjali z: 

»Ne vem.« Po zaključku izvedbe dejavnosti so trije otroci (75 %) pravilno odgovorili na vsa 

vprašanja, povezana s snovmi, eden pa je pravilno odgovoril na vsa vprašanja. Po mesecu dni 

je bilo stanje precej podobno, največji upad pravilnih odgovorov pa se je pokazal po treh in 

kasneje šestih mesecih od zaključka spoznavanja pojmov. Takrat je na nekatera vprašanja 

pravilno odgovoril le en otrok (25 %), drugi so odgovarjali napačno. Zanimivo je, da tudi v tej 

skupini nihče od otrok po letu dni ni podal pravilnega odgovora na katero koli izmed 

zastavljenih vprašanj. 

Rezultati prvega intervjuja z otroki, starimi pet let, ki smo ga opravili pred izvedbo 

kemijskih dejavnosti, kažejo, da je eden izmed otrok (25 %) poznal pojem snov in nekaj snovi 

znal tudi našteti. Otrok je povedal, da so o snoveh govorili doma, ko se je o njih učila njegova 

sestra. Takoj po zaključku vseh kemijskih dejavnosti smo od otrok prejeli 96,66 % pravilnih 

odgovorov. Po pričakovanju je odstotek teh kasneje počasi padal; po tednu dni smo prejeli 

93,33 % pravilnih odgovorov, po dveh tednih 86,66 % , po mesecu dni 76,66 %, po dveh 

mesecih 66,66 %, po treh mesecih 56,66 %, po šestih mesecih 46,66 %, po letu dni od zadnje 

izvedene dejavnosti pa 23,33 % pravilnih odgovorov.  
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4.1.7 Analiza rezultatov opazovalne skupine B11 

Tabela 18: Rezultati opazovalne skupine B11 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja en teden, otrok 

se za dejavnosti zelo zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda snov?

Naštej nekaj 

snovi!

Kakšna je 

snov?

Kje najdemo 

snov?

Za kaj 

uporabljamo 

snov?

Kaj lahko s 

snovjo 

počnemo?

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 12 0% 8% 0% 8% 0% 0%

5 let / 8 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 3 67% 100% 67% 100% 67% 100%

4 leta / 12 83% 100% 100% 100% 75% 100%

5 let / 8 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 3 67% 67% 67% 100% 67% 100%

4 leta / 12 75% 100% 100% 100% 75% 100%

5 let / 8 88% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 3 67% 67% 33% 100% 67% 100%

4 leta / 12 75% 83% 75% 100% 58% 100%

5 let / 8 88% 100% 75% 100% 88% 75%

3 leta / 3 33% 33% 33% 67% 33% 67%

4 leta / 12 67% 92% 75% 92% 67% 75%

5 let / 8 75% 100% 75% 100% 75% 63%

3 leta / 3 0% 33% 0% 67% 33% 67%

4 leta / 12 50% 75% 33% 100% 58% 83%

5 let / 8 63% 75% 50% 75% 38% 63%

3 leta / 3 0% 0% 0% 33% 0% 33%

4 leta / 12 33% 67% 25% 58% 50% 75%

5 let / 8 75% 50% 25% 50% 38% 38%

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 33%

4 leta / 12 0% 8% 8% 0% 0% 8%

5 let / 8 0% 38% 13% 25% 13% 25%

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 12 0% 8% 8% 0% 0% 0%

5 let / 8 0% 25% 0% 13% 13% 0%

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljeno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

 

 

Pred izvedbo dejavnosti nihče od triletnih otrok ni poznal pojma snov. Po tednu dni 

raziskovanj sta dva otroka (66,6 %) pravilno odgovorila na vsa zastavljena vprašanja, eden 

(33,3 %) pa je pravilno odgovoril na tri (50 %) vprašanja. Po tednu dni je bila situacija skoraj 

enaka, po dveh tednih od zadnje izvedene dejavnosti pa je število pravilnih odgovorov padlo. 

Le eden izmed otrok (33,3 %) je pravilno odgovoril na vsa vprašanja, medtem ko sta dva 
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otroka (66,6 %) pravilno odgovorila na tri (50 %) oziroma štiri vprašanja (66,6 %). Po mesecu 

dni je bilo število še nižje; eden izmed otrok je pravilno odgovoril na štiri vprašanja 

(66,66 %), druga dva otroka (66,66 %) sta pravilno odgovorila na dve vprašanji (33,3 %). Po 

dveh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti je bilo število pravilnih odgovorov še nižje 

(20 %), po treh mesecih je bilo pravilnih odgovorov 6,6 %, po šestih mesecih pa smo 

zabeležili le en (3,3 %) pravilni odgovor. Kljub vsemu in v primerjavi z drugimi skupinami je 

ta dosežek precej velik. Po letu dni pravilnega odgovora nismo več zabeležili. 

V eni izmed najmočnejših opazovalnih skupin, v katero so bili vključeni otroci, stari štiri 

leta, smo v intervjuju pred izvedbo dejavnosti zabeležili dva pravilna odgovora (2,7 %), ki ju 

je podal isti otrok. Povedal je, da je o snoveh slišal v vrtcu (sosednja igralnica), kjer ima 

prijatelja, s katerim sta se o tem pogovarjala. Rezultati intervjuja, izvedenega takoj po 

zaključku raziskovanja, so pokazali, da je kar devet otrok (75 %) pravilno odgovorilo na vsa 

vprašanja, vsi otroci (100 %) pa so pravilno odgovorili na štiri vprašanja (66,6 %), medtem ko 

je na eno izmed zastavljenih vprašanj pravilno odgovorilo deset otrok (83,3 %). Po tednu dni 

ni prišlo do statistično pomembnih razlik, medtem ko je po dveh tednih število pravilnih 

odgovorov padlo. Sedem otrok (58,3 %) je na vsa zastavljena vprašanja o pojmu snov 

odgovorilo pravilno, vseh dvanajst otrok pa je pravilno odgovorilo na dve vprašanji (33,3 %). 

Vseh pravilnih odgovorov po dveh tednih je bilo 81,944 %, medtem ko smo po mesecu dni 

zabeležili 77,7 % pravilnih odgovorov. Število pravilnih odgovorov je tudi kasneje padalo, 

zanimivo pa je, da je po dveh mesecih kar dvanajst otrok (100 %) pravilno odgovorilo na eno 

(16,6 %) izmed zastavljenih vprašanj. Po treh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti je bilo 

število pravilnih odgovorov še nekoliko nižje. En otrok ni poznal pojma snov, vendar so kar 

trije otroci (25 %) na vsa vprašanja odgovorili pravilno. Pet otrok (41,6 %) je pravilno 

odgovorilo na tri vprašanja (50 %), eden (8,3 %) od otrok je pravilno odgovoril na dve 

vprašanji (33,3 %), dva otroka (16,6 %) sta pravilno odgovorila na eno vprašanja (16,6 %), 

eden izmed otrok pa ni podal nobenega pravilnega odgovora. Kljub vsemu lahko rečemo, da 

je bilo število pravilnih odgovorov glede na čas izvajanja kemijskih dejavnosti, zelo visoko. 

Po šestih mesecih je le eden izmed otrok (8,3 %) pravilno odgovoril na tri zastavljena 

vprašanja (50 %), po letu dni od zadnje izvedene dejavnosti pa sta bila pravilna dva odgovora 

(2,77 %) enega izmed otrok. Dodati je treba, da to ni bil otrok, ki je pred začetkom raziskave 

pravilno odgovoril na dve zastavljeni vprašanji. 

Pred začetkom izvedbe kemijskih dejavnosti nihče od otrok, starih pet let, ni prepoznal 

pojma snov. Intervju, izveden takoj po zaključku izvedenih dejavnosti, je pokazal, da so vsi 

otroci pravilno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. Po tednu dni je sedem otrok 
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(92,045 %) pravilno odgovorilo na vsa vprašanja, eden od otrok (12,50 %) pa je pravilno 

odgovoril na pet vprašanj (83,33 %). Skupaj smo prejeli 97,916 % pravilnih odgovorov. Po 

dveh tednih je bilo teh 87,50 %, po mesecu dni pa je bilo pravilnih odgovorov 81,25 %. 

Zanimivo visoko število pravilnih odgovorov smo zabeležili tudi po dveh mesecih, ko so trije 

otroci (37,50 %) pravilno odgovorili na vsa vprašanja (100 %), dva otroka (25 %) sta pravilno 

odgovorila na štiri vprašanja (66,66 %), eden od otrok (12,50 %) je pravilno odgovoril na dve 

vprašanji (33,33 %), eden od otrok (12,50 %) je pravilno odgovoril na eno vprašanje 

(16,66 %), eden izmed otrok (12,50 %) pa na nobeno vprašanje ni podal pravilnega odgovora. 

Po treh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti smo zabeležili 45,833 % pravilnih odgovorov, 

kar je glede na trajanje izvedbe kemijskih dejavnosti zelo visok odstotek. Večjo razliko v 

številu pravilnih odgovorov pa smo zabeležili po šestih mesecih od zadnje izvedene kemijske 

dejavnosti, ko smo zabeležili 18,75 % pravilnih odgovorov, pri čemer ni nihče od otrok 

pravilno odgovoril niti na polovico vprašanj. Po letu dni je bilo pravilnih odgovorov še manj 

(8,33 %), vendar so otroci, presenetljivo, še vedno vedeli, da smo se o snoveh pogovarjali, jih 

raziskovali. Našteli so tudi nekaj dejavnosti, ki smo jih izvedli. Žal večina ni znala točno 

odgovoriti na vprašanja, zato njihovih odgovorov nismo šteli za pravilne. 
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4.1.8 Analiza rezultatov opazovalne skupine B12 

Tabela 19: Rezultati opazovalne skupine B12 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja en teden, otrok 

se za dejavnosti ne zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda snov?

Naštej nekaj 

snovi!

Kakšna je 

snov?

Kje najdemo 

snov?

Za kaj 

uporabljamo 

snov?

Kaj lahko s 

snovjo 

počnemo?

4 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 20% 20% 20% 0% 0%

6 let / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 67% 100% 100% 100% 67% 100%

5 let / 5 80% 100% 100% 100% 100% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 3 33% 100% 67% 100% 67% 100%

5 let / 5 80% 100% 80% 100% 100% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 3 33% 100% 67% 67% 33% 67%

5 let / 5 60% 100% 80% 100% 60% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 3 33% 100% 67% 100% 67% 67%

5 let / 5 60% 80% 60% 80% 80% 100%

6 let / 1 100% 100% 0% 100% 100% 100%

4 leta / 3 0% 67% 67% 33% 33% 33%

5 let / 5 40% 80% 60% 60% 60% 60%

6 let / 1 0% 100% 0% 100% 0% 100%

4 leta / 3 0% 67% 33% 33% 0% 33%

5 let / 5 40% 60% 40% 40% 40% 40%

6 let / 1 0% 100% 0% 0% 0% 100%

4 leta / 3 0% 33% 0% 33% 33% 33%

5 let / 5 20% 40% 0% 20% 20% 40%

6 let / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 20% 0% 0% 0% 20%

6 let / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti  

 

Največje presenečenje je prav gotovo skupina štiriletnih otrok, ki so kljub zelo kratkemu 

času obravnavanja kemijskih vsebin tudi po šestih mesecih pokazali odlično ohranjanje 

znanja. Ugotovljeno je bilo, da vsi trije otroci prihajajo iz istega oddelka, v katerem so tudi 

drugi otroci dosegali zelo visoke rezultate. Pred začetkom izvedbe kemijskih dejavnosti otroci 

niso poznali pojma snov, prav tako nihče ni pravilno odgovoril na nobeno izmed zastavljenih 
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vprašanj. Po zaključku izvedbe dejavnosti sta dva otroka (66,6 %) pravilno odgovorila na vsa 

vprašanja, eden (33,3 %) pa je imel pri ročnosti odgovora nekaj težav. Po tednu dni so vsi trije 

otroci sicer odgovarjali na vsa vprašanja, vendar je le eden izmed njih (33,3 %) na vsa 

vprašanja odgovoril popolnoma pravilno. Po dveh tednih od zadnje izvedene dejavnosti je 

bilo stanje skoraj enako, prav tako tudi po mesecu dni. Po dveh mesecih nihče od otrok ni več 

pravilno odgovoril na vsa zastavljena vprašanja. Eden izmed otrok je pravilno odgovoril na 

štiri vprašanja (66,6 %), drugi na dve vprašanji (33,3 %), tretji otrok pa na eno vprašanje 

(16,6 %). Po treh mesecih je bilo število pravilnih odgovorov skoraj enako, po šestih mesecih 

od zadnje izvedene dejavnosti pa je le eden izmed otrok pravilno odgovoril na štiri (66,6 %) 

od zastavljenih vprašanj. Po letu dni pravilnih odgovorov sicer nismo zabeležili, omeniti pa je 

treba, da so vsi trije otroci še vedno poznali pojem snov, znali splošno o snoveh tudi 

pripovedovati, vendar so na nekatera zastavljena vprašanja odgovarjali z ugibanjem, na druga 

pa nepopolno, zato odgovorov nismo šteli za pravilne. 

Pred začetkom izvedbe dejavnosti je eden izmed otrok (20 %), starih pet let, pravilno 

odgovoril kar na tri vprašanja (50 %). Po preverjanju smo ugotovili, da otrok pozna snovi in 

njihove lastnosti, na ostala vprašanja pa ne zna natančno odgovoriti. Znanje o snoveh je 

pridobil na osnovi pogovora doma, z očetom, ki je kemijski tehnik in se s snovmi ukvarja 

vsak dan. Po zaključku izvedbe dejavnosti so štirje otroci (80 %), pravilno odgovorili na vsa 

vprašanja, eden izmed otrok (20 %) pa je pravilno odgovoril na pet vprašanj (83,3 %). Po 

tednu dni so bili podatki skoraj identični, po dveh tednih pa so imeli otroci največ težav pri 

dveh odgovorih, ki sta od otrok zahtevala nekaj več opisovanja in razlage. Po mesecu dni je 

število pravilnih odgovorov še nekoliko padlo, po dveh mesecih pa smo prejeli 6 % vseh 

pravilnih odgovorov. Po treh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti je le eden izmed otrok 

(20 %) pravilno odgovoril na vsa vprašanja, kar pomeni, da smo prejeli 43,3 % vseh pravilnih 

odgovorov. Po šestih mesecih je odstotek pravilnih odgovorov znašal 23,3 %, po letu dni od 

zadnje izvedene dejavnosti pa smo prejeli 6,6 % pravilnih odgovorov.  

Skupina zajema le enega otroka, starega šest let, ki je tudi po dveh tednih od zadnje 

izvedene dejavnosti pravilno odgovoril na vsa zastavljena vprašanja. Po mesecu dni je število 

pravilnih odgovorov padlo na 83,3 %, po dveh mesecih pa je pravilno odgovoril na 50 % vseh 

zastavljenih vprašanj. Po treh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti je otrok pravilno 

odgovoril na dve zastavljeni vprašanji (33,3 %), kasneje pa pravilnih odgovorov nismo več 

dobili. Kot zanimivost naj omenim, da je otrok v intervjuju, opravljenem po letu dni od zadnje 

izvedene dejavnosti, pripomnil, da znanja o snoveh ne bo potreboval, zato je vse načrtno 

pozabil. 
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4.1.9 Analiza rezultatov opazovalne skupine B21 

Tabela 20: Rezultati opazovalne skupine B21 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja tri tedne, otrok 

se za dejavnosti zelo zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda snov?

Naštej nekaj 

snovi!

Kakšna je 

snov?

Kje najdemo 

snov?

Za kaj 

uporabljamo 

snov?

Kaj lahko s 

snovjo 

počnemo?

3 leta / 5 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 8 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 5 60% 100% 100% 100% 80% 100%

4 leta / 7 100% 100% 100% 100% 86% 100%

5 let / 8 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 5 60% 100% 100% 100% 60% 100%

4 leta / 7 86% 100% 86% 100% 86% 100%

5 let / 8 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 5 40% 80% 60% 100% 60% 100%

4 leta / 7 86% 100% 71% 86% 71% 100%

5 let / 8 88% 100% 75% 100% 88% 100%

3 leta / 5 20% 60% 60% 80% 40% 60%

4 leta / 7 57% 86% 71% 86% 71% 86%

5 let / 8 88% 100% 75% 100% 75% 100%

3 leta / 5 20% 40% 20% 80% 40% 60%

4 leta / 7 57% 86% 57% 71% 71% 57%

5 let / 8 88% 88% 75% 100% 75% 88%

3 leta / 5 0% 40% 40% 40% 20% 40%

4 leta / 7 29% 71% 29% 43% 29% 57%

5 let / 8 75% 88% 63% 88% 38% 88%

3 leta / 5 0% 20% 0% 20% 0% 20%

4 leta / 7 14% 71% 14% 43% 29% 29%

5 let / 8 38% 75% 38% 75% 13% 63%

3 leta / 5 0% 0% 0% 20% 0% 0%

4 leta / 7 0% 29% 0% 29% 14% 29%

5 let / 8 13% 38% 38% 50% 0% 50%

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

 

 

Rezultati prvega intervjuja, ki smo ga z otroki, starimi tri leta, opravili pred izvedbo 

dejavnosti kažejo, da nihče od otrok ni poznal pojma snov. Po zaključku izvedbe dejavnosti 

so trije otroci (60 %) pravilno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, eden od otrok (20 %) 

pa je napačno odgovoril na dve vprašanji. Po dveh tednih sta na vsa vprašanja pravilno 

odgovorila le dva otroka (40 %), vseh pet otrok pa je pravilno odgovorilo na dve zastavljeni 



68 

vprašanji (33,3 %). Prvič so se pokazale statistično zanimive razlike v znanju oziroma 

pomnjenju otrok pri določenih odgovorih. Tudi po mesecu dni so bile razlike zelo zanimive, 

saj so na eno vprašanje (16,6 %) pravilno odgovorili štirje otroci (80 %), na tri vprašanja 

(50 %) so pravilno odgovorili trije otroci (60 %), na eno izmed zastavljenih vprašanj (16,6 %) 

sta pravilno odgovorila dva otroka (40 %), na eno vprašanje (16,6 %) pa je pravilno odgovoril 

le eden izmed otrok (20 %). To kaže na velike razlike v znanju otrok. Po dveh mesecih od 

zadnje izvedene dejavnosti je bilo stanje skoraj enako, po treh mesecih pa smo od otrok 

prejeli le še 30 % pravilnih odgovorov. Nekateri otroci na nobeno od zastavljenih vprašanj 

niso odgovorili pravilno, nekaj otrok (60 %) pa je pravilno odgovorilo le na določena 

vprašanja. Po šestih mesecih smo prejeli le tri pravilne odgovore (10 %) od enega izmed otrok 

(20 %), ki je tudi po letu dni pravilno odgovoril na eno vprašanje (16,6 %). Na vprašanja so 

otroci odgovarjali z: »Ne spomnim se« ali »Ne vem.« 

Pred začetkom raziskave,nihče od štiriletnih otrok ni poznal pojma snov. Po zaključku 

izvedenih dejavnosti je šest otrok (85,7 %), pravilno odgovorilo na vsa vprašanja (100 %), 

eden izmed otrok (14,2 %) pa je pravilno odgovoril na pet vprašanj (83,3 %). Po tednu dni je 

bilo število pravilnih odgovorov zelo podobno, po dveh tednih pa je rahlo padlo. Večji upad 

pravilnih odgovorov se je pokazal po mesecu dni, ko je bilo pravilnih odgovorov 69,5 %. 

Štirje otroci (57,1 %) so pravilno odgovorili na vsa vprašanja, eden od otrok (14,2 %) je 

pravilno odgovoril na štiri vprašanja (66,6 %), dva otroka (28,5 %) pa sta pravilno odgovorila 

na dve vprašanji (33,3 %). Po dveh mesecih je bilo število pravilnih odgovorov skoraj enako, 

po treh mesecih pa smo zabeležili 39,1 % pravilnih odgovorov. Zanimive rezultate smo 

zabeležili z intervjujem po šestih mesecih, ko je kar pet otrok (71,4 %) pravilno naštelo nekaj 

snovi. Vseh pet otrok je podalo tudi nekaj pravilnih in nepravilnih odgovorov na druga 

vprašanja, dva otroka (28,5 %) pa sta na vsa zastavljena vprašanja odgovorila napačno. 

Rezultati po letu dni od zadnje izvedene dejavnosti kažejo, da je poznavanje pojma snov 

močno padlo, saj smo prejeli le 15,2 % pravilnih odgovorov. Omeniti je treba, da so se vsi 

otroci spominjali izvedenih dejavnosti in vsebin, ki smo jih spoznavali, vendar so imeli velike 

težave pri podajanju odgovorov in opisovanju snovi. 

Nihče od otrok, starih pet let, pred izvedbo dejavnosti ni poznal pojma snov. Rezultati 

intervjujev po zaključku dejavnosti in po tednu dni od zadnje izvedene dejavnosti so pokazali, 

da so vsi otroci (100 %) pravilno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja (100 %). Po dveh 

tednih je bilo pravilnih odgovorov malce manj (91,6 %), po mesecu dni pa je bilo število 

pravilnih odgovorov skoraj enako (89,5 %). V tej opazovalni skupini smo prvič zabeležili zelo 

počasen padec pravilnih odgovorov, saj je bilo tudi po dveh mesecih pravilnih odgovorov še 
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vedno 85,4 %, po treh mesecih 72,9 %, po šestih mesecih pa je bilo pravilnih odgovorov kar 

50 %. Tudi po šestih mesecih je eden izmed otrok (12,5 %) na vsa vprašanja odgovoril 

pravilno (100 %), kar šest otrok (75 %) je pravilno odgovorilo na dve vprašanji (30 %), pet 

otrok (62,5 %) pa je znalo razložiti, kaj vse lahko počnemo s snovjo. Rezultati so bili 

presenetljivo visoki v primerjavi z ostalimi opazovalnimi skupinami. Po letu dni od zadnje 

izvedene dejavnosti je bilo pravilnih odgovorov veliko manj (31,2 %), vendar je bilo število 

še vedno najvišje v primerjavi z ostalimi opazovalnimi skupinami, ki so pojem snov 

spoznavale tri tedne. 
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4.1.10 Analiza rezultatov opazovalne skupine B22 

Tabela 21: Rezultati opazovalne skupine B22 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja tri tedne, otrok 

se za dejavnosti ne zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda snov?

Naštej nekaj 

snovi!

Kakšna je 

snov?

Kje najdemo 

snov?

Za kaj 

uporabljamo 

snov?

Kaj lahko s 

snovjo 

počnemo?

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 3 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 50% 100% 100% 50% 50% 50%

4 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 3 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 50% 100% 50% 50% 100% 100%

4 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 3 100% 100% 67% 100% 100% 100%

3 leta / 2 50% 50% 50% 0% 50% 50%

4 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 3 100% 100% 67% 100% 100% 67%

3 leta / 2 0% 50% 0% 0% 50% 50%

4 leta / 1 100% 100% 100% 100% 0% 100%

5 let / 3 67% 100% 67% 67% 100% 100%

3 leta / 2 0% 50% 0% 0% 50% 50%

4 leta / 1 0% 100% 0% 0% 0% 100%

5 let / 3 33% 67% 33% 33% 67% 33%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 1 100% 100% 100% 100% 0% 100%

5 let / 3 33% 33% 33% 33% 33% 33%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 1 0% 0% 0% 100% 0% 100%

5 let / 3 0% 33% 0% 0% 0% 0%

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

 

  

Pred začetkom izvajanja kemijskih dejavnosti nihče od triletnih otrok ni poznal pojma 

snov. Takoj po zaključku izvedbe dejavnosti sta oba otroka (100 %) pravilno odgovorila na 

vsa vprašanja, po tednu dni pa sta imela oba otroka težave pri odgovorih. Nihče izmed njiju ni 

pravilno odgovoril na vsa zastavljena vprašanja, temveč sta oba pravilno odgovorila na štiri 

vprašanja (66,6 %). Po dveh tednih je bilo število pravilnih odgovorov popolnoma enako, po 
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mesecu dni pa sta oba otroka skupaj pravilno odgovorila le na pet vprašanj (83,3 %). Enak 

rezultat smo dobili tudi po treh mesecih, medtem ko po šestih mesecih nihče od otrok na 

nobeno izmed vprašanj ni odgovoril pravilno, enako po letu dni od izvedbe zadnje kemijske 

dejavnosti. 

Otrok, star štiri leta, pred izvedbo kemijskih dejavnosti ni poznal pojma snov, po 

zaključku vseh dejavnosti pa je pokazal veliko znanja o snoveh, njihovih lastnostih itd. Tudi 

po mesecu dni so bili vsi otrokovi odgovori na zastavljena vprašanja pravilni, po dveh 

mesecih pa je napačno odgovoril le na eno izmed vprašanj. Zanimivo je, da je imel otrok v 

času treh mesecev od zadnje izvedene dejavnosti več težav pri podajanju odgovorov kot pri 

preverjanju znanja po šestih mesecih od zadnje izvedene dejavnosti. Po šestih mesecih je 

namreč otrok pravilno odgovoril na pet vprašanj (83,33 %), medtem ko je po treh mesecih od 

zadnje izvedene dejavnosti pravilno odgovoril le na dve vprašanji (33,33 %). Kot vzrok je 

navedena otrokova nepripravljenost za pogovor v intervjuju po treh mesecih. Po letu dni je 

otrok pravilno odgovoril na dve vprašanji (33,33 %), v vseh ostalih primerih pa je bil otrok z 

odgovori premalo natančen, zato jih nismo šteli kot pravilne. 

Petletni otroci te skupine prihajajo iz istega oddelka, zato so bili deležni enakih spodbud, 

vsebin in dejavnosti. Vsi trije otroci so bili dečki, ki so bili pred začetkom raziskave 

popolnoma brezbrižni in nezainteresirani za delo in raziskovanje, po prvem tednu pa so komaj 

čakali nove dejavnosti, zaposlitve; dajali do pobude in predloge. Takoj po zaključku vseh 

dejavnosti, kakor tudi po tednu dni, so vsi trije otroci (100 %) pravilno odgovorili na vsa 

vprašanja (100%). Po dveh tednih je imel eden izmed otrok (33,3 %) nekaj težav z enim 

izmed odgovorov, po mesecu dni sta dva otroka (66,66 %) pravilno odgovorila na pet 

vprašanj (83,3 %), eden od otrok (33, 3 %) pa je še vedno pravilno odgovoril na vsa vprašanja 

(100 %). Po dveh mesecih je bila frekvenca odgovorov še vedno zelo visoka, po treh mesecih 

od zadnje izvedene dejavnosti pa je število pravilnih odgovorov padlo. Vseh pravilnih 

odgovorov je bilo 26,6 %, od tega je eden izmed otrok (33,3 %) pravilno odgovoril na štiri 

vprašanja (66,6 %), druga dva (66,6 %) pa sta pravilno odgovorila na dve vprašanji (33,3 %). 

Po šestih mesecih je bilo stanje zelo podobno, po letu dni od zadnje izvedene dejavnosti pa je 

le eden izmed otrok (33,3 %) pravilno odgovoril na eno vprašanje (16,6 %). Kljub vsemu je 

intervju z otroki pokazal, da vsi trije otroci vedo, kaj je snov, kaj lahko z njo počnemo, kje jo 

dobimo, vendar so bili odgovori na zastavljena vprašanja bolj ugibanja kot prepričljivi 

odgovori. 
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4.1.11 Analiza rezultatov opazovalne skupine B31 

Tabela 22: Rezultati opazovalne skupine B31 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja en mesec, 

otrok se za dejavnosti zelo zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

Kaj pomeni 

beseda snov?

Naštej nekaj 

snovi!

Kakšna je 

snov?

Kje najdemo 

snov?

Za kaj 

uporabljamo 

snov?

Kaj lahko s 

snovjo 

počnemo?

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 11 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6 let / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 1 100% 100% 100% 100% 0% 100%

4 leta / 11 100% 100% 100% 100% 91% 100%

5 let / 6 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 11 82% 100% 91% 100% 91% 100%

5 let / 6 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 11 91% 100% 82% 100% 82% 100%

5 let / 6 100% 100% 83% 100% 100% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 1 100% 100% 0% 100% 0% 100%

4 leta / 11 82% 82% 73% 100% 73% 91%

5 let / 6 100% 100% 83% 100% 83% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 1 0% 100% 100% 0% 100% 100%

4 leta / 11 64% 82% 64% 82% 73% 91%

5 let / 6 67% 100% 67% 100% 67% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 1 0% 0% 0% 100% 0% 100%

4 leta / 11 64% 82% 45% 64% 64% 64%

5 let / 6 67% 83% 50% 83% 67% 67%

6 let / 1 100% 100% 0% 100% 0% 100%

3 leta / 1 0% 100% 0% 0% 0% 100%

4 leta / 11 45% 82% 45% 82% 64% 64%

5 let / 6 33% 67% 33% 67% 33% 67%

6 let / 1 100% 100% 0% 100% 0% 100%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 11 27% 36% 18% 36% 27% 36%

5 let / 6 17% 50% 17% 50% 17% 33%

6 let / 1 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti
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Rezultati intervjuja s triletnim otrokom, ki smo ga opravili pred začetkom raziskovanja, so 

pokazali, da pojma snov ni poznal. Po izvedbi zadnje dejavnosti je otrok pravilno odgovoril 

na pet vprašanj (83,3 %), po tednu dni in dveh tednih od zadnje izvedene dejavnosti pa je 

pravilno odgovoril na vsa zastavljena vprašanja (100 %). Po mesecu dni, ko smo ponovno 

preverjali otrokovo poznavanje pojma snov, je pravilno odgovoril na štiri vprašanja (66,6 %), 

enako tudi po dveh mesecih. Zanimivo je, da odgovori niso bili enaki kot po mesecu dni. Po 

treh mesecih je število pravilnih odgovorov padlo. Tako kot v intervjuju po šestih mesecih je 

tudi po treh mesecih otrok pravilno odgovoril na dve vprašanji. Po letu dni od zadnje izvedene 

dejavnosti pravilnega odgovora nismo več zabeležili. 

Nihče od štiriletnih otrok pred začetkom raziskovanja ni poznal pojma snov. Po zaključku 

izvedbe dejavnosti so vsi otroci poznali pojem snov in na vsa vprašanja, z izjemo enega 

otroka, tudi pravilno odgovorili. Po tednu dni je devet otrok (81,8 %) pravilno odgovorilo na 

vsa zastavljena vprašanja, dva otroka (18,1 %) pa sta pravilno odgovorila na štiri vprašanja 

(66,6 %). Po dveh tednih smo zabeležili 92,4 % pravilnih odgovorov, po mesecu dni 83,3 % 

pravilnih odgovorov, po treh mesecih pa je število pravilnih odgovorov padlo na 63,6 %. 

Zanimiv podatek je, da so otroci ob preverjanju po dveh ali treh mesecih pogosto pravilno 

odgovarjali na druga vprašanja kot po prvem mesecu. Tako je eden od otrok pri preverjanju 

po dveh mesecih pravilno odgovoril na popolnoma drugačna vprašanja kot pri preverjanju po 

treh mesecih. Po šestih mesecih je kar pet otrok (45,4 %) pravilno odgovorilo na vsa 

zastavljena vprašanja, ostali so imeli pri določenih vprašanjih težave in niso znali popolnoma 

definirati odgovora. Največje presenečenje je vsekakor visoko število pravilnih odgovorov po 

letu dni od zadnje izvedene dejavnosti. Takrat smo zabeležili kar 30,3 % pravilnih odgovorov. 

Eden od otrok (9 %) je pravilno odgovoril na vsa zastavljena vprašanja (100 %), eden od 

otrok (9 %) je pravilno odgovoril na tri vprašanja (50 %), dva otroka (18,1 %) sta pravilno 

odgovorila na dve vprašanji (33,3 %), sedem otrok (70,2 %) pa je pravilno odgovorilo na eno 

od zastavljenih vprašanj (16,6 %). Pomemben podatek je, da so po letu dni od zadnje 

izvedene dejavnosti vsi otroci pravilno odgovorili na vsaj eno vprašanje.  

Od petletnikov pred začetkom izvedbe dejavnosti nihče od otrok, vključenih v opazovalno 

skupino, ni poznal pojma snov. Pri preverjanju takoj po zaključku dejavnosti je vseh šest 

otrok pravilno odgovorilo na vsa vprašanja, enako tudi po tednu dni. Po dveh tednih je pet 

otrok (83,3 %) pravilno odgovorilo na vseh šest vprašanj, eden izmed otrok (16,6 %) pa je na 

enega izmed vprašanj odgovoril napačno. Po mesecu dni je bilo število pravilnih odgovorov 

še vedno zelo visoko (94,4 %), prav tako tudi po dveh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 

(83,3 %). Po treh mesecih smo prvič opazili večji upad pravilnih odgovorov. Trije otroci 
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(50 %) so pravilno odgovorili na vsa vprašanja, dva otroka (33,3 %) sta pravilno odgovorila 

na tri vprašanja (50 %), eden od otrok (16,6 %) pa je pravilno odgovoril na eno od 

zastavljenih vprašanj (16,6 %). Po šestih mesecih od zadnje izvedene dejavnosti smo 

zabeležili 50 % pravilnih odgovorov, po letu dni pa je bil ta odstotek veliko nižji, saj smo 

zabeležili enajst pravilnih odgovorov, kar znaša 30,5 %, od tega sta dva otroka (33,3 %) 

pravilno odgovorila na tri vprašanja (50 %), eden od otrok (16,6 %) je pravilno odgovoril na 

dve vprašanji (33,3 %), trije otroci (50 %) pa so pravilno odgovorili na eno od zastavljenih 

vprašanj (16,6 %).  

Šestletni otrok pred izvedbo kemijskih dejavnosti ni poznal pojma snov. Veliko 

presenečenje je število pravilnih odgovorov, ki jih je podal tudi po dveh mesecih od zadnje 

izvedene dejavnosti. Vsi odgovori so bili pravilni, otrok pa je bil pri podajanju odgovorov 

neverjetno natančen, poglobil se je v podrobnosti in poleg odgovorov opisal tudi večino 

dejavnosti, ki smo jih izvedli. Po treh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti je otrok pravilno 

odgovoril na štiri vprašanja (66,6 %), enako tudi po šestih mesecih. V obeh primerih je otrok 

na ostala vprašanja odgovarjal nepopolno, zato odgovorov nismo šteli za pravilne. Tudi po 

letu dni je otrok pravilno odgovoril na tri (50 %) od zastavljenih vprašanj, na ostala vprašanja 

pa je odgovoril nepopolno, nenatančno ali s stavkom: »Ne vem.« 
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4.1.12 Analiza rezultatov opazovalne skupine B32 

Tabela 23: Rezultati opazovalne skupine B32 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja en mesec, 

otrok se za dejavnosti ne zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda snov?

Naštej nekaj 

snovi!

Kakšna je 

snov?

Kje najdemo 

snov?

Za kaj 

uporabljamo 

snov?

Kaj lahko s 

snovjo 

počnemo?

3 leta / 2 0% 50% 0% 0% 0% 50%

4 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 4 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 4 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 4 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 50% 100% 50% 100% 100% 100%

4 leta / 2 100% 100% 50% 100% 100% 100%

5 let / 4 100% 100% 100% 100% 75% 100%

3 leta / 2 50% 50% 50% 100% 50% 100%

4 leta / 2 100% 100% 50% 50% 50% 100%

5 let / 4 100% 100% 75% 100% 75% 75%

3 leta / 2 50% 100% 100% 0% 50% 100%

4 leta / 2 100% 100% 50% 50% 100% 50%

5 let / 4 75% 100% 75% 75% 75% 100%

3 leta / 2 50% 100% 50% 0% 50% 50%

4 leta / 2 50% 100% 50% 50% 100% 50%

5 let / 4 50% 75% 50% 50% 75% 75%

3 leta / 2 0% 50% 0% 50% 0% 50%

4 leta / 2 0% 100% 50% 50% 50% 50%

5 let / 4 50% 50% 25% 50% 25% 75%

3 leta / 2 0% 50% 0% 0% 0% 50%

4 leta / 2 0% 50% 0% 50% 0% 50%

5 let / 4 0% 50% 25% 25% 25% 25%

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

 

  

Po prvem intervjuju, izvedenem pred izvedbami dejavnosti, smo ugotovili, da nobeden od 

triletnih otrok ni poznal pojma snov. Oba otroka sta na zastavljena vprašanja odgovarjala z: 

»Ne vem.« Po zaključku izvedbe dejavnosti sta na vsa vprašanja o snoveh pravilno odgovorila 

oba otroka, enako tudi po tednu dni. Po dveh tednih je bila frekvenca pravilnih odgovorov 

nižja, saj je le eden izmed otrok (50 %) pravilno odgovoril na vsa vprašanja (100 %), drugi pa 
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je pravilno odgovoril na štiri vprašanja (66,6 %). Po mesecu dni so bili odgovori skoraj enaki, 

po dveh mesecih pa je prišlo do statistično pomembnejših razlik, saj je eden izmed otrok 

pravilno odgovoril na štiri vprašanja (66,6 %), drugi pa je pravilno odgovoril le na tri 

vprašanja (50 %), pri čemer moramo poudariti, da nobeden od otrok ni pravilno odgovoril na 

vprašanje: »Kje najdemo snovi?« Tudi po treh mesecih je bilo stanje skoraj enako, po šestih 

mesecih pa smo zabeležili največji upad pravilnih odgovorov. Le eden izmed otrok je 

pravilno odgovoril na tri vprašanja (50 %), medtem ko je drugi otrok na vsa vprašanja 

odgovoril: »Ne vem, sploh se ne morem spomniti.« Zanimivo je, da je po letu dni eden izmed 

otrok še vedno pravilno odgovoril na dve vprašanji (33,3 %), na ostala vprašanja pa sta oba 

otroka odgovarjala enako: »Ne spomnim se.« 

Nobeden od otrok, starih štiri leta, pred začetkom raziskave ni poznal pojma snov. Po 

zaključku izvedbe dejavnosti sta oba otroka (100 %) poznala pojem nov in pravilno 

odgovorila na vsa vprašanja. Enake odgovore smo dobili tudi po tednu dni, po dveh tednih pa 

je imel eden izmed otrok (50 %) težave pri opisovanju snovi. Ker je bilo v odgovoru veliko 

ugibanja, ga nismo šteli kot pravilnega. Po mesecu dni je na vsa vprašanja pravilno odgovoril 

en otrok (50 %), medtem ko je drugi pravilno odgovoril na tri vprašanja (50 %), enako tudi 

pri preverjanju po dveh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti. Po treh mesecih je bilo število 

pravilnih odgovorov nižje, saj je eden izmed otrok pravilno odgovoril na pet vprašanj 

(83,3 %), drugi pa na tri vprašanja (50 %). Po šestih mesecih je frekvenca pravilnih 

odgovorov še dodatno padla, vendar sta oba otroka pokazala osnovno znanje o pojmu snov, 

oba sta pravilno naštela snovi, težave pa so jima povzročala vprašanja, ki so od njiju zahtevala 

več opisovanja in povezovanja med vsebinami. Po letu dni od zadnje izvedene dejavnosti je le 

eden od otrok (50 %) pravilno odgovoril na tri vprašanja (50 %), ostali odgovori so bili 

nenatančni ali podani na osnovi ugibanja, zato jih nismo šteli za pravilne. 

Pred začetkom izvedbe dejavnosti nihče od otrok, starih pet let, ni vedel, kaj pomeni 

pojem snov. Zanimivo je, da so vsi otroci (100 %) na vsa zastavljena vprašanja takoj po 

zaključku dejavnosti, kot tudi po tednu dni, pravilno odgovorili. Po dveh tednih je število 

pravilnih odgovorov padlo na 95,8 %, po mesecu dni je bilo vseh pravilnih odgovorov 

87,50 %, po dveh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti pa smo zabeležili 83,3 % pravilnih 

odgovorov. Pri preverjanju poznavanja pojma snov po treh mesecih od zadnje izvedene 

dejavnosti smo zabeležili 62,5 % pravilnih odgovorov, po šestih mesecih 45,8 % pravilnih 

odgovorov, po letu dni pa kar 25 % pravilnih odgovorov. Kljub temu so vsi štirje otroci na 

vsa zastavljena vprašanja podajali delne odgovore oziroma so opisovali, kdaj smo vsebino 

spoznavali in katere dejavnosti smo takrat izvajali. Kljub vsemu pa otroci niso podali 
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pravilnih odgovorov, zato jih nismo upoštevali. Zelo pomembno je omeniti tudi 

zainteresiranost otrok za delo in raziskovanje. Kar trije otroci so bili pred izvedbo dejavnosti 

popolnoma nezainteresirani za vsebine in dejavnosti, ki so bile kasneje izvedene, med 

raziskovanjem pa je njihov interes narasel, vsebine so jim postale veliko bolj zanimive, torej 

je njihova zainteresiranost za delo postala visoka. Kljub temu smo skupino pustili, kot je bila 

prvotno določena, vendar bomo spremembo upoštevali pri primerjavi otrok z nizko 

zainteresiranostjo za delo in otroki z visoko zainteresiranostjo za delo. 
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4.1.13 Analiza rezultatov glede na otrokov interes za naravoslovne dejavnosti 

Ker smo med raziskavo opazili, da na usvajanje in ohranjanje znanja vpliva tudi 

zanimanje oziroma interes otrok za vsebine dela, dejavnosti in raziskovanje, smo v 

nadaljevanju naredili analizo pravilnih odgovorov, glede na raven zanimanja otrok za delo in 

vsebine. Število pravilnih odgovorov smo zaradi boljše predstavljivosti in primerljivosti 

izrazili v odstotkih (%). 

Tabela 24: Zbirnik podatkov o zanimanju otrok za dejavnosti, ki so potekale ob vzgojiteljevi 

demonstraciji in razlagi poskusov, otrok pa je bil v vlogi opazovalca in poslušalca, po spolu 

  

 

 

Starost otrok 

Oblika dela: Vzgojitelj demonstrira in razlaga poskuse,  

otrok le opazuje, posluša 

Otrokovo zanimanje za dejavnosti v okviru raziskave 

Nizko Visoko 

3 leta 3 deklice 1 deček 4 deklice 3 dečki 

4 leta 7 deklic 5 dečkov 13 deklic 7 dečkov 

5 let 7 deklic 6 dečkov 12 deklic 11 dečkov  

6 let 0 deklic 0 dečkov 0 deklic 2 dečka 

Skupaj 17 deklic 12 dečkov 29 deklic 23 dečkov 

 

Tabela 25: Zbirnik podatkov o zanimanju otrok za dejavnosti, ki so potekale z otrokovim 

samostojnim raziskovanjem in izvajanjem poskusov ter aktivnim raziskovanjem, po spolu 

  

 

 

Starost otrok 

Oblika dela: Otrok samostojno raziskuje in izvaja poskuse  

ter aktivno raziskuje 

Otrokovo zanimanje za dejavnosti v okviru raziskave 

Nizko Visoko 

3 leta 4 deklice 0 dečkov 4 deklice 5 dečkov 

4 leta 2 deklici 4 dečki 13 deklic 17 dečkov 

5 let 7 deklic 5 dečkov 8 deklic 14 dečkov 

6 let 1 deklica 0 dečkov 0 deklic 1 deček 

Skupaj 14 deklic 9 dečkov 25 deklic 37 dečkov 
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Tabela 26: Primerjava rezultatov poznavanja pojma snov po tednu dni aktivnosti, glede na 

obliko dela in raven zanimanja otroka za delo 

Čas izvajanja 

dejavnosti

Starost 

otrok
Čas izvedbe intervjuja

Nizka raven 

zanimanja

Visoka raven 

zanimanja

Nizka raven 

zanimanja

Visoka raven 

zanimanja

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 50 100 83,3

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 50 36,6 77,7

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 16,6 16,6 72,2

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 0 6,6 44,4

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 0 33,3

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 0 11,1

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 0 5,5

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0 0 0

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 0 0 2,7

Po zaključku izvedbe dejavnosti 77,7 77,7 88,8 93

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 66,6 75 77,7 91,6

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 44,4 66,6 61,1 81,9

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 44,4 41,6 72,2 77,7

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 16,6 44,4 38,8 66,6

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 22,2 33,3 27,7 51,3

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 5,5 11,1 22,2 4,1

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0 0 0 2,7

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 0 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 96,6 96,6 96,6 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 90 90 93,3 97,9

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 80 81,6 83,3 87,5

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 66,6 71,6 76,6 81,2

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 53,3 61,6 60 60,4

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 33,3 40 43,3 45,8

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 13,3 18,3 23,3 18,7

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0 0 6,6 8,3

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 83,3

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 50

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 33,3

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0

 Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Za starost 3 leta 

vzorca nismo 

imeli

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

1 teden

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

Otrok aktivno raziskuje
Vzgojitelj demonstrira, otrok le 

opazuje

3 leta

4 leta

5 let

6 let

 

 

Rezultati so pokazali, da imajo deklice v starosti treh in štirih let več zanimanja za 

dejavnosti in vsebine, ne glede na način izvajanja kemijskih dejavnosti, medtem ko dečkom 

interes za dejavnosti in vsebine s starostjo narašča. 

Po pogovoru z vzgojiteljicami, ki so izvajale kemijske dejavnosti, je bilo ugotovljeno, da 

so se kazale razlike v zanimanju in interesu tudi glede na vsebino dejavnosti. Deklicam so bile 
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tako bolj zanimive dejavnosti, ki so vključevale barve, vodo in dim, postopek je vključeval 

mešanje, presipanje in prelivanje, od posameznika pa se je pričakovalo več natančnosti in 

potrpežljivosti. 

V nasprotju z deklicami je bilo za dečke pogosto slišati, da z velikim zanimanjem in 

lastnim interesom laže in pogosteje izvajajo dejavnosti, ki so izvedene v notranjih prostorih 

vrtca ali vključujejo posebne učinke, dim, pok ali dajejo občutek »nevarnosti«. Vzgojiteljice v 

večini menijo, da dečki v primeru, ko se dejavnosti izvajajo na prostem, izgubijo velik del 

zanimanja in svojo pozornost usmerijo drugam. 

Podatke smo obdelali na ravni deskriptivne in inferenčne statistike. Podatki raziskave so 

bili obdelani s statističnim programom SPSS in so predstavljeni tabelarično. Iz podatkov 

intervjuja smo določili frekvence pravilnih odgovorov, ki smo jih primerjali med skupinami 

in znotraj skupin glede na čas izvajanja intervjujev ter starost otrok. Pri tem smo uporabili 

frekvenčno distribucijo atributivnih spremenljivk, osnovno deskriptivno statistiko numeričnih 

spremenljivk (mere srednje vrednosti, mere razpršenosti), hi²-diX²˛ preizkus hipoteze 

neodvisnosti in t-preizkus za neodvisne vzorce.  

Rezultati kažejo, da prihaja do razlik med otroki, ki so pri raziskovanju sodelovali 

aktivno, in tistimi, ki so vsebine spoznavali preko vzgojiteljeve demonstracije. Rezultati 

poznavanja pojma snov so pri otrocih, ki so aktivno sodelovali v raziskovanju, višji od tistih 

rezultatov, ki so jih dosegli otroci, deležni zgolj vzgojiteljeve demonstracije.  

Tudi pri primerjavi rezultatov med otroki, ki so pokazali zanimanje za vsebine in 

raziskovanje, ter otoki, ki tega niso pokazali, prihaja do razlik. Otroci, ki so se jim vsebine in 

izvedene dejavnosti zdele zanimive, so podali več pravilnih odgovorov kot otroci, ki 

zanimanja za raziskovanje niso pokazali. 

Rezultatsko najuspešnejša je tako postala skupina otrok, ki je v raziskavi aktivno 

sodelovala in pokazala veliko zanimanja za kemijske vsebine, raziskovanje in delo. 
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Tabela 27: Primerjava rezultatov poznavanja pojma snov po treh tednih aktivnosti, glede na 

obliko dela in raven zanimanja otroka za delo 

Čas izvajanja 

dejavnosti

Starost 

otrok
Čas izvedbe intervjuja

Nizka raven 

zanimanja

Visoka raven 

zanimanja

Nizka raven 

zanimanja

Visoka raven 

zanimanja

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 16,6 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 75 75 100 90

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 66,6 66,6 66,6 86,6

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 41,6 75 75 73,3

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 16,6 33,3 41,6 53,3

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 16,6 25 43,3

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 8,3 25 30

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 8,3 0 10

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0 0 0 3,3

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 14,2 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 90 92,8 100 97,6

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 86,6 88 100 92,8

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 70 64,2 100 85,7

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 53,3 54,7 100 76,1

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 40 38 83,3 66,6

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 23,3 23,8 33,3 42,8

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 13,3 16,6 83,3 33,3

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0 4,7 33,3 16,6

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 13,3 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 100 100 100 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 94,4 96,6 100 100

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 77,7 76,6 94,4 91,6

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 72,2 70 88,8 89,5

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 61,1 63,3 83,3 85,4

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 55,5 50 44,4 72,9

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 38,8 53,3 33,3 50

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 22,2 33,3 5,5 31,2

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 25

Po zaključku izvedbe dejavnosti 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 75

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 83,3

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 83,3

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 66,6

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 25

 Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

3 tedne

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

Otrok aktivno raziskuje
Vzgojitelj demonstrira, otrok le 

opazuje

3 leta

4 leta

5 let

6 let

 

 

Rezultati te opazovalne skupine kažejo, da prihaja do razlik med otroki, ki so pri 

raziskovanju sodelovali aktivno, in tistimi, ki so vsebine spoznavali preko vzgojiteljeve 

demonstracije. Rezultati poznavanja pojma snov so pri otrocih, ki so aktivno sodelovali v 

raziskovanju, višji od tistih rezultatov, ki so jih dosegli otroci, deležni zgolj vzgojiteljeve 
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demonstracije. Razlike pa so v tej opazovalni skupini manjše kot pri otrocih, ki so pojem snov 

spoznavali en teden. 

Tudi pri primerjavi rezultatov med otroki, ki so pokazali zanimanje za izbrane vsebine in 

raziskovanje, ter otoki, ki tega niso pokazali, prihaja do razlik. Otroci, ki so se jim vsebine in 

izvedene dejavnosti zdele zanimive, so ob koncu raziskovanja in spoznavanja pojma snov 

podali več pravilnih odgovorov na zastavljena vprašanja kot otroci, ki zanimanja za 

raziskovanje niso pokazali. 

Rezultati so boljši tudi v primerjavi s prvo opazovalno skupino, ki je pojem snov 

spoznavala en teden. Prav čas raziskovanja je najbrž vzrok za boljše rezultate, saj so imeli 

tako otroci kot vzgojitelji na voljo več časa za raziskovanje oziroma predstavitev vsebin. 

Pokazalo se je predvsem dolgotrajnejše pomnjenje usvojenega znanja. 
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Tabela 28: Primerjava rezultatov poznavanja pojma snov po mesecu dni izvajanja aktivnosti, 

glede na obliko dela in raven zanimanja otroka za delo 

Čas izvajanja 

dejavnosti

Starost 

otrok
Čas izvedbe intervjuja

Nizka raven 

zanimanja

Visoka raven 

zanimanja

Nizka raven 

zanimanja

Visoka raven 

zanimanja

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 0 16,6 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 83,3 83,3 100 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 66,6 83,3 100 100

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 33,3 41,6 83,3 100

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 33,3 50 66,6 66,6

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 16,6 25 66,6 66,6

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 8,3 50 33,3

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 0 25 33,3

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0 0 16,6 0

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 7,1 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 83,3 97,6 100 98,4

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 83,3 92,8 100 93,9

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 66,6 78,5 91,6 92,4

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 66,6 61,9 75 83,3

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 50 57,1 75 75,7

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 41,6 45,2 66,6 63,6

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 12,5 33,3 50 63,6

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0 11,9 25 30,3

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 6,6 6,2 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 96,6 93,7 100 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 93,3 98,8 100 100

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 86,6 87,5 95,8 83,3

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 76,6 72,9 87,5 94,4

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 66,6 72,9 83,3 83,3

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 56,6 85,3 65,9 69,4

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 46,6 50 45,8 50

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 23,3 27 25 30,5

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 66,6

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 66,6

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 50

 Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

1 mesec

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

Otrok aktivno raziskuje
Vzgojitelj demonstrira, otrok le 

opazuje

3 leta

4 leta

5 let

6 let

 

  

Rezultati opazovalne skupine, v kateri so otroci mesec dni spoznavali pojem snov, kažejo, 

da prihaja do razlik med otroki, ki so pri raziskovanju sodelovali aktivno, in tistimi, ki so 

vsebine spoznavali preko vzgojiteljeve demonstracije. Rezultati poznavanja pojma snov so pri 

otrocih, ki so aktivno sodelovali v raziskovanju, tudi v tej opazovalni skupini višji od tistih, ki 
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so jih dosegli otroci, deležni zgolj vzgojiteljeve demonstracije. Razlike pa so v tej opazovalni 

skupini manjše kot pri otrocih, ki so pojem snov spoznavali en teden. 

Tudi pri primerjavi rezultatov med otroki, ki so pokazali zanimanje za izbrane vsebine in 

raziskovanje, ter otoki, ki tega niso pokazali, prihaja do razlik. Otroci, ki so se jim vsebine in 

izvedene dejavnosti zdele zanimive, so ob koncu raziskovanja in spoznavanja pojma snov 

podali več pravilnih odgovorov na zastavljena vprašanja kot otroci, ki zanimanja za 

raziskovanje niso pokazali. 

Tudi v tej opazovalni skupini so bili rezultati boljši kot v prvih dveh opazovalnih 

skupinah. Otroci so pravilno odgovorili na več zastavljenih vprašanj, poleg tega pa se je 

povečalo število tistih otrok, ki so pravilne odgovore podali tudi po več mesecih od zadnje 

izvedene dejavnosti. Sklepati je mogoče, da je na število teh odgovorov vplival čas obravnave 

in izvedbe dejavnosti. Zanimivo je, da se število pravilnih odgovorov tudi po več mesecih 

statistično pomembno ne razlikuje glede na način dela. Število pravilnih odgovorov otrok, ki 

so v raziskavi aktivno sodelovali, je zelo podobno tistim, ki so jih podali otroci, deležni zgolj 

vzgojiteljevih demonstracij. 

4.2 Spoznavanje pojma plin 

 Vse tabele z rezultati so zapisane tako, da sta upoštevana starost vključenih otrok in 

njihov interes za dejavnosti ter ločene oblike dela z otroki.  

Pred interpretacijo rezultatov je treba zapisati ugotovitev vseh vključenih vzgojiteljev, ki 

so zapisali, da je pojem plin otrokom veliko težje predstavljiv kot pojem snov. Vsi vzgojitelji, 

ki so sodelovali v raziskavi, so povedali, da je pojem plin od otrok, vzgojiteljev in staršev 

zahteval veliko več dela, razlag in ponovitev dejavnosti.   

V prvem delu smo interpretirali rezultate skupin, kjer so otroci kemijske vsebine, vezane 

na pojem plin ,spoznavali ob vzgojiteljevi demonstraciji in razlagi poskusov, brez lastnega, 

samostojnega raziskovanja (A11, A12, A21, A22, A31, A32), v nadaljevanju pa sledil 

interpretacija rezultatov raziskovalnih skupin, kjer so otroci kemijske vsebine spoznavali na 

osnovi samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom (B11, B12, B21, B22, B31, B32). 
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Tabela 29: Delitev raziskovalnih skupin 

Otroci kemijske vsebine spoznavajo ob vzgojiteljevi 

demonstraciji in razlagi poskusov, brez lastnega, 

samostojnega raziskovanja 

Otroci kemijske vsebine spoznavajo na osnovi 

samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom 

Skupina A Skupina B 

Čas raziskovanja in spoznavanja kemijskih pojmov Čas raziskovanja in spoznavanja kemijskih pojmov 

A1 – 1 teden A2 – 3 tedne A3 – 1 mesec B1 – 1 teden B2 – 3 tedne B3 – 1 mesec 

Zanimanje za dejavnosti Zanimanje za dejavnosti 

A11 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

A12 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

A21 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

A22 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

A31 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

A32 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

B11 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

B12 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

B21 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

B22 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

B31 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

zelo 

zanima 

B32 

Otrok se 

za 

dejavnosti 

ne zanima 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

Starost 

otrok 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 

3 leta, 

4 leta, 

5 let, 

6 let 
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4.2.1 Analiza rezultatov opazovalne skupine A11 

Tabela 30: Rezultati opazovalne skupine A11 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja en teden, otrok 

se za dejavnosti zelo zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda plin?

Naštej nekaj 

plinov!

Kakšen je 

plin?

Kje najdemo 

plin?

Za kaj 

uporabljamo 

plin?

Kaj lahko s 

plinom 

počnemo?

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 6 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 10 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 3 33% 67% 100% 100% 67% 100%

4 leta / 6 83% 100% 100% 100% 83% 100%

5 let / 10 100% 100% 100% 100% 90% 100%

3 leta / 3 33% 67% 67% 67% 33% 100%

4 leta / 6 83% 100% 83% 83% 83% 83%

5 let / 10 90% 100% 90% 90% 80% 80%

3 leta / 3 33% 67% 67% 67% 33% 67%

4 leta / 6 67% 83% 67% 67% 67% 67%

5 let / 10 80% 80% 70% 80% 60% 70%

3 leta / 3 0% 33% 33% 33% 33% 67%

4 leta / 6 50% 67% 50% 50% 50% 67%

5 let / 10 70% 60% 60% 70% 60% 70%

3 leta / 3 0% 33% 33% 33% 33% 33%

4 leta / 6 33% 33% 50% 17% 50% 67%

5 let / 10 60% 60% 60% 60% 30% 60%

3 leta / 3 0% 33% 33% 0% 0% 0%

4 leta / 6 33% 33% 33% 17% 33% 33%

5 let / 10 0% 30% 40% 50% 30% 60%

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 6 17% 0% 17% 0% 0% 17%

5 let / 10 0% 30% 10% 20% 10% 20%

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 6 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 10 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred začetkom 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

 

 

Otroci, stari tri leta, pred začetkom izvedbe niso poznali pojma plin. Takoj po zaključku je 

eden od otrok (33,3 %) pravilno dogovoril na vsa zastavljena vprašanja, eden od otrok 

(33,3 %) je pravilno odgovoril na pet vprašanj (83,3 %), eden pa je pravilno odgovoril na tri 

od zastavljenih vprašanj (50 %). Po tednu dni je število pravilnih odgovorov padlo iz 77,7 % 

na 55,5 %, po mesecu dni pa smo zabeležili 33,3 % pravilnih odgovorov. Zanimivo je, da smo 
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po dveh mesecih zabeležili skoraj identične podatke, medtem ko smo po treh mesecih od 

otrok dobili le dva pravilna odgovora (11,1 %). Kasneje, v intervjujih po šestih mesecih in 

enem letu, pravilnih odgovorov nismo več zabeležili. 

Pri preverjanju znanja štiriletnih otrok o pojmu plin pred začetkom izvedb dejavnosti smo 

ugotovili, da nihče od otrok, vključenih v opazovalno skupino, ne pozna pojma plin. Takoj po 

zaključku izvedbe dejavnosti je pet otrok (83,3 %) pravilno odgovorilo na vsa vprašanja, eden 

od otrok (16,6 %) pa je imel težave pri dveh odgovorih. Po tednu dni so štirje otroci (66,6 %) 

pravilno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, dva otroka (33,3 %) pa sta nepravilno 

odgovorila na dve oziroma tri vprašanja. Po dveh tednih je bil odstotek pravilnih odgovorov 

nekoliko nižji. Zabeležili smo 69,4 % pravilnih odgovorov, pri čemer sta dva otroka (33,3 %) 

pravilno odgovorila na vsa vprašanja, ostali so pravilno odgovorili le na nekatera. Po mesecu 

dni je bilo pravilnih odgovorov 55,5 %, po dveh mesecih 41,6 %, po treh mesecih od zadnje 

izvedene dejavnosti pa smo zabeležili 30,5 % pravilnih odgovorov. V vseh preverjanjih so 

otroci še vedno kazali veliko navdušenje nad dejavnostmi, ki so bile izvedene v sklopu 

spoznavanja pojma plin. Kljub nepopolnim odgovorom so pokazali, da poznajo nekatere 

lastnosti plina, vendar jih ne znajo pravilno razvrstiti. Po šestih mesecih sta dva otroka 

(33,3 %) podala tri pravilne odgovore (8,3 %), po letu dni pa pravilnih odgovorov nismo več 

zabeležili.  

V eni najmočnejših opazovalnih skupin nihče od otrok, starih pet let, pred začetkom 

izvedbe kemijskih dejavnosti ni poznal pojma plin. Takoj po zaključku je devet otrok (90 %) 

pravilno odgovorilo na vsa zastavljena vprašanja (100 %), eden od otrok (10 %) pa je pravilno 

odgovoril na pet vprašanj (83,3 %). Po tednu dni smo zabeležili 88,3 % vseh pravilnih 

odgovorov, po dveh tednih 73,3 %, po mesecu dni 65 %, po dveh mesecih od zadnje izvedene 

dejavnosti pa smo zabeležili 55 pravilnih odgovorov. Največji upad se je pokazal v času od 

dveh do treh mesecev po zadnji izvedeni dejavnosti, saj smo po treh mesecih zabeležili le še 

35 % vseh pravilnih odgovorov. Takrat je pravilne odgovore podalo sedem otrok – trije otroci 

(30 %) so pravilno odgovorili na štiri vprašanja (66,6 %), dva otroka (20 %) sta pravilno 

odgovorila na tri vprašanja (50 %), eden od otrok (10 %) je pravilno odgovoril na dve 

vprašanji (33,3 %), eden od otrok (10 %) je pravilno odgovoril na eno vprašanje (16,6 %), 

trije otroci pa na nobeno od zastavljenih vprašanj niso odgovorili pravilno. Tudi po šestih 

mesecih je bilo število pravilnih odgovorov dokaj visoko (15 %), po letu dni od zadnje 

izvedene dejavnosti pa pravilnih odgovorov nismo več zabeležili. 

 



88 

4.2.2 Analiza rezultatov opazovalne skupine A12 

Tabela 31: Rezultati opazovalne skupine A12 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja en teden, otrok 

se za dejavnosti ne zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda plin?

Naštej nekaj 

plinov!

Kakšen je 

plin?

Kje najdemo 

plin?

Za kaj 

uporabljamo 

plin?

Kaj lahko s 

plinom 

počnemo?

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 20% 20% 20% 20% 0%

3 leta / 1 100% 100% 0% 0% 100% 100%

4 leta / 3 67% 100% 100% 67% 67% 100%

5 let / 5 80% 100% 100% 100% 80% 100%

3 leta / 1 100% 100% 100% 0% 0% 100%

4 leta / 3 67% 67% 67% 67% 67% 100%

5 let / 5 60% 100% 80% 100% 100% 80%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%

4 leta / 3 67% 67% 33% 67% 33% 100%

5 let / 5 60% 80% 80% 100% 80% 80%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 33% 67% 33% 33% 33% 67%

5 let / 5 20% 80% 80% 80% 60% 60%

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 0% 33% 0% 0% 0% 33%

5 let / 5 0% 40% 60% 40% 60% 60%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 40% 60% 40% 40% 20%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 20% 20% 40% 20% 0%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 0% 20% 0% 20% 0%

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred začetkom 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

 

  

Edini triletni otrok v tej opazovalni skupini pred izvedbo dejavnosti ni vedel, kaj 

predstavlja pojem plin, zato ni odgovoril na nobeno od zastavljenih vprašanj. Ob koncu 

izvedbe dejavnosti je otrok pravilno odgovoril na štiri zastavljena vprašanja, enako tudi po 

tednu dni, vendar so se odgovori nanašali na različna vprašanja. Pri preverjanju znanja o 

pojmu plin po dveh tednih od zadnje izvedene dejavnosti je otrok pravilno odgovoril le na eno 
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od zastavljenih vprašanj, v intervjujih, izvedenih kasneje, pa otrok nikoli več na nobeno od 

zastavljenih vprašanj ni odgovoril pravilno. Na vsa zastavljena vprašanja je odgovarjal z 

odgovoroma: »Pozabil sem« ali »Ne vem.« 

Po prvem intervjuju, izvedenem pred izvedbo dejavnosti, smo ugotovili, da nihče od 

štiriletnih otrok ne pozna pojma plin. Vsi otroci so na vprašanje odgovarjali z: »Ne vem.« Po 

zaključku izvedbe dejavnosti sta dva otroka (66,6 %) pravilno odgovorila na vsa zastavljena 

vprašanja (100 %), eden od otrok (83,3 %) pa je pravilno odgovoril na tri vprašanja (50 %). 

Po tednu dni je število pravilnih odgovorov padlo (72,2 %), po dveh tednih je bilo pravilnih 

odgovorov 61,1 %, po mesecu dni pa smo zabeležili kar 44,4 % pravilnih odgovorov. Po dveh 

mesecih je število pravilnih odgovorov prvič močno padlo, saj je le eden od otrok (33,3 %) 

pravilno odgovoril na dve vprašanji, medtem ko druga dva otroka na nobeno od vprašanj nista 

odgovorila pravilno. Kasneje, v intervjujih po treh mesecih, šestih mesecih in po letu dni od 

zadnje izvedene dejavnosti, pravilnih odgovorov nismo več zabeležili. 

Pred začetkom izvajanja kemijskih dejavnosti smo od otrok, starih pet let, prejeli kar tri 

pravilne odgovore (10 %). Vse odgovore je podal isti otrok, ki je pline poznal zaradi svojega 

starejšega brata, ki ga plini, vesolje in kemija zelo zanimajo. Otrok je poudaril, da brat s 

tovrstnimi vsebinami nenehno nadleguje starše in njega, zato se mu zdi vse skupaj »brez 

veze« in popolnoma neumno. Po zaključku vseh izvedenih dejavnosti so štirje otroci (80 %) 

pravilno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. Skupaj smo prejeli 93,3 % pravilnih 

odgovorov. Po tednu dni je bilo vseh pravilnih odgovorov 86,6 %, po dveh tednih 76,6 %, po 

mesecu dni 63,3 %, po dveh mesecih pa smo prejeli 43,3 % pravilnih odgovorov. Pri 

preverjanju poznavanja pojma plin po treh mesecih smo zabeležili 33,3 % pravilnih 

odgovorov, po šestih mesecih 16,6 %, po letu dni od zadnje izvedene dejavnost pa je bil 

odstotek vseh pravilnih odgovorov 6,6 %. Kljub vsemu je število odgovorov nad 

pričakovanji, saj je bil čas izvajanja kemijskih dejavnosti najkrajši, tj. en teden. 
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4.2.3 Analiza rezultatov opazovalne skupine A21 

Tabela 32: Rezultati opazovalne skupine A21 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja tri tedne, otrok 

se za dejavnosti zelo zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

Kaj pomeni 

beseda plin?

Naštej nekaj 

plinov!

Kakšen je 

plin?

Kje najdemo 

plin?

Za kaj 

uporabljamo 

plin?

Kaj lahko s 

plinom 

počnemo?

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6 let / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 2 100% 100% 50% 100% 100% 50%

4 leta / 7 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 6 100% 100% 80% 100% 80% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 50% 100% 100% 100% 50% 50%

4 leta / 7 71% 100% 57% 86% 86% 86%

5 let / 6 80% 100% 60% 100% 60% 80%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 100% 50% 100% 100% 50% 50%

4 leta / 7 71% 86% 57% 57% 57% 57%

5 let / 6 80% 80% 60% 80% 60% 60%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 0% 50% 50% 100% 0% 50%

4 leta / 7 43% 71% 43% 57% 29% 57%

5 let / 6 80% 80% 60% 80% 60% 60%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 0% 50% 50% 0% 0% 50%

4 leta / 7 29% 57% 43% 29% 29% 71%

5 let / 6 60% 60% 40% 40% 40% 60%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 50% 100%

3 leta / 2 0% 50% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 14% 43% 14% 29% 14% 29%

5 let / 6 40% 40% 40% 40% 40% 40%

6 let / 1 50% 100% 50% 100% 50% 100%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 0% 14% 0% 29% 0% 14%

5 let / 6 20% 20% 20% 20% 20% 20%

6 let / 1 50% 100% 50% 100% 50% 100%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 0% 0% 0% 14% 0% 0%

5 let / 6 20% 20% 0% 20% 0% 0%

6 let / 1 0% 50% 0% 50% 0% 50%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti
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Pred izvedbo dejavnosti nihče od triletnih otrok ni poznal pojma plin. Kljub zelo visoki 

motiviranosti obeh otrok smo po zaključku izvedbe dejavnosti zabeležili 83,3 % pravilnih 

odgovorov, saj je imel eden od otrok pri dveh vprašanjih večje težave s podajanjem 

odgovorov. Po tednu dni je den od otrok (50 %) pravilno odgovoril na tri vprašanja (50 %), 

drugi pa je pravilno odgovoril na vsa vprašanja. Zanimivo je, da je bilo število pravilnih 

odgovorov po dveh tednih enako kot po tednu dni, pri čemer je eden od otrok pravilno 

odgovoril na pet vprašanj (83,3 %), drugi pa je pravilno odgovoril na štiri vprašanja (66,6 %). 

Po mesecu dni od zadnje izvedene dejavnosti je eden od otrok pravilno odgovoril na tri 

vprašanja (50 %), drugi pa na dve vprašanji (33,3 %), Skupaj smo tako prejeli 41,6 % 

pravilnih odgovorov. Število pravilnih odgovorov je bilo po dveh mesecih še nižje. Eden od 

otrok je pravilno odgovoril na tri vprašanja (50 %), kar je enako kot po dveh mesecih, drugi 

pa je napačno odgovoril na vsa zastavljena vprašanja. Ob tem moramo zapisati, da se je otrok 

spomnil dejavnosti, ki smo jih izvedli, prav tako tudi vsebin, ni pa znal točno odgovoriti na 

zastavljena vprašanja, zato jih nismo šteli za pravilne. Po treh mesecih smo zabeležili le en 

pravilni odgovor (16,6 %), kasneje pa pravilnih odgovorov nismo več zabeležili. Kljub vsemu 

sta se oba otroka spomnila vsaj ene dejavnosti, ki smo jo izvedli v sklopu spoznavanja pojma 

plin. 

Nihče od otrok, starih štiri leta, pred začetkom izvedbe dejavnosti ni poznal pojma plin. 

Po zaključku je vseh sedem otrok (100 %) pravilno odgovorilo na vseh šest vprašanj (100 %). 

Po tednu dni je število pravilnih odgovorov iz 100 % padlo na 80,9 %, po dveh tednih na 

64,2 % in po mesecu dni na 50 %. Zanimivo je, da so bili vsi otroci v tej opazovalni skupini 

pri podajanju svojih odgovorov prepričani, da na vsa zastavljena vprašanja odgovarjajo 

pravilno. Po opozorilu naj najprej pomislijo in potem odgovorijo, so se otroci umirili, pozorno 

poslušali vprašanje, premislili in ponovno odgovorili. Na ta način smo prejeli več pravilnih 

odgovorov kot pred opozorilom. Na osnovi izkušenj smo pred nadaljnjimi preverjanji otroke 

opozorili, naj pozorno prisluhnejo vprašanjem, pomislijo in šele nato odgovorijo na vprašanje. 

Po dveh mesecih smo zabeležili 42,857 % pravilnih odgovorov, pri čemer sta dva otroka 

(28,5 %) pravilno odgovorila na štiri vprašanja (66,6 %), dva otroka (28,5 %) sta pravilno 

odgovorila na tri vprašanja (50 %), eden od otrok (14,2 %) je pravilno odgovoril na dve 

vprašanji (33,3 %), dva otroka (28,5 %) pa sta pravilno odgovorila na eno zastavljeno 

vprašanje (16,6%). Po treh mesecih je število vseh pravilnih odgovorov padlo iz 42,85 % na 

23,80 %, po šestih mesecih je bilo vseh pravilnih odgovorov 9,5 %, po letu dni pa smo prejeli 

en pravilen odgovor (2,3 %). Ves čas so otroci na vsa zastavljena vprašanja poskušali 
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odgovoriti, vendar so bili njihovi odgovori preveč nepopolni, zato jih nismo upoštevali kot 

pravilne. 

Z intervjujem, izvedenim pred izvedbo dejavnosti, smo ugotovili, da nihče od petletnikov 

ne pozna pojma plin. Vsi otroci so na vprašanje odgovarjali z: »Ne vem.« Po zaključku 

raziskovanja so štirje otroci (80 %) pravilno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, eden od 

otrok (20 %) je napačno odgovoril na dve od zastavljenih vprašanj. Skupaj smo prejeli 93,3 % 

pravilnih odgovorov. Po tednu dni je bilo vseh pravilnih odgovorov 80 %, po dveh tednih 

70 %, po mesecu dni je število pravilnih odgovorov ostalo nespremenjeno, tj. 70 %, po dveh 

mesecih je bilo pravilnih odgovorov 50 %, po treh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti pa 

je bilo vseh pravilnih odgovorov 40 %. Po šestih mesecih so trije otroci skupaj podali šest 

pravilnih odgovorov (20 %), zanimivo pa je, da so vsi trije skupaj pravilno odgovorili na 

vsako od zastavljenih vprašanj le enkrat. Tudi po letu dni od zadnje izvedene dejavnosti smo 

zabeležili tri pravilne odgovore (10 %), ki jih je podal eden od otrok (10 %), vključenih v 

opazovalno skupino. 

Tudi oba otroka, stara šest let, pred začetkom izvedbe dejavnosti nista poznala pojma plin. 

Oba sta povedala, da sta besedo plin že slišala, ne poznata pa njenega pomena. Po zaključku 

dejavnosti sta oba otroka (100 %) pravilno odgovorila na vsa zastavljena vprašanja (100 %). 

Enako se je zgodilo tudi po tednu dni, dveh tednih in mesecu dni od zadnje izvedene 

dejavnosti, ko smo ob vsakem preverjanju prejeli 100 % pravilnih odgovorov. Na naše 

presenečenje smo šele po dveh mesecih od zadnje izvedbe kemijske dejavnosti prejeli en 

napačen odgovor (otrok je odgovor podal, vendar je odgovoril napačno). Tako smo prejeli 

91,66 % pravilnih odgovorov, po treh mesecih smo prejeli 75 % pravilnih odgovorov, enako 

tudi po šestih mesecih. Ti rezultati so bili tudi najvišji do sedaj. Po letu dni od zadnje 

izvedene dejavnosti smo od obeh otrok prejeli tri pravilne odgovore (25 %), na ostala 

vprašanja pa sta oba odgovarjala, vendar so bili odgovori pomanjkljivi oziroma nepopolni, 

zato jih nismo upoštevali za pravilne.  
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4.2.4 Analiza rezultatov opazovalne skupine A22 

Tabela 33: Rezultati opazovalne skupine A22 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja tri tedne, otrok 

se za dejavnosti ne zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda plin?

Naštej nekaj 

plinov!

Kakšen je 

plin?

Kje najdemo 

plin?

Za kaj 

uporabljamo 

plin?

Kaj lahko s 

plinom 

počnemo?

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 5 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 2 100% 100% 50% 100% 100% 100%

4 leta / 5 80% 100% 100% 80% 100% 100%

5 let / 3 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 50% 100% 50% 50% 100% 100%

4 leta / 5 60% 100% 60% 80% 100% 80%

5 let / 3 100% 100% 67% 100% 100% 100%

3 leta / 2 100% 50% 0% 50% 50% 100%

4 leta / 5 40% 80% 60% 80% 80% 80%

5 let / 3 100% 100% 100% 67% 100% 100%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 50%

4 leta / 5 40% 60% 40% 60% 60% 60%

5 let / 3 67% 100% 67% 67% 67% 100%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 5 0% 40% 40% 40% 40% 40%

5 let / 3 67% 100% 67% 100% 67% 100%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 5 0% 40% 20% 40% 20% 20%

5 let / 3 67% 67% 67% 67% 67% 67%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 5 0% 20% 0% 20% 0% 20%

5 let / 3 33% 33% 33% 33% 33% 67%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 5 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 3 0% 33% 33% 33% 33% 67%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred začetkom 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

 

 

Pred začetkom raziskovanja nobeden od triletnih otrok ni poznal pojma plin. Po zaključku 

izvedbe dejavnosti je eden od otrok (50 %) pravilno odgovoril na vsa vprašanja, drugi (50 %) 

pa je pravilno odgovoril na pet vprašanj (83,3 %). Po tednu dni je bilo pravilnih odgovorov 

manj (75 %), po dveh tednih pa smo zabeležili le sedem pravilnih odgovorov (58,3 %). Po 

mesecu dni je le eden od otrok (50 %) pravilno odgovoril na eno zastavljeno vprašanje 
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(16,6 %), v intervjujih po dveh, treh, šestih mesecih in letu dni pa pravilnih odgovorov nismo 

več zabeležili. 

Rezultati intervjuja pred izvedbo dejavnosti so pokazali, da nihče od otrok, starih štiri leta, 

ni poznal pojma plin. Vsi otroci so na vprašanje odgovarjali z: »Ne vem.« Po zaključku 

izvedbe dejavnosti so štirje otroci (80 %) pravilno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, 

eden (20 %) pa je pravilno odgovoril na štiri vprašanja (66,6 %). Po tednu dni smo zabeležili 

80 % pravilnih odgovorov, po dveh tednih pa je bilo število pravilnih odgovorov nekoliko 

višje, in sicer 70 %. Po mesecu dni je bilo vseh pravilnih odgovorov 53,3 %, po dveh mesecih 

33,3 %, po treh mesecih 23,3 %, po šestih mesecih od zadnje izvedene dejavnosti pa smo 

zabeležili 10 % pravilnih odgovorov. Po letu dni pravilnega odgovora nismo več zabeležili. 

Vsi otroci so na vprašanja podajali enake odgovore: »Se ne spomnim« oziroma »Ne vem.« 

Pred začetkom izvedbe kemijskih dejavnosti smo ugotovili, da nihče od petletnikov ni 

poznal pojma plin. Vsi trije otroci so na vprašanja odgovarjali enako: »Ne vem.« Takoj po 

zaključku vseh izvedenih dejavnosti so vsi trije otroci na vsa zastavljena vprašanja odgovorili 

pravilno. Po tednu dni in dveh tednih od zadnje izvedene dejavnosti smo prejeli enako število 

pravilnih odgovorov (94,4 %), pri čemer je eden od otrok napačno odgovoril na eno 

vprašanje. Po mesecu dni je število pravilnih odgovorov padlo na 77,7 %, po dveh mesecih pa 

je bilo na naše presenečenje število pravilnih odgovorov popolnoma enako. Tudi po dveh 

mesecih je bilo število pravilnih odgovorov enako, celo nekoliko višje, saj je eden od otrok 

pravilno odgovoril na vprašanje več kot pred mesecem dni. Po treh mesecih je število 

pravilnih odgovorov nekoliko padlo (66,6 %), pri vseh odgovorih pa je imel težave le eden od 

otrok. Ob tem je treba poudariti, da je bil otrok na dan intervjuja zelo slabe volje in kljub 

spodbudam vzgojitelja ni kazal velikega zanimanja za odgovarjanje na vprašanja. Po šestih 

mesecih od zadnje izvedene dejavnosti smo prejeli 38,88 % pravilnih odgovorov, ki so jih 

skupaj podali vsi trije otroci. Zanimivo je, da sta se pravilna odgovora ponovila le pri enem od 

vprašanj. Po letu dni smo zabeležili en pravilen odgovor manj, tj. 33,3 % pravilnih 

odgovorov. Tudi v tem primeru je eden od otrok (33,3 %) pravilno odgovoril na tri vprašanja 

(50 %), eden od otrok (33,3 %) je pravilno odgovoril na dve vprašanji (33,3 %), eden od otrok 

(33,33 %) pa je pravilno odgovoril na eno vprašanje (16,6 %). Vsi trije otroci so kljub vsemu 

pokazali nekaj ohranjenega znanja o plinih, vendar na vprašanja niso odgovorili pravilno. 
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4.2.5 Analiza rezultatov opazovalne skupine A31 

Tabela 34: Rezultati opazovalne skupine A31 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja en mesec, 

otrok se za dejavnosti zelo zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda plin?

Naštej nekaj 

plinov!

Kakšen je 

plin?

Kje najdemo 

plin?

Za kaj 

uporabljamo 

plin?

Kaj lahko s 

plinom 

počnemo?

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 0% 14% 0% 0% 0% 0%

5 let / 8 0% 0% 0% 13% 13% 13%

3 leta / 2 50% 100% 50% 100% 100% 100%

4 leta / 7 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 8 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 50% 100% 100% 100% 50% 100%

4 leta / 7 100% 100% 71% 86% 71% 100%

5 let / 8 100% 100% 100% 100% 88% 100%

3 leta / 2 50% 100% 50% 100% 50% 100%

4 leta / 7 86% 86% 43% 57% 71% 71%

5 let / 8 88% 100% 88% 88% 75% 88%

3 leta / 2 50% 50% 0% 50% 50% 50%

4 leta / 7 57% 71% 57% 57% 57% 43%

5 let / 8 75% 75% 63% 75% 63% 75%

3 leta / 2 0% 0% 0% 50% 50% 50%

4 leta / 7 43% 57% 29% 29% 14% 43%

5 let / 8 75% 50% 50% 63% 63% 50%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 50%

4 leta / 7 14% 43% 14% 29% 14% 29%

5 let / 8 38% 25% 50% 38% 38% 50%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 14% 29% 0% 14% 0% 29%

5 let / 8 13% 13% 25% 25% 25% 25%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 0% 14% 0% 14% 0% 14%

5 let / 8 0% 0% 13% 13% 13% 13%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred začetkom 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

 

 

V opazovalni skupini pred začetkom izvedbe dejavnosti noben od triletnih otrok ni poznal 

pojma plin. Po zaključku sta imela oba otroka težave z enim od vprašanj in sta pravilno 

odgovorila na pet zastavljenih vprašanj (83,3 %). Tudi po tednu dni je bilo število pravilnih 

odgovorov enako. Po dveh tednih je število pravilnih odgovorov padlo na 75 %, po mesecu 

dni pa smo zabeležili 41,6 % pravilnih odgovorov, kar je popolnoma enako kot v opazovalni 
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skupini, ki je kemijski pojem plin spoznavala tri tedne, tj. teden dni manj. Po dveh mesecih 

sta oba otroka pravilno odgovorila na tri vprašanja (25 %), po treh mesecih pa smo prejeli le 

en pravilen odgovor (8,3 %). Kasneje sta otroka sicer povedala, da se spomnita pojma plin, 

prav tako sta se spomnila nekaterih dejavnosti, ki smo jih izvajali v sklopu spoznavanja pojma 

plin, vendar natančnih odgovorov nista podala. 

Pred začetkom izvedbe kemijskih dejavnosti je eden od otrok, starih štiri leta, pravilno 

naštel imena nekaterih plinov (kisih, ogljikov dioksid, helij). Razložil je, da so vsi plini v 

zraku, vendar jih ne moremo videti, ker so prozorni. Pline je poznal od doma, kjer sta z 

očetom večkrat brskala po knjigi o vesolju. Več o plinih ni znal razložiti, ves čas raziskovanja 

pa je bil odličen motivator drugih otrok. Po zaključku raziskovanja je vseh sedem otrok 

(100 %) pravilno odgovorilo na vsa zastavljena vprašanja (100 %). Po tednu dni sta imela dva 

otroka nekaj težav z odgovarjanjem na posamezna vprašanja, po dveh tednih od zadnje 

izvedene dejavnosti pa je bilo pravilnih odgovorov bistveno manj (69 %). Iz zapisov 

odgovorov je sicer razvidno, da otroci poznajo pojem plin, vendar jih je imela večina težave 

pri postavljanju točnega odgovora. Pri preverjanju po mesecu dni smo zabeležili 57,1 % vseh 

pravilnih odgovorov, po dveh mesecih je bilo vseh pravilnih odgovorov 35,7 %, po treh 

mesecih od zadnje izvedene dejavnosti pa smo zabeležili 23,8 % pravilnih odgovorov. Po 

šestih mesecih je bilo število pravilnih odgovorov še nekoliko nižje (14,2 %), pri čemer sta 

pravilne odgovore podala dva otroka (28,5 %). Pri preverjanju po letu dni od zadnje izvedene 

dejavnosti je na nekatera vprašanja pravilno odgovoril eden od otrok (14,2 %), ki je pravilno 

odgovoril na tri zastavljena vprašanja (7,1 %).  

Pred začetkom izvedbe dejavnosti je na naše presenečenje eden od otrok, starih pet let, 

pravilno odgovoril na tri vprašanja. Takoj po zaključku je vseh osem otrok pravilno 

odgovorilo na vsa zastavljena vprašanja (100 %), po tednu dni pa je eden od otrok napačno 

odgovoril na eno izmed zastavljenih vprašanj, zato smo zabeležili 97,9 % pravilnih 

odgovorov. Po dveh tednih od zadnje izvedene dejavnosti je bilo vseh pravilnih odgovorov 

87,5 %, po mesecu dni 70,8 %, po dveh mesecih 58,3 %, po treh mesecih 39,5 %, po šestih 

mesecih od zadnje izvedene dejavnosti pa smo zabeležili kar 20,8 % pravilnih odgovorov, ki 

smo jih prejeli od štirih otrok (50 %). Po letu dni je na štiri vprašanja (66,6 %) pravilno 

odgovoril eden od otrok. 
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4.2.6 Analiza rezultatov opazovalne skupine A32 

Tabela 35: Rezultati opazovalne skupine A32 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusov z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja en mesec, 

otrok se za dejavnosti ne zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda plin?

Naštej nekaj 

plinov!

Kakšen je 

plin?

Kje najdemo 

plin?

Za kaj 

uporabljamo 

plin?

Kaj lahko s 

plinom 

počnemo?

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 4 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 1 0% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 4 75% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 5 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 1 0% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 4 75% 100% 75% 75% 75% 100%

5 let / 5 80% 100% 100% 100% 100% 80%

3 leta / 1 0% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 4 25% 75% 50% 50% 75% 100%

5 let / 5 80% 80% 80% 100% 80% 80%

3 leta / 1 0% 100% 0% 0% 0% 100%

4 leta / 4 25% 75% 50% 50% 75% 75%

5 let / 5 60% 80% 80% 80% 80% 60%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 4 0% 50% 25% 50% 50% 75%

5 let / 5 60% 60% 60% 80% 60% 60%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 4 0% 50% 0% 50% 25% 50%

5 let / 5 40% 60% 60% 60% 60% 40%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 4 0% 25% 0% 25% 0% 25%

5 let / 5 20% 40% 60% 60% 40% 40%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 4 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 40% 40% 40% 20% 20%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred začetkom 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

 

 

Pred začetkom izvedbe dejavnosti je edini triletnik v tej opazovalni skupini, tako kot pri 

preverjanju znanja o pojmu snov, poskušal odgovoriti na vsa vprašanja, vendar je na vsa 

odgovoril napačno. Po zaključku izvedbe dejavnosti je otrok na pet vprašanj (83,3 %) 

odgovoril pravilno, enako tudi po tednu dni in po dveh tednih. Po mesecu dni od zadnje 

izvedene dejavnosti je frekvenca pravilnih odgovorov padla, saj je otrok pravilno odgovoril le 
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na dve zastavljeni vprašanji (33,3 %). Zanimivo je, da otrok kasneje na nobeno od 

zastavljenih vprašanj ni več odgovoril pravilno, čeprav je bil čas izvajanja kemijskih 

dejavnosti najdaljši. 

Pred izvedbo dejavnosti nihče od otrok, starih štiri leta, ni poznal pojma plin. Takoj po 

zaključki vseh dejavnosti smo prejeli 96,6 % pravilnih odgovorov. Po tednu dni je vilo število 

pravilnih odgovorov padlo 83,3 %, po dveh tednih pa je bilo število pravilnih odgovorov še 

nižje, tj. 62,50 %. Zanimivo je, da je kasneje število pravilnih odgovorov v primerjavi s 

preteklimi tedni padalo precej počasneje. Tako je bilo število pravilnih odgovorov po mesecu 

dni 58,3 %, po dveh mesecih pa 41,6 %. Večji upad pravilnih odgovorov smo zabeležili po 

treh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti, ko smo prejeli 29,1 % pravilnih odgovorov. Po 

šestih mesecih od zadnje izvedene dejavnosti smo zabeležili tri pravilne odgovore (12,5 %), ki 

jih je podal eden od otrok. V intervjuju po letu dni nismo več zabeležili nobenega pravilnega 

odgovora. Trije otroci so sicer na nekatera vprašanja poskušali odgovoriti, a so bili njihovi 

odgovori nepravilni ali pa so odgovarjali z: »Ne spomnim se,« ali »Ne vem,« eden pa je na 

vsa vprašanja odgovoril z: »Ne vem.« 

Rezultati prvega intervjuja, ki smo ga opravili pred izvedbo kemijskih dejavnosti, kažejo, 

da nihče od otrok, starih pet let, ni poznal pojma plin. Po zaključku dejavnosti je vseh pet 

otrok (100 %) pravilno odgovorilo na šest vprašanj (100 %), po tednu dni pa je bilo število 

nekoliko nižje (93,3 %). Po dveh tednih od zadnje izvedene dejavnosti smo zabeležili 83,3 % 

pravilnih odgovorov, po mesecu dni od zadnje izvedene dejavnosti pa je bilo število pravilnih 

odgovorov 73,3 %. Po dveh mesecih je število pravilnih odgovorov ponovno padlo, saj smo z 

intervjujem zabeležili 63,3 % pravilnih odgovorov, po treh mesecih je bilo število pravilnih 

odgovorov 53,3 %, po šestih mesecih 43,3 %, po letu dni od zadnje izvedene dejavnosti pa 

smo zabeležili 26,6 % pravilnih odgovorov. Kot opomba je zapisano, da so trije otroci po 

dveh tednih od začetka izvajanja kemijskih dejavnosti postali veliko bolj vedoželjni, 

spraševali so vzgojitelja, glasno razmišljali in doma iskali informacije, kaj je treba upoštevati 

pri interpretaciji rezultatov. 
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4.2.7 Analiza rezultatov opazovalne skupine B11 

Tabela 36: Rezultati opazovalne skupine B11 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusom z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja en teden, 

otrok se za dejavnosti zelo zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda plin?

Naštej nekaj 

plinov!

Kakšen je 

plin?

Kje najdemo 

plin?

Za kaj 

uporabljamo 

plin?

Kaj lahko s 

plinom 

počnemo?

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 12 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 8 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 3 67% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 12 75% 100% 92% 100% 100% 92%

5 let / 8 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 3 67% 67% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 12 75% 100% 92% 100% 100% 92%

5 let / 8 88% 100% 100% 100% 88% 100%

3 leta / 3 33% 67% 33% 100% 100% 100%

4 leta / 12 75% 100% 92% 92% 100% 83%

5 let / 8 75% 88% 88% 88% 75% 88%

3 leta / 3 0% 33% 33% 67% 100% 100%

4 leta / 12 67% 67% 58% 67% 75% 67%

5 let / 8 50% 75% 75% 88% 75% 75%

3 leta / 3 0% 33% 33% 67% 67% 67%

4 leta / 12 50% 67% 67% 67% 75% 67%

5 let / 8 38% 75% 50% 75% 75% 50%

3 leta / 3 0% 0% 33% 33% 67% 33%

4 leta / 12 50% 50% 50% 58% 50% 58%

5 let / 8 25% 63% 38% 50% 63% 38%

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 33% 0%

4 leta / 12 17% 33% 33% 25% 33% 33%

5 let / 8 13% 38% 25% 25% 38% 13%

3 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 12 0% 17% 0% 0% 0% 0%

5 let / 8 0% 13% 13% 25% 13% 0%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred začetkom 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

 

 

Pred začetkom raziskovanja nihče od otrok, starih tri leta, ni poznal pojma plin. Pri 

preverjanju poznavanja pojma plin takoj po zaključku raziskovanja smo ugotovili, da sta dva 

otroka pravilno odgovorila na vsa vprašanja, eden od otrok pa je napačno odgovoril na eno od 

zastavljenih vprašanj. Tako smo prejeli 94,4 % pravilnih odgovorov. Po tednu dni je bilo 

pravilnih odgovorov nekoliko manj, tj. 88,8 %, po dveh tednih pa je na vsa zastavljena 
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vprašanja pravilno odgovoril eden od otrok (33,3 %), dva pa sta imela pri odgovorih nekaj 

težav. Tako smo prejeli 72,2 % pravilnih odgovorov. S časom se je nižal tudi odstotek 

pravilnih odgovorov; po mesecu dni je bilo vseh pravilnih odgovorov 55,5 %, po dveh 

mesecih 44,4 %, po treh mesecih 27,7 %, po šestih mesecih od zadnje izvedene dejavnosti pa 

smo prejeli le en pravilen odgovor (5,5 %). Pri preverjanju po letu dni pravilnega odgovora 

nismo več zabeležili. 

Tudi v tej opazovalni skupini nihče od štiriletnih otrok pred začetkom raziskovanja ni 

poznal pojma plin. Po izvedbi zadnje dejavnosti so otroci pravilno odgovorili na 93 % 

vprašanj, pri čemer je osem otrok (66,6 %) pravilno odgovorilo na vsa zastavljena vprašanja. 

Tudi po tednu dni smo zabeležili 93 % pravilnih odgovorov, po dveh tednih pa je bilo teh 

90,2 %. Število pravilnih odgovorov je močneje upadalo v prihodnjih tednih in mesecih. Tako 

smo po mesecu dni od zadnje izvedbe dejavnosti zabeležili 66,6 % pravilnih odgovorov, kar 

je kar 23,6 % manj kot pri preverjanju poznavanja pojma plin po dveh tednih. Po dveh 

mesecih so štirje otroci (33,3 %) pravilno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, skupaj pa 

smo prejeli 65,2 % pravilnih odgovorov. Po treh mesecih je bilo teh 52,7 %, po šestih mesecih 

pa je bilo vseh pravilnih odgovorov 29,1 %. Zanimiv je tudi podatek, da sta po letu dni od 

zadnje izvedene dejavnosti dva otroka (16,6 %) pravilno odgovorila na eno vprašanje (2,7 %), 

oba pa sta odgovorila na isto vprašanje, ki se je nanašalo na poimenovanje plinov.  

Petletni otroci pred začetkom raziskovanja pojma plin niso poznali. Tako kot v drugih 

opazovalnih skupinah so na zastavljena vprašanja odgovarjali z: »Ne vem.« Po zaključku vseh 

dejavnosti so vsi otroci pravilno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja (100 %), po tednu 

dni pa sta imela dva otroka nekaj težav pri treh od zastavljenih vprašanj. Tako smo prejeli 

95,8 % pravilnih odgovorov. Po dveh tednih je bilo teh 83,3 %, po mesecu dni 72,9 %, po 

dveh mesecih 60,4 %, po treh mesecih od zadnje izvedene kemijske dejavnosti 45,8 %, po 

šestih mesecih pa je bilo vseh pravilnih odgovorov 25 %. Zanimivo je, da smo pri preverjanju 

po letu dni od zadnje izvedene dejavnosti prejeli 12,5 % pravilnih odgovorov, kar je bilo 

precej manj, kot smo pričakovali, saj je bilo vseh osem otrok zelo motiviranih za delo in 

raziskovanje. Po pogovoru z vzgojitelji smo ugotovili, da so bili nekateri otroci pri podajanju 

odgovorov precej površni. Kljub spodbudam nekateri sploh niso želeli odgovarjati na 

vprašanja, čeprav jih je večina poznala odgovore. Ker teh nismo prejeli, odgovorov ne 

moremo šteti za pravilne. Ker so bili datumi preverjanja znanja točno določeni, jih vzgojitelji 

zaradi drugih dejavnosti niso želeli oziroma niso mogli spreminjati. 
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4.2.8 Analiza rezultatov opazovalne skupine B12 

Tabela 37: Rezultati opazovalne skupine B12 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusom z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja en teden, 

otrok se za dejavnosti ne zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda plin?

Naštej nekaj 

plinov!

Kakšen je 

plin?

Kje najdemo 

plin?

Za kaj 

uporabljamo 

plin?

Kaj lahko s 

plinom 

počnemo?

4 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 20% 20% 0% 20% 0%

6 let / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 67% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 5 80% 100% 100% 100% 100% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 3 67% 100% 67% 100% 67% 100%

5 let / 5 80% 100% 80% 100% 100% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 3 33% 67% 67% 67% 67% 100%

5 let / 5 80% 80% 80% 100% 100% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 3 33% 67% 33% 67% 67% 67%

5 let / 5 60% 60% 60% 80% 100% 80%

6 let / 1 100% 100% 0% 100% 100% 0%

4 leta / 3 0% 33% 33% 33% 33% 67%

5 let / 5 40% 60% 40% 80% 60% 80%

6 let / 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 40% 40% 40% 60% 60% 60%

6 let / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 20% 20% 40% 20% 40%

6 let / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 5 0% 20% 20% 20% 20% 20%

6 let / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

 

 

Preverjanje pred začetkom izvedbe dejavnosti je pokazalo, da nihče od vključenih 

štiriletnih otrok ni poznal pojma plin. Po zaključku dejavnosti sta dva otroka pravilno 

odgovorila na vsa zastavljena vprašanja, eden od otrok pa je napačno odgovoril na eno izmed 

zastavljenih vprašanj. Skupaj smo tako prejeli 94,4 % pravilnih odgovorov, po tednu dni pa je 

bilo teh 83,3 %. Po pričakovanju je število pravilnih odgovorov postopoma padalo – po dveh 
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tednih smo zabeležili 66,6 % pravilnih odgovorov, po mesecu dni 55,5 % pravilnih 

odgovorov, po dveh mesecih 33,3 % pravilnih odgovorov, po treh mesecih od zadnje 

izvedene dejavnosti pa pravilnih odgovorov nismo več zabeležili. 

Z intervjujem pred začetkom izvedbe kemijskih dejavnosti smo ugotovili, da je eden od 

otrok, starih pet let, poznal pojem plin. Na tri od zastavljenih vprašanj je odgovoril pravilno, 

kar je znašalo 10 % vseh pravilnih odgovorov. Po zaključku raziskovanja in izvedbi vseh 

dejavnosti so štirje otroci pravilno odgovorili na vsa vprašanja, eden od otrok pa je imel 

težave pri enem od zastavljenih vprašanj. Tako smo prejeli 96,6 % pravilnih odgovorov, 

kasneje pa se je odstotek počasi zniževal. Po dveh tednih je bilo pravilnih odgovorov 90 %, 

po mesecu dni 73,3 %, po dveh mesecih 60 %, po treh mesecih 50 % pravilnih odgovorov, po 

šestih mesecih pa je prišlo do večjega upada pravilnih odgovorov, tj. 23,3 % pravilnih 

odgovorov. Statistično zanimiv podatek je tudi, da je bil upad pravilnih odgovorov po letu dni 

precej nižji, saj smo prejeli kar 16,6 % pravilnih odgovorov. Poleg odgovorov, ki smo jih šteli 

kot pravilne, smo prejeli tudi nekaj odgovorov, s katerimi so otroci delno odgovorili na 

zastavljena vprašanja ali pa so na vsa vprašanja odgovorili s podobnimi odgovori.  

Edini šestletni otrok, ki je sodeloval v tej raziskovalni skupini, pred začetkom izvajanja 

kemijskih dejavnosti pojma plin ni poznal. Po zaključku izvedbe kemijskih dejavnosti je otrok 

pravilno odgovoril na vsa vprašanja (100 %), enako tudi pri preverjanjih po tednu dni in dveh 

tednih, medtem ko je po mesecu dni pravilno odgovoril na štiri zastavljena vprašanja 

(66,6 %), po dveh mesecih na eno vprašanje (16,6 %), kasneje pa pravilnih odgovorov nismo 

več zabeležili. Otrok je ob tem ves čas kazal popolno nezanimanje za dejavnosti, tako pred 

začetkom raziskovanja kot tudi med raziskovanjem. 
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4.2.9 Analiza rezultatov opazovalne skupine B21 

Tabela 38: Rezultati opazovalne skupine B21 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusom z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja tri tedne, 

otrok se za dejavnosti zelo zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda plin?

Naštej nekaj 

plinov!

Kakšen je 

plin?

Kje najdemo 

plin?

Za kaj 

uporabljamo 

plin?

Kaj lahko s 

plinom 

počnemo?

3 leta / 5 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 8 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 5 60% 100% 100% 80% 80% 100%

4 leta / 7 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 8 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 5 60% 100% 100% 80% 60% 100%

4 leta / 7 86% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 8 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 5 40% 80% 60% 100% 60% 100%

4 leta / 7 71% 100% 86% 100% 86% 86%

5 let / 8 88% 100% 88% 100% 100% 100%

3 leta / 5 20% 60% 60% 80% 60% 80%

4 leta / 7 57% 100% 71% 100% 86% 86%

5 let / 8 88% 100% 88% 100% 88% 100%

3 leta / 5 20% 40% 20% 60% 40% 40%

4 leta / 7 57% 71% 71% 71% 86% 86%

5 let / 8 88% 88% 88% 88% 88% 100%

3 leta / 5 0% 40% 20% 40% 20% 20%

4 leta / 7 43% 71% 57% 71% 86% 71%

5 let / 8 75% 75% 63% 88% 63% 88%

3 leta / 5 0% 20% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 14% 43% 43% 43% 43% 29%

5 let / 8 38% 75% 50% 75% 38% 63%

3 leta / 5 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 7 0% 14% 14% 29% 29% 29%

5 let / 8 13% 25% 25% 50% 25% 38%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred začetkom 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

 

 

Nihče od otrok, starih tri leta, pred začetkom raziskovanja ni poznal pojma plin. Vsi so na 

zastavljena vprašanja odgovorili z: »Ne vem.« Po zaključku vseh dejavnosti so na vsa 

zastavljena vprašanja pravilno odgovorili trije otroci (60 %), ostali so imeli pri odgovarjanju 

težave. Tako smo pri prvem preverjanju, ki smo ga opravili takoj po zaključku raziskovanja, 

prejeli 86,6 % pravilnih odgovorov, po tednu dni pa je bilo teh 83,3 %. Teden dni kasneje se 
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je število pravilnih odgovorov ponovno znižalo, saj smo prejeli 73,3 % pravilnih odgovorov, 

po mesecu dni 60 % pravilnih odgovorov, po dveh mesecih 36,6 % pravilnih odgovorov, po 

treh mesecih pa nihče od otrok ni več pravilno odgovoril niti na štiri zastavljena vprašanja 

(66,6 %), zbrali pa smo 38,88 % pravilnih odgovorov. Po šestih mesecih od zadnje izvedene 

kemijske dejavnosti je eden od otrok pravilno naštel nekatere pline, vendar smo prejeli le en 

pravilen odgovor (3,3 %). Pri preverjanju poznavanja pojma plin po letu dni od zadnje 

izvedene dejavnosti pravilnega odgovora nismo več prejeli. 

Rezultati intervjuja, ki smo ga opravili pred začetkom raziskave, so pokazali, da nihče od 

otrok ni poznal pojma plin. Pri preverjanju poznavanja pojma plin takoj po zaključku izvedbe 

vseh dejavnosti so pojem poznali vsi otroci in tako pravilno odgovorili na 100 % zastavljenih 

vprašanj. Po tednu dni od zadnje izvedene dejavnosti je bilo število vseh pravilnih odgovorov 

97,6 %, po dveh tednih 88 %, po mesecu dni 83,3 %, dveh mesecih 73,8 %, treh mesecih 

66,6 %, šestih mesecih 35,7 %, po letu dni od zadnje izvedene dejavnosti pa smo zabeležili 

19 % pravilnih odgovorov. Te odgovore so podali štirje otroci (33,3 %), ostali pa so na 

vprašanja odgovarjali nepopolno in nepravilno, zato odgovorov nismo upoštevali. 

Nihče od otrok, vključenih v opazovalno skupino, pred začetkom raziskovanja ni poznal 

pojma plin. Po zaključku izvedbe vseh dejavnosti so vsi otroci pravilno odgovorili na vsa 

zastavljena vprašanja (100 %), enako tudi pri preverjanju po tednu dni, ko smo prejeli 100 % 

pravilnih odgovorov. Pri preverjanju po dveh tednih od zadnje izvedene dejavnosti smo 

prejeli 95,8 % pravilnih odgovorov, po mesecu dni 93,7 % pravilnih odgovorov, po dveh 

mesecih 89,5 %, po treh mesecih 75 %, po šestih mesecih 56,2 % pravilnih odgovorov, pri 

preverjanju poznavanja pojma plin po letu dni od zadnje izvedene dejavnosti pa smo prejeli 

29,1 % pravilnih odgovorov. Tudi v tej opazovalni skupini je bilo nekaj otrok, ki so na 

zastavljena vprašanja odgovarjali zelo površno, zato njihovih odgovorov nismo upoštevali kot 

pravilnih. 
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4.2.10 Analiza rezultatov opazovalne skupine B22 

Tabela 39: Rezultati opazovalne skupine B22 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusom z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja tri tedne, 

otrok se za dejavnosti ne zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda plin?

Naštej nekaj 

plinov!

Kakšen je 

plin?

Kje najdemo 

plin?

Za kaj 

uporabljamo 

plin?

Kaj lahko s 

plinom 

počnemo?

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 3 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 2 0% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 3 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 50% 100% 50% 100% 100% 100%

4 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 3 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 50% 50% 50% 100% 50% 100%

4 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 3 100% 100% 67% 100% 100% 100%

3 leta / 2 0% 50% 0% 50% 50% 100%

4 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 3 100% 100% 67% 100% 100% 100%

3 leta / 2 0% 50% 0% 50% 50% 50%

4 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 3 67% 67% 67% 67% 100% 100%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 1 0% 100% 100% 100% 100% 0%

5 let / 3 33% 67% 33% 67% 100% 67%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 1 0% 100% 0% 100% 0% 0%

5 let / 3 33% 33% 33% 33% 33% 67%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%

5 let / 3 0% 33% 0% 33% 33% 33%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred začetkom 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

 

  

Rezultati prvega intervjuja, ki smo ga opravili pred izvedbo kemijskih dejavnosti, kažejo, 

da nobeden od triletnih otrok, vključenih v opazovalno skupino, ni poznal pojma plin. Po 

zaključku dejavnosti sta oba otroka pravilno odgovorila na pet vprašanj (83,3 %), na isto 

vprašanje pa sta oba odgovorila napačno. Po tednu dni je bilo število pravilnih odgovorov 

enako kot teden dni prej, tj. 83,3 %, vendar je eden od otrok pravilno odgovoril na vsa 
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zastavljena vprašanja, drugi pa je pravilno odgovoril na štiri od šestih zastavljenih vprašanj. 

Po dveh tednih smo prejeli 66,6 % pravilnih odgovorov, po mesecu dni 41,6 %, po dveh 

mesecih smo zabeležili 33,3 % pravilnih odgovorov, kasneje pa pravilnih odgovorov nismo 

več zabeležili. 

Pred začetkom izvedbe kemijskih dejavnosti štiriletnik ni poznal pojma plin, niti ga 

raziskovanje pojma ni zanimalo. Po prvem tednu pa se je to spremenilo, saj je otrok na 

začetku drugega tedna raziskovanja pokazal veliko zanimanja za delo in raziskovanje. Pri 

preverjanju poznavanja pojma plin takoj po zaključku izvedbe vseh kemijskih dejavnosti je 

otrok pravilno odgovoril na vsa zastavljena vprašanja (100 %). Skoraj identični so bili njegovi 

odgovori pri preverjanjih po tednu dni, dveh tednih, mesecu dni in dveh mesecih, medtem ko 

je po treh mesecih pravilno odgovoril le na štiri zastavljena vprašanja (66,6 %). Po šestih 

mesecih je bilo pravilnih odgovorov 33,3 %, po letu dni pa je otrok pravilno odgovoril na eno 

od zastavljenih vprašanj (16,6 %). Kot zanimivost naj dodamo, da je otrok ves čas preverjanja 

poznavanja pojma plin kazal veliko znanja, razlagal je o plinih v vesolju itd., vendar je imel 

težave pri postavljanju pravilnih odgovorov, saj se nikakor ni mogel osredotočiti na določeno 

vprašanje, temveč je vedno znova, na vsako zastavljeno vprašanje, odgovarjal z vsemi 

informacijami, vsemi podatki, ki jih je poznal. 

Vsi petletni otroci te opazovalne skupine prihajajo iz istega oddelka, zato so bili ves čas 

deležni enakih spodbud, vsebin in dejavnosti. Vsi trije otroci so bili dečki, ki so tako kot pri 

spoznavanju pojma snov po prvem tednu raziskovanja pokazali veliko zanimanja in veselja do 

raziskovanja. Takoj po zaključku vseh dejavnosti kot tudi po tednu dni so vsi trije otroci 

(100 %) pravilno odgovorili na vsa vprašanja (100 %). Po dveh tednih je imel eden izmed 

otrok (33,3 %) nekaj težav z enim izmed odgovorov. Tako smo prejeli 94,4 % pravilnih 

odgovorov. Po mesecu dni je bilo število vseh pravilnih odgovorov še vedno enako, tj. 

94,4 %, po dveh mesecih pa je bila frekvenca odgovorov nekoliko nižja, in sicer 77,7 %. Po 

treh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti je število pravilnih odgovorov ponovno nekoliko 

padlo, saj smo prejeli 61,1 % pravilnih odgovorov, po šestih mesecih od zadnje izvedene 

dejavnosti pa smo prejeli 38,8 % pravilnih odgovorov. Po letu dni od zadnje izvedene 

dejavnosti je eden izmed otrok (33,3 %) pravilno odgovoril na tri vprašanja (50 %), eden 

izmed otrok (33,3 %) pa je pravilno odgovoril na eno od zastavljenih vprašanj (16,6 %). 

Skupaj smo tako prejeli 22,2 % pravilnih odgovorov. Kljub vsemu je intervju z otroki 

pokazal, da vsi trije otroci vedo, kaj pomeni pojem plin, vendar so bili odgovori na 

zastavljena vprašanja bolj ugibanja kot prepričljivi odgovori, zato jih nismo upoštevali. 
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4.2.11 Analiza rezultatov opazovalne skupine B31 

Tabela 40: Rezultati opazovalne skupine B31 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusom z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja en mesec, 

otrok se za dejavnosti zelo zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

Kaj pomeni 

beseda plin?

Naštej nekaj 

plinov!

Kakšen je 

plin?

Kje najdemo 

plin?

Za kaj 

uporabljamo 

plin?

Kaj lahko s 

plinom 

počnemo?

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 11 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 6 0% 0% 0% 0% 0% 0%

6 let / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 11 100% 100% 100% 100% 100% 91%

5 let / 6 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 11 100% 100% 91% 100% 100% 91%

5 let / 6 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 11 100% 100% 91% 91% 82% 82%

5 let / 6 100% 100% 83% 100% 100% 100%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 11 100% 100% 73% 82% 82% 82%

5 let / 6 83% 100% 83% 100% 83% 83%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 1 100% 100% 100% 0% 100% 100%

4 leta / 11 82% 100% 64% 82% 73% 73%

5 let / 6 67% 100% 67% 83% 83% 67%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 1 0% 100% 0% 100% 100% 100%

4 leta / 11 64% 82% 45% 64% 64% 55%

5 let / 6 67% 67% 50% 50% 83% 67%

6 let / 1 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 11 45% 64% 45% 45% 64% 45%

5 let / 6 33% 50% 33% 33% 67% 50%

6 let / 1 0% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 11 27% 45% 27% 27% 27% 27%

5 let / 6 17% 50% 17% 33% 33% 50%

6 let / 1 0% 100% 100% 100% 100% 0%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov pred 

začetkom izvedbe 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti
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V predintervjuju smo ugotovili, da triletni otrok pred začetkom raziskovanja ni poznal 

pojma plin. Takoj po zaključku raziskovanja je otrok pravilno odgovoril na vsa zastavljena 

vprašanja (100 %), enako tudi pri preverjanju poznavanja pojma plin po tednu dni, dveh 

tednih in mesecu dni. Po dveh mesecih je otrok prvič na eno od zastavljenih vprašanj 

odgovoril napačno, na 83,3 % vprašanj pa je podal pravilen odgovor. Po treh mesecih je bilo 

vseh pravilnih odgovorov 66,6 %, po šestih mesecih in letu dni od zadnje izvedene dejavnosti 

pa pravilnega odgovora nismo več zabeležili. 

Nihče od enajstih otrok, starih štiri leta, pred začetkom raziskovanja ni poznal pojma plin. 

Vsi so na zastavljena vprašanja odgovarjali s skomigom ramen ali odgovorom: »Ne vem.« Po 

zaključku izvedbe vseh dejavnosti je deset otrok (90,9 %) pravilno odgovorilo na vsa 

zastavljena vprašanja, eden od otrok (9 %) pa je na eno od vprašanj odgovoril napačno. 

Skupaj smo prejeli 98,4 % pravilnih odgovorov. Po tednu dni je bilo vseh pravilni odgovorov 

96,9 %, po dveh tednih je število pravilnih odgovorov padlo na 90,9 %, po mesecu dni od 

zadnje izvedene dejavnosti pa smo prejeli 86,3 % pravilnih odgovorov. Zanimiv je podatek, 

da so vsi otroci ves čas intervjuja pojem plin poznali, vendar se nekaterim izmed njih pri 

podajanju odgovora nikakor ni uspelo osredotočiti na zastavljeno vprašanje, ampak so 

opisovali vse, kar so vedeli o pojmu plin. Po dveh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti je 

število pravilnih odgovorov še nekoliko padlo. Prejeli smo 78,7 % pravilnih odgovorov, po 

treh mesecih 62,1 % pravilnih odgovorov, po šestih mesecih pa je bilo vseh pravilnih 

odgovorov kar 51,5 %. Tudi pri preverjanju poznavanja pojma plin po letu dni od zadnje 

izvedene dejavnosti smo prejeli zelo visoko število pravilnih odgovorov. Teh je bilo kar 

30,303 %, kar je bil eden najvišjih odstotkov med opazovalnimi skupinami. Čeprav nekaterih 

odgovorov nismo šteli za pravilne, pa so vsi otroci poznali pojem plin, vendar so ga nekateri 

opisovali tako splošno, da odgovorov nikakor nismo mogli upoštevati kot pravilnih. 

V tej opazovalni skupini nihče od otrok, starih pet let, pred začetkom raziskovanja ni 

poznal pojma plin. Po zaključku vseh dejavnosti so vsi otroci pravilno odgovorili na vsa 

zastavljena vprašanja (100 %), enako tudi po tednu dni od zadnje izvedene dejavnosti. Po 

dveh tednih je bilo število vseh pravilnih odgovorov 97,2 %, po mesecu dni 88,8 %, po dveh 

mesecih 77,7 %, po treh mesecih 63,8 %, po šestih mesecih smo prejeli 44,4 % pravilnih 

odgovorov, po letu dni pa je bilo pravilnih odgovorov 33,3 %. Kljub visokemu odstotku 

pravilnih odgovorov moramo zapisati, da bi bilo število lahko še višje, saj je polovica otrok 

pojem plin še vedno zelo dobro poznala, vendar se jim pri podajanju odgovorov nikakor ni 

uspelo osredotočiti le na eno vprašanje, ampak so na zastavljeno vprašanje odgovarjali zelo 

površno in v odgovor vključevali podatke, ki jih vprašanje ni zahtevalo. 
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V opazovalni skupini otrok, starih šest let, je bil le en otrok, ki pojma plin pred začetkom 

raziskovanja ni poznal. Kasneje je pri vseh preverjanjih, ki smo jih izvedli takoj po zaključku 

raziskovanja, po tednu dni, dveh tednih, mesecu dni, dveh mesecih in treh mesecih od zadnje 

izvedene dejavnosti na vsa vprašanja vedno odgovoril 100 %, šele pri preverjanju poznavanja 

pojma plin po šestih mesecih je na nekatera vprašanja odgovoril napačno. Tako je po šestih 

mesecih od zadnje izvedene dejavnosti pravilno odgovoril na 83,3 % zastavljenih vprašanj, po 

letu dni pa je bilo pravilnih odgovorov 66,6 %, kar je tudi največ od vseh opazovalnih skupin. 
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4.2.12 Analiza rezultatov opazovalne skupine B32 

Tabela 41: Rezultati opazovalne skupine B32 (Otroci kemijske vsebine spoznavajo z 

izvajanjem samostojnih poskusom z raziskovalnim pristopom, čas raziskovanja en mesec, 

otrok se za dejavnosti zelo zanima) 

Starost 

otrok / 

število 

otrok

Kaj pomeni 

beseda plin?

Naštej nekaj 

plinov!

Kakšen je 

plin?

Kje najdemo 

plin?

Za kaj 

uporabljamo 

plin?

Kaj lahko s 

plinom 

počnemo?

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

5 let / 4 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3 leta / 2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 leta / 2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 4 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 leta / 2 100% 100% 100% 100% 100% 50%

4 leta / 2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 4 100% 100% 100% 100% 100% 75%

3 leta / 2 50% 100% 50% 100% 100% 50%

4 leta / 2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 4 75% 100% 100% 100% 100% 75%

3 leta / 2 50% 50% 50% 100% 50% 50%

4 leta / 2 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 let / 4 75% 100% 100% 100% 75% 75%

3 leta / 2 0% 50% 50% 50% 50% 50%

4 leta / 2 50% 100% 100% 50% 100% 100%

5 let / 4 75% 75% 75% 75% 75% 75%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 2 50% 100% 100% 50% 100% 100%

5 let / 4 50% 75% 75% 50% 75% 50%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 2 50% 100% 50% 50% 50% 100%

5 let / 4 25% 50% 75% 50% 25% 50%

3 leta / 2 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 leta / 2 0% 50% 50% 50% 0% 100%

5 let / 4 0% 25% 25% 25% 0% 25%

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 letu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 3 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 6 mesecih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 tednu od 

zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 2 tednih 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po 1 mesecu 

od zadnje izvedene 

dejavnosti

Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Število pravilnih 

odgovorov pred začetkom 

izvedbe dejavnosti

Število pravilnih 

odgovorov  po zaključku 

izvedbe dejavnosti

 

 

Iz tabele je razvidno, da pred začetkom izvedbe dejavnosti nobeden od vključenih otrok, 

starih tri leta, ni poznal pojma plin. Po zaključku dejavnosti sta oba otroka pravilno 

odgovorila na vsa zastavljena vprašanja (100 %), po tednu dni je število pravilnih odgovorov 

padlo na 91,6 %, po dveh tednih pa je bilo število pravilnih odgovorov še nekoliko nižje, in 

sicer 75 %. Tudi po mesecu dni je bilo število pravilnih odgovorov zelo visoko – 58,3 %, kar 
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je glede na starost otrok zelo visok odstotek. Po dveh mesecih sta oba otroka skupaj podala 

pet pravilnih odgovorov (41,6 %), kasneje pa pravilnih odgovorov nismo več prejeli.  

Nobeden od štiriletnih otrok pojma plin pred raziskovanjem ni poznal, oba pa sta med 

raziskovanjem spremenila raven zanimanja za raziskovanje, saj sta ju lastna aktivnost in 

izvedba različnih poskusov pritegnili k sodelovanju in raziskovanju. Oba otroka sta po 

zaključku izvedbe dejavnosti pravilno odgovorila na vsa zastavljena vprašanja (100 %), enako 

tudi po tednu dni, dveh tednih in mesecu dni od zadnje izvedene dejavnosti. Po dveh mesecih 

je imel eden od otrok težave z dvema od zastavljenih vprašanj, zato smo prejeli 83,3 % 

pravilnih odgovorov, enako tudi po treh mesecih od zadnje izvedene dejavnosti. Po šestih 

mesecih sta otroka pravilno odgovorila na 66,6 % zastavljenih vprašanj, pri čemer nobeden od 

njiju ni pravilno odgovoril na vsa zastavljena vprašanja. Po letu dni je število pravilnih 

odgovorov še nekoliko padlo, saj smo zabeležili 41,6 % pravilnih odgovorov. Glede na 

zanimanje otrok pred začetkom izvedbe dejavnosti pa so dobljene vrednosti zelo visoke. 

Pred začetkom izvedbe dejavnosti nobeden od vključenih otrok ni poznal pojma plin. Po 

zaključku vseh dejavnosti so vsi otroci (100 %) pravilno odgovorili na vsa zastavljena 

vprašanja. Po tednu dni od zadnje izvedene dejavnosti je imel eden od otrok težave pri 

podajanju enega odgovora, zato smo prejeli 95,8 % pravilnih odgovorov. Po dveh tednih je 

bilo število nekoliko nižje, tj. 91,6 % pravilnih odgovorov, po mesecu dni pa smo zabeležili 

87,5 % pravilnih odgovorov. Tudi kasneje je število pravilnih odgovorov počasi padalo. Po 

dveh mesecih smo zabeležili 75 % pravilnih odgovorov, pri čemer eden od otrok (25 %) na 

nobeno od zastavljenih vprašanj ni odgovoril pravilno, trije otroci (75 %) pa so pravilno 

odgovorili na vsa zastavljena vprašanja (100 %). Po treh mesecih od zadnje izvedene 

dejavnosti smo zabeležili 62,5 % pravilnih odgovorov, v intervjuju, ki smo ga z otroki 

opravili po šestih mesecih, pa smo prejeli 45,8 % pravilnih odgovorov. Tudi po letu dni smo 

zabeležili nekaj pravilnih odgovorov (16,6 %), ki jih je podal eden od otrok. 

Zelo pomembno je omeniti tudi zainteresiranost otrok za delo in raziskovanje. Tako kot v 

primeru spoznavanja pojma snov so bili tudi tokrat trije otroci pred začetkom raziskovanja 

popolnoma nezainteresirani za delo in vsebine. Med raziskovanjem je njihov interes narasel, 

vsebine so jim postale veliko bolj zanimive, njihova motiviranost za delo pa je postala visoka. 

Kljub temu smo skupino pustili, kot je bila prvotno določena, vendar bomo spremembo ravni 

njihove zainteresiranosti upoštevali pri primerjavi otrok z nizko zainteresiranostjo za delo in 

otroki z visoko zainteresiranostjo za delo. 
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4.2.13 Analiza rezultatov glede na otrokov interes za naravoslovne dejavnost 

Tako kot pri spoznavanju pojma snov smo med raziskavo opazili, da na usvajanje in 

ohranjanje znanja vpliva tudi zanimanje oziroma interes otrok za vsebine dela, dejavnosti in 

raziskovanje, zato smo v nadaljevanju naredili analizo pravilnih odgovorov, glede na raven 

zanimanja otrok za delo in vsebine. Število pravilnih odgovorov smo zaradi boljše 

predstavljivosti in primerljivosti izrazili v odstotkih (%). 

Tabela 42: Zbirnik podatkov o zanimanju otrok za dejavnosti, ki so potekale ob vzgojiteljevi 

demonstraciji in razlagi poskusov, otrok pa je bil v vlogi opazovalca in poslušalca, po spolu 

  

 

 

Starost otrok 

Oblika dela: Vzgojitelj demonstrira in razlaga poskuse,  

otrok le opazuje, posluša 

Otrokovo zanimanje za dejavnosti v okviru raziskave 

Nizko Visoko 

3 leta 3 deklice 1 deček 4 deklice 3 dečki 

4 leta 7 deklic 5 dečkov 13 deklic 7 dečkov 

5 let 7 deklic 6 dečkov 12 deklic 11 dečkov  

6 let 0 deklic 0 dečkov 0 deklic 2 dečka 

Skupaj 17 deklic 12 dečkov 29 deklic 23 dečkov 

 

Tabela 43: Zbirnik podatkov o zanimanju otrok za dejavnosti, ki so potekale z otrokovim 

samostojnim raziskovanjem in izvajanjem poskusov ter aktivnim raziskovanjem, po spolu 

  

 

 

Starost otrok 

Oblika dela: Otrok samostojno raziskuje in izvaja poskuse  

ter aktivno raziskuje 

Otrokovo zanimanje za dejavnosti v okviru raziskave 

Nizko Visoko 

3 leta 4 deklice 0 dečkov 4 deklice 5 dečkov 

4 leta 2 deklici 4 dečki 13 deklic 17 dečkov 

5 let 7 deklic 5 dečkov 8 deklic 14 dečkov 

6 let 1 deklica 0 dečkov 0 deklic 1 deček 

Skupaj 14 deklic 9 dečkov 25 deklic 37 dečkov 
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Tabela 44: Primerjava rezultatov poznavanja pojma snov po tednu dni aktivnosti, glede na 

obliko dela in raven zanimanja otroka za delo 

Čas izvajanja 

dejavnosti

Starost 

otrok
Čas izvedbe intervjuja

Nizka raven 

zanimanja

Visoka raven 

zanimanja

Nizka raven 

zanimanja

Visoka raven 

zanimanja

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 66,6 77,7 94,4

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 66,6 61,1 88,8

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 16,6 55,5 72,2

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 0 33,3 55,5

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 27,,7 44,4

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 11,1 27,7

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 0 5,5

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0 0 0

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 0 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 83,3 94,4 94,4 93

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 72,2 86,1 83,3 93

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 61,1 69,4 66,6 90

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 44,4 55,5 55,5 66,6

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 11,1 41,6 33,3 65,2

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 30,5 0 52,7

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 8,3 0 29,1

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0 0 0 2,7

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 13,3 0 10 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 93,3 98,3 96,6 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 86,6 88,3 93,3 95,8

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 76,6 73,3 90 83,3

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 63,3 65 73,3 72,9

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 43,3 55 60 60,4

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 33,3 35 50 45,8

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 16,6 15 23,3 25

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 6,6 0 16,6 12,5

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 66,6

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 16,6

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0

 Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

1 teden

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

Otrok aktivno raziskuje
Vzgojitelj demonstrira, otrok le 

opazuje

3 leta

4 leta

5 let

6 let

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

Za starost 3 leta 

vzorca nismo 

imeli

 

 

Rezultati opazovalne skupine, v kateri so otroci mesec dni spoznavali pojem plin, kažejo, 

da prihaja do statistično pomembnih razlik med otroki, ki so pri raziskovanju aktivno 

sodelovali, in tistimi, ki so vsebine spoznavali preko vzgojiteljeve demonstracije. Rezultati 

poznavanja pojma plin so pri otrocih, ki so aktivno sodelovali v raziskovanju, višji od tistih, 

ki so jih dosegli otroci, deležni zgolj vzgojiteljeve demonstracije.  
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Tudi pri primerjavi rezultatov med otroki, ki so pokazali zanimanje za izbrane vsebine in 

raziskovanje, ter otoki, ki tega niso pokazali, prihaja do statistično pomembnih razlik. Otroci, 

ki so se jim vsebine in izvedene dejavnosti zdele zanimive, so ob koncu raziskovanja in 

spoznavanja pojma plin na zastavljena vprašanja podali več pravilnih odgovorov kot otroci, ki 

zanimanja za raziskovanje niso pokazali. 
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Tabela 45: Primerjava rezultatov poznavanja pojma snov po treh tednih izvajanja aktivnosti, 

glede na obliko dela in raven zanimanja otroka za delo 

Čas izvajanja 

dejavnosti

Starost 

otrok
Čas izvedbe intervjuja

Nizka raven 

zanimanja

Visoka raven 

zanimanja

Nizka raven 

zanimanja

Visoka raven 

zanimanja

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 0 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 91,6 83,3 83,3 86,6

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 75 75 83,3 83,3

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 58,3 75 66,6 73,3

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 8,3 41,6 41,6 60

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 25 33,3 36,6

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 8,3 0 38,8

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 0 0 3,3

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0 0 0 0

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 0 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 93,3 100 100 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 80 80,9 100 97,6

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 70 64,2 100 88

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 53,3 50 100 83,3

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 33,3 42,8 100 73,8

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 23,3 23,8 66,6 66,6

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 10 9,5 33,3 35,7

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0 2,3 16,6 19

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 0 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 100 93,3 100 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 94,4 80 100 100

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 94,4 70 94,4 95,8

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 77,7 70 94,4 93,7

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 83,3 50 77,7 89,5

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 66,6 40 61,1 75

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 38,3 20 38,8 56,2

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 20 10 22,2 29,1

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 91,6

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 75

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 75

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 25

 Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

3 tedne

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

Otrok aktivno raziskuje
Vzgojitelj demonstrira, otrok le 

opazuje

3 leta

4 leta

5 let

6 let

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

 

 

Rezultati opazovalne skupine, v kateri so otroci pojem plin spoznavali tri tedne, kažejo, da 

prihaja do pomembnih razlik med otroki, ki so pri raziskovanju aktivno sodelovali, in tistimi, 

ki so vsebine spoznavali preko vzgojiteljeve demonstracije. Število pravilnih odgovorov 
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otrok, ki so aktivno sodelovali v raziskovanju, je večje od tistih, ki so jih dosegli otroci, 

deležni vzgojiteljeve demonstracije.  

Primerjava rezultatov med otroki, ki so pokazali zanimanje za izbrane vsebine in 

raziskovanje, ter otoki, ki tega niso pokazali, je pokazala, da prihaja do statistično pomembnih 

razlik. Otroci, ki so se jim vsebine in izvedene dejavnosti zdele zanimive, so ob koncu 

raziskovanja in spoznavanja pojma plin na zastavljena vprašanja podali več pravilnih 

odgovorov kot otroci, ki zanimanja za raziskovanje niso pokazali. 
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Tabela 46: Primerjava rezultatov poznavanja pojma snov po enem mesecu aktivnosti, glede na 

obliko dela in raven zanimanja otroka za delo 

Čas izvajanja 

dejavnosti

Starost 

otrok
Čas izvedbe intervjuja

Nizka raven 

zanimanja

Visoka raven 

zanimanja

Nizka raven 

zanimanja

Visoka raven 

zanimanja

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 0 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 83,3 83,3 100 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 83,3 83,3 91,6 100

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 83,3 75 75 100

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 33,3 41,6 58,3 100

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 25 41,6 83,3

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 8,3 0 66,6

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 0 0 0 0

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0 0 0 0

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 14,2 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 95,8 100 100 90,9

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 83,3 75,5 100 96,9

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 62,5 69 100 90,9

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 58,3 57,1 100 86,3

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 41,6 35,7 83,3 78,7

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 29,1 23,8 83,3 62,1

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 12,5 14,2 66,6 51,5

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 0 7,1 41,6 30,3

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0 12,5 0 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 100 100 100 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 93,3 97,9 95,8 100

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 83,3 87,5 91,6 97,2

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 73,3 70,8 87,5 88,8

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 63,3 58,3 75 77,7

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 53,3 39,5 62,5 63,8

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 43,3 20,8 45,8 44,4

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 26,6 8,3 16,6 33,3

Pred začetkom izvedbe dejavnosti 0

Po zaključku izvedbe dejavnosti 100

Po 1 tednu od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 2 tednih od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 1 mesecu od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 2 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 3 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 100

Po 6 mesecih od zadnje izvedene dejavnosti 83,3

Po 1 letu od zadnje izedene dejavnosti 66,6

 Število pravilnih odgovorov otrok na zastavljerno vprašanje v %

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

1 mesec

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

Za starost 6 let 

vzorca nismo 

imeli

Otrok aktivno raziskuje
Vzgojitelj demonstrira, otrok le 

opazuje

3 leta

4 leta

5 let

6 let

 

 

Rezultati kažejo, da prihaja do razlik med otroki, ki so pri raziskovanju aktivno 

sodelovali, in tistimi, ki so vsebine spoznavali preko vzgojiteljeve demonstracije. Število 

pravilnih odgovorov otrok, ki so aktivno sodelovali v raziskovanju, je večje od tistih, ki so jih 

dosegli otroci, deležni vzgojiteljeve demonstracije.  
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Tudi primerjava rezultatov med otroki, ki so pokazali zanimanje za izbrane vsebine in 

raziskovanje, ter otoki, ki tega niso pokazali, je pokazala, da prihaja do razlik. Otroci, ki so se 

jim vsebine in izvedene dejavnosti zdele zanimive, so ob koncu raziskovanja in spoznavanja 

pojma plin na zastavljena vprašanja podali več pravilnih odgovorov kot otroci, ki tega niso 

pokazali. 

V obeh opazovalnih skupinah, ki sta pojem snov oziroma plin spoznavali mesec dni, so 

rezultati pokazali, da je večje število otrok pravilno odgovorilo na zastavljena vprašanja, tudi 

po več mesecih od zadnje izvedene dejavnosti. Večje razlike so se v primeru poznavanja 

pojma plin pokazale le v primerjavi števila pravilnih odgovorov otrok, ki so pri raziskovanju 

aktivno sodelovali, in tistimi, ki so bili deležni vzgojiteljevih demonstracij. 
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5 RAZPRAVA 

Ideja magistrskega dela je plod večletnega razmišljanja o tem, zakaj vzgojitelji tako redko 

uporabljajo spoznavanje in predstavljanje kemijskih vsebin otrokom.  

Da bi vzgojitelji razumeli, predvsem pa sprejeli smisel poglobljenega raziskovanja 

naravoslovnih vsebin, je treba najprej predstaviti rezultate tovrstnega učenja in vpliva 

poglobljenega dela na znanje in nadaljnji razvoj otrokovega mišljenja. Eno od raziskovalnih 

vprašanj, ki smo si jih zastavili, se je nanašalo na to, ali predšolski otroci, ki kemijske vsebine 

obravnavajo dalj časa, dosežejo pomembno trajnejše poznavanje pojmov kot otroci, ki isto 

vsebino, v enakem obsegu, spoznavajo ob vzgojiteljevi demonstraciji in razlagi poskusov. V 

tem magistrskem delu sta prikazana dva načina, s katerima lahko otrokom predstavimo 

kemijske vsebine. Prvo predstavlja frontalno obliko dela, v kateri je vzgojitelj tisti, ki otroke 

vodi skozi nove vsebine, predstavlja in izvaja dejavnosti, otrok pa je ves čas v vlogi 

poslušalca in opazovalca. Tovrstna oblika dela je v predšolski vzgoji precej pogosta, saj se 

uporablja tako pri jezikovnih vsebinah kot pri gibalnih in glasbenih dejavnostih. Ali je lahko 

enako uspešna tudi v naravoslovnih vsebinah? Ali se lahko tovrstna oblika dela sploh po 

učinkovitosti primerja z aktivnim raziskovanjem otrok? 

Özmen (2013) piše, da frontalni način podajanja informacij ne privede do ustreznega 

razumevanja kemijskih snovi, kar potrjujejo tudi rezultati, ki so pokazali, da se kažejo razlike 

med dosežki otrok, ki so vsebine spoznavali preko vzgojiteljevih demonstracij, in tistimi, ki 

so ves čas raziskave aktivno sodelovali. Enako piše tudi B. Marentič Požarnik (2003), ki 

pravi, da je učenje uspešnejše, če poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, 

postavljanjem in preizkušanjem domnev, ki je vpeto v resnične življenjske okoliščine in 

človeka miselno in čustveno aktiviralo. Kljub vsemu pa so rezultati raziskave pokazali, da so 

razlike precej manjše od pričakovanih. Vsi otroci, ne glede na obliko dela, so pojma snov in 

plin dobro spoznali in dosegli enako trajno znanje. Vsi otroci, ne glede na obliko dela, so 

novo usvojene pojme enako uspešno uporabljali v novih situacijah in jih znali uporabiti v 

povezavi z drugimi področji. Že takoj se postavlja vprašanje, kako lahko prihaja do tako 

majhnih razlik. Ena od možnosti je, da so bili nekateri od vzgojiteljev, ne glede na obliko 

dela, za svoje delo zelo zainteresirani. Vsebine so jim bile blizu, za dejavnosti so se zanimali 

in se jih veselili. Ves čas raziskave so, ne glede na obliko dela, svoje veselje in zanimanje 

prenašali na otroke in tako nezavedno vplivali na boljše rezultate, ki so jih izkazali otroci. 

Med tem so imeli drugi vzgojitelji občutek, da so vsebine prezahtevne za otoke, dejavnosti 

nezanimive, predvsem pa so pokazali premalo lastnega veselja za delo in interesa.  
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Med drugim se je eno od raziskovalnih vprašanj, ki smo si ga zastavili, nanašalo na 

časovni vpliv spoznavanja kemijskih pojmov. Zanimalo nas je, ali predšolski otrok, ki 

kemijske vsebine obravnava dalj časa, doseže pomembno trajnejše poznavanje kemijskih 

pojmov kot otrok, ki vsebine v enakem obsegu spoznava krajši čas. Razlike v poznavanju 

pojmov snov in plin so se pokazale v primerjavi otrok, ki so pojma spoznavali en teden in 

med tistimi, ki so ju spoznavali tri tedne. Tudi med otroki, ki so pojma snov in plin spoznavali 

tri tedne, in tistimi, ki so ju spoznavali mesec dni, je prihajalo do razlik, vendar precej 

manjših. Največje razlike so se pojavile med otroki, ki so pojma snov in plin spoznavali en 

teden, in tistimi, ki so ju spoznavali mesec dni. Tako lahko povzamemo, da predšolski otroci, 

ki kemijske vsebine, kot sta pojma snov in plin, obravnavajo dalj časa, dosegajo trajnejše 

rezultate kot otroci, ki isto vsebino, v enakem obsegu, spoznavajo krajši čas. S tem se strinjajo 

tudi B. Marentič Požarnik (2003) ter Cencič in Cencič (2002), ki pišejo, da je treba nove 

vsebine spoznavati postopoma, dalj časa in bolj poglobljeno. Tudi kasneje je treba novo 

usvojeno znanje uporabljati v praksi ali pogovoru, da znanje obdržimo ali celo nadgradimo 

(Grennan-Brooks in Brooks, 1999). Rezultati so zato pričakovani, saj so imeli otroci, ki so 

pojma snov in plin spoznavali dalj časa, na voljo več časa za raziskovanje, predvsem pa bolj 

poglobljeno delo in ponavljanje. Otroci so tako značilnosti pojmov snov in plin spoznali 

počasneje, z več ponavljanja in več pogovorov, torej tudi bolj poglobljeno, njihovo znanje pa 

je, ne glede na obliko dela, postalo trajnejše. Vzgojitelj mora biti torej v času načrtovanja 

novih vsebin in dejavnosti pozoren, da otrokom za raziskovanje in spoznavanje novih pojmov 

nameni dovolj časa, v primeru, ko tega nima, pa mora izbrati manj vsebin. 

Eno od raziskovalnih vprašanj se je nanašalo na vpliv starosti otroka na razumevanje 

kemijskih pojmov snov in plin. Rezultati kažejo, da prihaja do razlik v razumevanju pojmov 

med otroki, starimi tri, štiri, pet in šest let. Ker se enako pomembne razlike kažejo tudi v 

ohranjanju znanja, je treba razmisliti, ali je s takšnimi vsebinami sploh smiselno začeti že pri 

treh letih. Tudi Taskin in Bernholt (2014) pišeta, da je pri spoznavanju kemijskih pojmov in 

reakcij pomembno, da si lahko otroci te abstraktne pojme tudi prestavljajo, česar predšolski 

otroci po mnenju Piageta (v Woolfolk, 2002) niso sposobni. Ker v času izvedbe intervjujev 

vzgojitelji niso več obravnavali pojmov snov in plin ali obnavljali in nadgrajevali usvojenega 

znanja, so rezultati pokazali, da so triletni otroci zelo hitro pozabili lastnosti pojmov, ki so jih 

spoznali. Tudi starejši otroci so lastnosti pojmov snov in plin sčasoma pozabili, vendar veliko 

počasneje.  

Med otroki, vključenimi v raziskavo, je bilo tudi nekaj takih, ki so v vrtec vstopili po 

začetku novega šolskega leta. To so bili otroci, katerih družine so prihajale iz Bolgarije, 
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Bosne in Hercegovine, Makedonije in Albanije. Ker so otroci postali del oddelka, so se vsi 

enakovredno vključili v raziskavo. Zaradi težav v sporazumevanju so vzgojitelji v času 

intervjujev za pomoč prosili njihove sorodnike. Ti so se, kadar je čas dopuščal, oddelkom tudi 

pridružili v času izvajanja dejavnosti in s tem pomagali otroku pri razumevanju podanih 

vsebin. Vsi otroci so po besedah njihovih staršev na ta način postali bolj samozavesti, hitreje 

so se učili slovenskega jezika, predvsem pa so se počutili bolj sprejete.  

V magistrskem delu smo poudarili tudi pomen interesa pri spoznavanju kemijskih 

pojmov. Nekateri otroci so bili veliko bolj zainteresirani za dejavnosti, ki vključujejo procese 

postavljanja domnev, beleženja rezultatov, vrednotenja in ocenjevanja, kot drugi. Tako je 

lahko vsebina nekaterim otrokom celo tako blizu, da bodo raziskovanje nadaljevali tudi doma, 

medtem ko nekateri otroci ne bodo želeli sodelovati niti v začetnem delu. Poleg tega se otroci 

med seboj ločijo tudi po spolu, kar predstavlja prvo ločevalno vejo, ki postavlja ločnico med 

interesi deklic in dečkov (Patrick, Mantzicopoulos in Samarapungavan, 2009). Tako so dečki 

veliko bolj zainteresirani za vsebine, ki so povezane s športnimi aktivnostmi, raziskovanjem 

okolja, gradnjo iz različnih kock ali drugih materialov ter uporabo ročnih spretnosti pri 

vijačenju, zabijanju itd., medtem ko je interes deklic usmerjen v dejavnosti, kot so petje, ples, 

skrb in nega, torej umetnostne zvrsti in področje medosebnih odnosov (prav tam). Zato je 

prav, da so kemijske vsebine na začetku pripravljene tako, da pritegnejo večino otrok, 

kasneje, ko otroci postajajo vešči raziskovanja in odkrivanja, pa naj bodo pripravljene tako, da 

jih bodo lahko otroci izvajali v skupinah oziroma po kotičkih, medtem ko bodo otroci, ki jih 

raziskovanje ne pritegne, ustvarjali drugje. Juriševič (2014), Vedder-Weiss in Fortus (2011) 

pišejo, da lahko zaradi neprimernih in prezahtevnih vsebin interes otrok za učenje 

naravoslovja upade s prehajanjem po vzgojno-izobraževalni vertikali. Zato je zelo 

pomembno, da so vsebine izbrane in organizirane tako, da so otrokom zanimive in prijetne, da 

jih lahko izvedemo v igralnicah in na prostem, vse pa mora temeljiti na igri. 
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6 ZAKLJUČKI  

Spoznavanje kemijskih pojmov v predšolskem obdobju je ena od dejavnosti, s katero 

lahko otrokom naravo približamo na način, ki jim je najbližji in najljubši. Svet otrokom 

približamo na sistematičen način, v katerem imajo možnost izraziti svojo radovednost, veselje 

in interese.  

Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da je bilo število pravilnih odgovorov na zastavljena 

vprašanja večje v opazovalnih skupinah, kjer so imeli otroci možnost aktivnega raziskovanja, 

kot v opazovalnih skupinah, kjer so bili otroci deležni zgolj vzgojiteljevih demonstracij in 

razlag.  Poleg oblike dela smo v raziskavi upoštevali tudi zanimanje otrok za delo in vsebine. 

Prav otrokovo zanimanje, njegov interes, je lahko dejavnik, ki lahko močno vpliva na učenje 

otrok, njihovo dojemanje in pomnjenje. Rezultati so pokazali, da so otroci z visokim 

zanimanjem za delo in raziskovanje, ne glede na obliko dela, tudi po daljšem času pokazali 

več poznavanja določenih kemijskih pojmov kot tisti, ki za delo niso bili zainteresirani. 

V času raziskave smo zabeležili tudi nekaj sprememb pri zanimanju otrok za delo. Pred 

raziskavo nekateri otroci niso pokazali zanimanja za delo ali so pokazali celo popolno 

nezanimanje. Po prvih dneh raziskovanja pa se je raven zanimanja pri nekaterih spremenila. 

Postali so veliko bolj zainteresirani, radi so sodelovali pri poskusih, doma zbirali podatke in k 

raziskovanju povabili tudi svoje starše. Zaradi spremembe ravni zanimanja, ki smo jo 

zabeležili šele po nekaj dneh, smo otroke formalno še vedno obravnavali kot del skupine z 

nizko ravnjo zanimanja, vendar smo njihove rezultate upoštevali pri interpretaciji rezultatov. 

Prav tako je bilo v času raziskave, predvsem pa pri pregledu rezultatov in razlagi, 

ugotovljeno, da imajo velik vpliv na rezultate tudi vzgojiteljeva osebnost, njegov interes za 

delo in način dela. Otroci, katerih vzgojitelji so bili ves čas raziskave prisotni na delu, visoko 

motivirani za delo, so se z veseljem povezovali s starši, raziskovali in sodelovali z otroki, so 

dosegali veliko boljše rezultate kot otroci, katerih vzgojitelji so se sicer držali navodil, na 

raziskovanje pa so gledali bolj kot na nekaj nujnega in ne dobrodošlega. Prav zato je nujno 

potrebno poudariti pomen vzgojiteljeve osebnosti, njegovih vrednot, prepričanj, razmišljanj, 

ki močno vplivajo na otroke, s katerimi živi, dela, jih poučuje in vzgaja. Le vzgojitelj, ki s 

srcem opravlja svoje poslanstvo, lahko postane uspešen, na otroke prenaša vrednote, želje, 

predvsem pa željo po raziskovanju, odkrivanju novega, kar mu koristi tudi na drugih 

področjih življenja. 
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7 APLIKACIJA IZSLEDKOV V VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNO DELO VZGOJITELJA 

V predšolskem obdobju vzgojitelji kemijskih vsebin ne uporabljajo prav pogosto, saj 

imajo po njihovem mnenju premalo znanja s področja kemije, premalo izkušenj z izvajanjem 

različnih dejavnosti, kot so izvajanje demonstracijskih eksperimentov ali vodenje 

raziskovalnega dela otrok. Pogosteje uporabljajo vsebine s področja umetnosti, družbe in 

gibanja, veliko manj pa naravoslovja in matematike. Prav zato bi bilo smiselno razmisliti o 

tem, ali bi bilo treba v izobraževanje prihodnjih vzgojiteljev uvesti več vsebin s področja 

naravoslovja, saj bi s tem pridobili več nujno potrebnega znanja, samozaupanja, veselja in 

izkušenj. Z raziskavo, izvedeno v sklopu magistrskega dela, so vzgojitelji spoznali nov 

oziroma drugačen pogleda na kemijske vsebine v predšolskem obdobju.  

Dokazano je bilo, da lahko vsak vzgojitelj z načrtnim, organiziranim in znanstveno 

utemeljenim načinom otrokom predstavi ali skupaj z njimi odkriva določene kemijske 

vsebine. Pred začetkom raziskovanja so se vzgojitelji, katerih oddelki so bili vključeni v 

raziskavo, zbrali in predstavljeni so jim bili namen raziskave, vsebina in njihove naloge. 

Skupaj smo ugotovili, da je zaradi drugačnosti dela in specifičnosti vsebin nujno potrebno 

prilagoditi ali celo spremeniti način dela, pred začetkom raziskovanja si je treba zastaviti 

jasne cilje, pri doseganju teh pa uporabiti prave metode dela. Prav izbira metode dela je bila 

ena od polemik prvega srečanja vseh vzgojiteljev, vključenih v raziskavo. Med tem, ko so 

nekateri v svoje delo aktivno vključevali otroke, jim pustili raziskovati, razmišljati, dajati 

pobude, predloge, izražati želje itd., so drugi menili, da je lahko frontalna oblika dela 

popolnoma enako uspešna, če je otrok za delo motiviran, vzgojitelj pa kemijske vsebine 

primerno in zanimivo predstavi. 
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8 SMERNICE NADALJNJEGA RAZISKOVANJA 

Prav vlogo in vpliv vzgojitelja na dosežke otrok, ne glede na oblike, področje in vsebine 

dela, pa bi bilo treba dodatno raziskati. Kakšen vpliv imajo vzgojiteljeva osebnost, njegov 

interes in motivacija, želja po delu, sodelovanje z otroki in njihovimi starši, predvsem pa želja 

po nenehnem odkrivanju novega, je lahko izhodišče za nova raziskovanja, ki bodo vsekakor 

pripomogla k razumevanju vloge vzgojitelja v predšolski vzgoji.  

Eden od predlogov za novo raziskovanje je vsekakor primerjava ohranjanja znanja med 

mlajšimi in starejšimi otroki, glede na izvajanje vsebin, povezanih s pojmoma, tudi po 

zaključku dejavnosti. Tako bi lahko ugotovili, ali tudi triletni otroci ohranijo svoje znanje, če 

tudi po zaključku spoznavanja specifičnih pojmov izvajajo dejavnosti, v katerih lahko novo 

usvojeno znanje ponavljajo in nadgrajujejo. 
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10 PRILOGE 

Tabela 47: Vprašalnik, ki ga izpolni vzgojitelj 

Za: Nina Lapanja 

Namen: Raziskava v okviru magistrskega dela 

 

RAZUMEVANJE SPECIFIČNIH KEMIJSKIH POJMOV SNOV IN PLIN 

 

Vsakemu otroku, vključenemu v raziskavo, pripada lasten obrazec. Vanj vpisujete otrokove 

odgovore na zastavljena vprašanja. Odgovore zaradi verodostojnosti zapišite točno, tako kot 

so jih podali otroci. 

 

1) Datum: _____________________ 

2) Oddelek: ____________________ 

 
3) Oblika dela (obkroži):    vzgojitelj demonstrira    otrok je samostojen, 

                                               in razlaga poskuse,                                  samostojno izvaja poskuse, 

                                          otrok le opazuje, posluša                                     aktivno raziskuje itd.   
 

 

4) Čas izvedbe dejavnosti (obkroži):         1 teden         3 tedne  2 meseca 

 

5) Starost otroka: ________________ 

6) Spol (obkroži):   Ž      M 

7) Motiviranost otroka za dejavnosti (obkroži):     nizka  srednja  visoka 

8) Po zaključku dejavnosti s področja kemije smo (obkroži): 

        dejavnosti občasno ponovili,                                        z dejavnostmi ne bomo nadaljevali, 

          novo znanje nadgrajevali z                                      pojmov, ki smo jih spoznali, ne bomo  

      dodatnimi in novimi vsebinami,                                        uporabljali, nove vsebine bodo  

novo znanje uporabljali v novih situacijah                         popolnoma drugačne od dosedanjih 
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Tabela 48: Vprašalnik, namenjen otrokom 

 

 

 

 

 

Otrokovo poznavanje specifičnega kemijskega pojma  

Čas izvedbe intervjuja: _________________________________ 

Kaj pomeni beseda snov?  

Naštej nekaj snovi.  

Kakšna je snov?  

Kje najdemo snov?  

Za kaj uporabljamo snov?  

Kaj lahko s snovjo počnemo?  

Drugo (zapiši vprašanje).  

Kaj pomeni beseda plin?  

Naštej pline, ki jih poznaš.  

Kje najdemo plin?  

Kakšen je plin?  

Kdaj uporabljamo plin?  

Kje uporabljamo plin?  

Drugo (zapiši vprašanje).  
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Tabela 49: Primer osnutka vodilnega dela dnevne priprave 

DATUM 

AKTIVNOST/EKSPERIMENT 

 

NASLOV EKSPERIMENTA 

 

NAMEN OZIROMA CILJ AKTIVNOSTI/EKSPERIMENTALNEGA DELA 

 

POJMI, KI JIH BODO OTROCI SPOZNAVALI 

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 

 

 

PRIMERI DEJAVNOSTI OTROK 

 

 

 

 

 

VLOGA ODRASLEGA 

 

 

 

 

UPORABLJENE POTREBŠČINE 

 

 

 

 

 

METODE DELA 

 

OBLIKE DELA 

 

DNEVNA EVALVACIJA oziroma REFLEKSIJA  
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 Tabela 50: Primer vprašalnika, ki so ga uporabili vzgojitelji pri izvedbi intervjujev 

 

 

 

STAROST in ŠTEVILO OTROK (3 leta, 4 leta, 5 let, 6 let)  

 

 

Dejavnosti so potekale ob 

vzgojiteljevi demonstraciji 

 in razlagi poskusov,  

otrok pa je bil v vlogi 

opazovalca in poslušalca 

Čas izvajanja kemijskih dejavnosti (1 teden, 3 tedne, 1 mesec)  

Raven otrokovega interesa za dejavnosti v okviru raziskave (majhen interes, velik interes) 

Čas izvedbe intervjuja 

Pred začetkom 

izvedbe 

dejavnosti 

Takoj po 

zaključku 

izvedbe 
dejavnosti 

Po 1 tednu od 

zadnje 

izvedene 
dejavnosti 

Po 2 tednih od 

zadnje 

izvedene 
dejavnosti 

Po 1 mesecu 

od zadnje 

izvedene 
dejavnosti 

Po 2 mesecih 

od zadnje 

izvedene 
dejavnosti 

Po 3 mesecih 

od zadnje 

izvedene 
dejavnosti 

Po 6 mesecih 

od zadnje 

izvedene 
dejavnosti 

Po 1 letu od 

zadnje 

izvedene 
dejavnosti 

Kaj pomeni beseda snov?  

 

 

 

 

        

Naštej nekaj snovi.  

 

 

 

 

        

Kakšna je snov?  

 

 

 

 

 

        

Kje najdemo snov?  

 

 

 

 

 

        

Za kaj uporabljamo snov?  

 

 

 

 

 

        

Kaj lahko s snovjo 

počnemo? 
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 Tabela 51: Primer vprašalnika, ki so ga uporabili vzgojitelji pri izvedbi intervjujev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAROST in ŠTEVILO OTROK (3 leta, 4 leta, 5 let, 6 let) 

 

 

Dejavnosti so potekale  

ob otrokovem samostojnem 

raziskovanju in izvajanju 

poskusov  

ter aktivnem raziskovanju 

Čas izvajanja kemijskih dejavnosti (1 teden, 3 tedne, 1 mesec) 

Raven otrokovega interesa za dejavnosti v okviru raziskave (majhen interes, velik interes) 

Čas izvedbe intervjuja 

Pred začetkom 

izvedbe 

dejavnosti 

Takoj po 

zaključku izvedbe 

dejavnosti 

Po 1 tednu od 

zadnje 

izvedene 
dejavnosti 

Po 2 tednih od 

zadnje 

izvedene 
dejavnosti 

Po 1 mesecu 

od zadnje 

izvedene 
dejavnosti 

Po 2 mesecih 

od zadnje 

izvedene 
dejavnosti 

Po 3 mesecih 

od zadnje 

izvedene 
dejavnosti 

Po 6 mesecih 

od zadnje 

izvedene 
dejavnosti 

Po 1 letu od 

zadnje 

izvedene 
dejavnosti 

Kaj pomeni beseda snov?  

 

 

 

 

        

Naštej nekaj snovi.  

 

 

 

 

        

Kakšna je snov?  

 

 

 

 

        

Kje najdemo snov?  

 

 

 

 

        

Za kaj uporabljamo snov?  

 

 

 

 

        

Kaj lahko s snovjo 

počnemo? 

 

 

 

 

 

        

Drugo (zapiši vprašanje).  
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Tabela 52: Primer vprašalnika, ki so ga uporabili vzgojitelji pri izvedbi intervjujev 

 

STAROST in ŠTEVILO OTROK (3 leta, 4 leta, 5 let, 6 let) 

 
 

Dejavnosti so potekale ob 

vzgojiteljevi demonstraciji 

 in razlagi poskusov,  

otrok pa je bil v vlogi opazovalca 

in poslušalca 

Čas izvajanja kemijskih dejavnosti (1 teden, 3 tedne, 1 mesec) 

Raven otrokovega interesa za dejavnosti v okviru raziskave (majhen interes, velik interes) 

Čas izvedbe intervjuja 

Pred začetkom 

izvedbe 
dejavnosti 

Takoj po 

zaključku 
izvedbe 

dejavnosti 

Po 1 tednu od 

zadnje 
izvedene 

dejavnosti 

Po 2 tednih od 

zadnje 
izvedene 

dejavnosti 

Po 1 mesecu 

od zadnje 
izvedene 

dejavnosti 

Po 2 mesecih 

od zadnje 
izvedene 

dejavnosti 

Po 3 mesecih 

od zadnje 
izvedene 

dejavnosti 

Po 6 mesecih 

od zadnje 
izvedene 

dejavnosti 

Po 1 letu od 

zadnje 
izvedene 

dejavnosti 

Kaj pomeni beseda plin?  

 

 

 

 

        

Naštej pline, ki jih poznaš.  

 

 

 

 

        

Kje najdemo plin?  

 

 

 

 

        

Kakšen je plin?  

 

 

 

 

        

Kdaj uporabljamo plin?  

 

 

 

 

        

Kje uporabljamo plin?  

 

 

 

 

        

Drugo (zapiši vprašanje).  
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Tabela 53: Primer vprašalnika, ki so ga uporabili vzgojitelji pri izvedbi intervjujev 

 

STAROST in ŠTEVILO OTROK (3 leta, 4 leta, 5 let, 6 let) 

 
 

Dejavnosti so potekale  

ob otrokovem samostojnem 

raziskovanju in izvajanju 

poskusov  

ter aktivnem raziskovanju 

Čas izvajanja kemijskih dejavnosti (1 teden, 3 tedne, 1 mesec) 

Raven otrokovega interesa za dejavnosti v okviru raziskave (velik interes, majhen interes) 

Čas izvedbe intervjuja 

Pred začetkom 
izvedbe 

dejavnosti 

Takoj po 
zaključku 

izvedbe 

dejavnosti 

Po 1 tednu od 
zadnje 

izvedene 

dejavnosti 

Po 2 tednih od 
zadnje 

izvedene 

dejavnosti 

Po 1 mesecu 
od zadnje 

izvedene 

dejavnosti 

Po 2 mesecih 
od zadnje 

izvedene 

dejavnosti 

Po 3 mesecih 
od zadnje 

izvedene 

dejavnosti 

Po 6 mesecih 
od zadnje 

izvedene 

dejavnosti 

Po 1 letu od 
zadnje 

izvedene 

dejavnosti 

Kaj pomeni beseda plin?  

 

 

 

 

        

Naštej pline, ki jih poznaš.  

 

 

 

 

        

Kje najdemo plin?  

 

 

 

 

        

Kakšen je plin?  

 

 

 

 

        

Kdaj uporabljamo plin?  

 

 

 

 

        

Kje uporabljamo plin?  

 

 

 

 

        

Drugo (zapiši vprašanje).  

 

 

 

 

        


