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POVZETEK 

V predšolskem obdobju je otrok dovzeten za marsikatero informacijo, spoznanje, ustvarjanje. 

Starši in strokovni delavci vrtca lahko otrokov potencial opazujejo, spremljajo, nadgrajujejo in 

razvijajo, ali pa ga preprosto prepustijo naključjem. Pomembno je, da v vsakem otroku 

prepoznamo potenciale in mu pomagamo pri njihovi uresničitvi, saj so temelj za kasnejše 

učenje, razumevanje in védenje. Naravoslovna pismenost je temelj vseživljenjskega učenja in 

zato je predšolsko obdobje zelo pomembno obdobje v razvoju posameznika. Otroku moramo 

pustiti iniciativo pri raziskovanju narave, pri tem pa mu pomagati in ga vzpodbujati.  

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako strokovni delavci vrtca vpeljujejo naravoslovne 

vsebine – predvsem s področja fizike – v vsakdanji kurikul. Zanima nas, katere vsebine izvajajo 

in, če jih, kako oz. kakšni so vzroki, če jih ne.  

V teoretičnem delu predstavimo naravoslovne vsebine, zajete v kurikulu za vrtce, in pomen 

obravnave naravoslovnih tem v predšolskem obdobju. V empiričnem delu je predstavljena 

analiza odgovorov iz anketnega vprašalnika, ki je strokovne delavce vrtcev spraševal o 

poznavanju fizikalnih vsebin in njihovi uporabi v vsakdanjem izvedbenem kurikulu.  

Rezultati so pokazali, da strokovni delavci v vrtcu zelo malo uporabljajo fizikalne vsebine ali 

jih sploh ne. Če jih, so to tiste, ki so zanimive njim in jih dobro poznajo. Kot razlog za 

pomanjkljivo obravnavo ali neizvajanje navajajo nepoznavanje fizikalnih vsebin.  

Ključne besede: začetno naravoslovje, fizikalne vsebine, predšolsko obdobje, strokovni 

delavci vrtca, Kurikulum za vrtce. 
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ABSTRACT 

In preschool years, children are capable of learning and creating and able to memorize facts. 

Parents and preschool workers can observe a child’s potential, keep track of it, nurture it and 

help develop it or just let it develop on its own. It is important that we recognize such potentials 

in every child and help them realize it, because this is the basis for future learning, 

understanding and knowledge. Understanding nature is the foundation of life-long learning and 

the preschool period is a very important time in a child’s development. We must let children 

the initiative in discovering nature and help them and encourage them in these endeavours. 

The purpose of this thesis is to determine how preschool workers include lessons on natural 

sciences (especially physics) in everyday curriculum. We wanted to find out what topics they 

cover and how they cover them as well as reasons why they may not include them.  

In the theoretical part we present topics of natural sciences which are included in the preschool 

curriculum and the importance of covering such topics in the preschool period. In the empirical 

part we demonstrate the analysis of the questionnaire that was given out to preschool workers 

about their knowledge of physical topics and their inclusion in everyday curriculum.  

The results showed that preschool workers rarely include physical topics or not at all. If they 

decide to include them, they do it because they find them interesting and they know them well. 

The main reason for not including physical topics is a bad knowledge of such topics.  

Keywords: initial natural sciences, physical topics, preschool period, preschool workers, 

preschool curriculum. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema 

V vrtcih je področje narave dobro zastopano, vendar prednjačijo vsebine in dejavnosti s 

področja biologije, vsebine, povezane s fiziko in kemijo, so slabše zastopane. V Kurikulumu za 

vrtce je zapisano, da otrok v vrtcu »spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe«, 

pri čemer v vsakdanjem življenju strokovni delavci vrtca dajejo v prvi vrsti prednost živalim in 

rastlinam (Kurikulum za vrtce, 2012, str. 56). 

Za odnos do naravoslovja, ki se razvija že zelo zgodaj, je pomembno, da otrokom tudi v 

predšolskem obdobju omogočimo soočanje z najrazličnejšimi naravoslovnimi vsebinami, saj je 

v sodobni demokratični družbi naravoslovna pismenost pomembna (Marjanovič Umek, 2010, 

str. 174). 

Namen mojega diplomskega dela je v teoretičnem delu predstaviti zastopanost fizikalnih vsebin 

v Kurikulumu za vrtce, njihovo vključenost v načrtovanje vsakodnevnih dejavnostih, v 

empiričnem delu pa raziskati in analizirati stanje implementacije fizikalnih vsebin med 

strokovnimi sodelavci vrtcev. 

1.2 Cilji naloge 

Cilji naloge so ugotoviti, koliko fizikalnih vsebin strokovni delavci vrtcev redno izvajajo v svoji 

delovni praksi in katere, identificirati razloge za implementacijo oziroma opuščanje nekaterih 

fizikalnih vsebin ali področij, predstaviti fizikalne vsebine v kurikulu za vrtce in raziskati 

zastopanost fizikalnih vsebin v izvedbenem kurikulu s pomočjo anketnega vprašalnika za 

strokovne delavce. 

1.3 Raziskovalno vprašanje in hipoteze 

Z izdelavo diplomske naloge želim ugotoviti, v kolikšni meri in na kakšen način strokovni 

delavci v vrtcu uporabljajo fizikalne vsebine in katere vsebine so najbolj izvajane. 

Predvidevam, da dajejo strokovni delavci v vrtcu velik poudarek področju narava in da 
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strokovni delavci v vrtcu na področju narave ne izvajajo vsebin, povezanih s fiziko – če jih 

izvajajo, so vsebine povezane predvsem z obravnavo vesolja. 

1.4 Metode dela  

Za izdelavo naloge bom uporabila statistično metodo raziskovanja. Najprej bom zbrala podatke, 

ki jih za izdelavo in obdelavo potrebujem, nato jih bom analizirala. Rezultati raziskave bodo 

predstavljeni povsem anonimno. Raziskava bo kvantitativna. Način zbiranja podatkov bo 

anketni vprašalnik z odprtimi in zaprtimi vprašanji. 

Vzorec, na katerem bo izvedena raziskava, bo priložnostni – zajemal bo strokovne delavce, ki 

se bodo na področju Savinjske doline odzvali na prošnjo za izpolnjevanje vprašalnika. 

Zbrane podatke bom obdelala v programu Excel in rezultate prikazala v obliki tabel in grafičnih 

prikazov. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Naravoslovje 

Naravoslovje je znanstvena veda, ki raziskuje živo in neživo naravo. Skozi zgodovino si je 

človek izoblikoval in izostril čut za opazovanje narave, kar pelje v t. i. naravoslovje, ki ga 

razdelimo na biologijo, kemijo in fiziko (Katalinič, 2010, str. 9). 

Naravoslovje in nasploh svet narave ima poseben čar; je prijeten, prijazen, zanimiv za male 

raziskovalce. Vsako živo bitje oz. organizem ima v naravi svoj prostor. Narava poleg 

življenjskega prostora za živa bitja človeku daje življenjsko pomembne surovine, nudi varnost, 

omogoča sprostitev in ponuja pomoč pri skrbi za zdravje (Katalinič, 2010, str. 14). 

Na naravoslovje velikokrat gledamo kot na enega od načinov, kako sistematično in premišljeno 

razložiti svet. Zbiranje podatkov in postopno iskanje odgovorov nas pelje v razumljive razlage. 

Učenje naravoslovja se prične že v zgodnjem otroštvu, ko so otroci pripravljeni in najbolj 

radovedni. Takšno zgodnje obdobje se imenuje obdobje »zakajčkov«. V tem obdobju so otroci 

najbolj dovzetni za teme, za katere morda mislimo, da so še premajhni. Predšolsko obdobje je 

pravi čas za spoznavanje naravoslovja. Otroci v tem času pridobivajo izkušnje skozi 

opazovanje, dotike, razlage, poskuse in druge aktivnosti. Zato je zelo pomembno, da otrokom 

damo možnost in priložnost spoznavati prave in realne stvari (Hvala in Krnel, 2005, str. 5). 

2.1.1 Naravoslovje v vrtcu 

»Znanstvenika so sami možgani. Dneve in dneve preživlja v laboratoriju, kjer preliva tekočine 

iz ene epruvete v drugo … On je, diha in spi znanost … Nima družbenega življenja ali drugih 

intelektualnih interesov, je brez hobijev ali drugih sprostitev … Vedno bere. Še domov nosi 

svoje delo in grozne stvari iz laboratorija … (Krnel, 1993)«.  

V nasprotju z zgoraj naštetimi stereotipnimi predstavami so znanstveniki in znanstveni 

raziskovalci navadni, a učeni ljudje, ki so za to, da so to postali, vložili veliko truda, morda tudi 

veliko prostega časa, ter vedoželjnosti že v mladih letih. Pomembno za predšolske otroke je 

spoznanje, da to lahko postanejo tudi sami, in da je veliko »navadnih« ljudi, ki jih obkrožajo, 

naravoslovcev in raziskovalcev le da jih ne prepoznajo (Krnel, 1993, str. 7). 
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»Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno 

vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in varnega 

življenjskega okolja in navad.« Področje narave pri otroku postopno razvija naravoslovne 

pojme, naravoslovno razmišljanje in sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in reševanje 

problemov, postavljanje hipotez, klasificiranje, iskanje in povzemanje bistva in pomena ter 

oblikovanje konceptov. Skozi naravoslovje otroci spoznavajo živa bitja, rastline, pojave, 

predmete okoli sebe, svoje telo, njegove funkcije in dele ter spoznavajo načine za ohranitev 

zdravega in dobrega počutja. Vse to je v današnjem svetu še kako pomembno, glede na to, da 

je zelo v porastu uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije, ki v veliki meri izrinja 

pristen stik otrok z naravo (Kurikulum za vrtce, 2012, str. 55–56). 

Za otroka je torej zelo pomembno, da se uči ob stiku z naravo. Krnel (1993) pravi, da otrokovo 

zgodnje učenje pomembno vpliva na kasnejša obdobja njegovega življenja. Z zgodnjim 

naravoslovnim opismenjevanjem otroci lažje dojemajo in sprejemajo znanstvene in tehnološke 

dosežke, so bolj občutljivi do narave in razvijejo ustrezen sistem vrednot. Zato je pomembno, 

da otrokom omogočamo stik z naravo in okoljem, ker ju le na ta način lahko odkriva, spoznava 

in ponotranja že v predšolskem ali zgodnjem osnovnošolskem obdobju.  

Hvala in Krnel (2005) o vlogi zgodnjega naravoslovja v razvoju otroka zapišeta, da zgodnje 

naravoslovje v otroštvu, torej v vrtcu, postavi temelje kasnejšemu učenju naravoslovja v šoli. 

Cilj je vzgoja naravoslovno pismenih posameznikov, ki znajo reševati probleme na logičen in 

znanstven način. Ob učenju in spoznavanju naravoslovja pa otrok razvija tudi spretnosti. 

Otrokom se med rokovanjem s predmeti porajajo vprašanja, opazujejo pojave okoli sebe, 

razvijajo pozornost. V predšolskem obdobju je največji poudarek na razvijanju čuta za naravo 

in njeno spoznavanje (Hvala in Krnel, 2005, str. 8–9). 

Otroci naj bi ob spoznavanju naravoslovnih vsebin doživljali pozitivna čustva, zato naj bi 

vsebine spoznavali skozi igro, med sprehodom v naravi ali ob (zmerni) uporabi informacijsko 

komunikacijske tehnologije. Pomembno je sporočilo, da ne obstajajo samo pravilni ali napačni 

odgovori, ampak obstajajo tudi odgovori, ki so samo v določenih okoliščinah boljši od drugih. 

Velikokrat se zgodi, da tudi odrasli ne znamo odgovoriti na vsa vprašanja. Ob takšnih trenutkih 

je veliko vredno, da to priznamo. Pri iskanju odgovorov si pomagamo na različne načine in tega 

učimo tudi otroke. Korist je tako dvojna – odrasli pridemo do novega spoznanja in smo hkrati 

z otrokom soudeleženci v procesu učenja, kar daje procesu povsem novo vrednost. Ni treba, da 
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smo odrasli, starši ali strokovni delavci tisti, ki otrokom posredujemo odgovore – najdemo jih 

lahko tudi v knjigah, s pomočjo uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije, z 

opazovanjem … Po dejavnostih naj vedno ostane neka »sled«, po kateri si bodo otroci 

obravnavano temo zapomnili – risba, slika, izdelek, eksperiment, dnevnik, igra ali kar koli, kar 

bo otroke spomnilo na dejavnost in omogočilo kasnejšo refleksijo.  

Otrok ne nabira spoznanj samo v fizičnem okolju, v katerem se nahaja, temveč tudi v socialnem 

okolju. Tukaj veliko vlogo odigrajo tudi vzgojitelji, zato je pomembno, na kakšen način sta 

pripravljena okolica in prostor, kjer otrok usvaja nova znanja, pa tudi motivacija in stopnja 

pripravljenosti odraslih za izziv, kako otrokom olajšati spoznavanje v različnih situacijah 

(Hvala in Krnel, 2005, str. 8–9). 

Na poučevanje naravoslovja v predšolskem obdobju ima velik vpliv tudi biolog Jean Piaget 

(1896–1980), ki je s svojimi raziskavami omogočil spoznavanje značilnosti mišljenja na 

predoperativni stopnji mišljenja, t. j. na stopnji, ki nastopi po otrokovem drugem letu starosti 

in traja do okoli šestega oz. sedmega leta. V tem obdobju otrok spoznava simbolne funkcije. 

Pri učenju in spoznavanju zgodnjega naravoslovja se pri otrocih to kaže predvsem pri simbolni 

igri. Otroci živemu velikokrat pripisujejo različne lastnosti neživega ali obratno. Z otroško igro 

lahko v otrokovo razmišljanje vpeljemo marsikatere elemente naravoslovja. Tudi če ne želimo, 

jih otroci že nezavedno vpeljujejo s pripisovanjem različnih pomenov. V predšolskem obdobju 

se kažejo značilnosti odsotnosti logičnega mišljenja, uporaba predkonceptov ali predpojmov, 

animizem, artificializem, egocentrizem, finalizem, centrizem in realizem. Kot osrednji 

značilnosti je pomembno izpostaviti predvsem miselno nepovratnost ali ireverzibilnost 

mišljenja in miselno ohranjanje ali konzervacijo. Piagetova spoznanja so lahko strokovnim 

delavcem vrtca v pomoč pri uporabi in načrtovanju različnih, tudi kompleksnejših 

naravoslovnih dejavnosti (Krajnc in Nemec, 2011, str. 77–80).  

Piaget je raziskoval predoperativno mišljenje na predšolski stopnji, in sicer na primeru 

konzervacije količine tekočin. Eksperiment je izvedel s pomočjo dveh enakih kozarcev z enako 

količino vode v njih, nakar je vodo iz enega prelil v višji in ožji kozarec. Predšolski otroci ne 

uvidijo, da se pri tem količina vode ohrani; do pravilnega sklepa pridejo otroci šele pri višji 

starosti. Iz pravilnega odgovora sklepamo, da je otrok zmožen decentracije, razmišljanja o 

problemu z več vidikov hkrati. Poleg konzervacije količine tekočine je Piaget ugotavljal tudi 

možnosti konzervacije števil, količine trdne snovi, prostora, teže in prostornine izpodrinjene 
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tekočine (Batistič Zorec, 2006, str. 61). 

Glede na ugotovitve znanstvenikov in raziskovalcev Krnel (1993) sklepa, da je potrebno v vrtcu 

oz. v celotnem predšolskem obdobju nasploh posvečati večjo pozornost in več časa 

spoznavanju začetnega naravoslovja in s tem razvijanju osnovnih pojmov in metod. Zaradi 

nepoznavanja znanstvenih metod, pojmov, načina dela, lahko pride pri kasnejši obravnavi v 

osnovni šoli do težav, predvsem pri abstraktnejših temah. Otroci tedaj ne najdejo povezav med 

svojimi intuitivnimi, napačnimi pojmi in novimi spoznanji, zaradi česar začnejo čutiti odpor do 

naravoslovja. To ima lahko velik negativen vpliv v kasnejših letih, ko se odločajo o nadaljnjem 

šolanju, študiju, in jih lahko odvrača od izbire poklicev v naravoslovju. 

Zaradi vsega naštetega je zelo pomembno, da so strokovni delavci vrtca dobro poučeni in 

kompetentni za obravnavo naravoslovnih vsebin in da imajo pozitiven odnos do naravoslovja 

(Stetzenbach, 2010). 

2.1.1.1 Fizika 

»Fizika je veja znanosti, ki proučuje osnovne zakone, ki urejajo sestavo vesolja, oblike snovi 

in energije ter interakcije med telesi (Klanjšek Gunde, 2000).« Fiziko kot vedo razdelimo na 

različna področja, kot so mehanika, elektrika, optika, akustika, magnetizem in fizika trdnin, ki 

obsega jedrsko in atomsko fiziko ter elektroniko in fiziko osnovnih delcev. Fizika ima veliko 

povezav z astronomijo in meteorologijo (Klanjšek Gunde, 2000, str. 45).  

Fizikalna znanost poleg vseh že podanih področij obsega še bolj kompleksna področja, kot npr. 

geofiziko, kvantno mehaniko, astrofiziko, molekulsko fiziko (Velika ilustrirana otroška 

enciklopedija, 2001, str. 151). 

Fizika nam je v veliko pomoč pri razumevanju drugih znanosti, pri iskanju modernih načinov 

zdravljenja, razvoju tehnike in raznih tehničnih naprav ter iskanju alternativnih virov energije 

(Beznec idr., 2013, str. 8). 

Fizika pri svojem delu in raziskovanju uporablja poskuse, ki so vezani na teorijo. O poskusih 

in različnih pojavih razmišlja, jih opisuje ter z njimi preverja teorije (Margolin, 2014).  

V sodobnem vsakdanjiku nas fizika spremlja skoraj na vsakem koraku. Dandanes nam različne 
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tehnične naprave omogočajo lažje preživljanje, pomoč, oskrbo in zabavo. Tako v znanosti, 

medicini, tehniki kot v domačem okolju nas obdajajo razne aparature, stroji in naprave, ki 

delujejo na osnovi odkritij z različnih področij fizike (Beznec idr., 2013, str. 9). 

2.1.1.2 Biologija 

»Biologija je naravoslovna veda, ki proučuje razvoj, zgradbo in delovanje organizmov ter 

njihovo medsebojno povezanost (Svečko, 2013).« Biologija je zaradi svojih spoznanj, odkritij 

in raziskovanj tesno povezana z medicino, veterino, gozdarstvom in agronomijo. Za 

razumevanje bioloških procesov si biologi pomagajo s spoznanji kemije, fizike, astronomije, 

geologije, paleontologije in pedologije. Biologijo delimo na številne panoge in smeri, kot so 

mikrobiologija, ekologija, sistematika, genetika, evolucija, morfologija, fiziologija, celična in 

molekularna biologija. 

V predšolskem obdobju je področje biologije dobro zastopano. Veliko možnosti in priložnosti 

za udejstvovanje na tem področju je v okolju, kjer živimo, kjer otroci odraščajo. Ne glede na 

to, kakšno je okolje – mesto ali podeželje, v vsakem kotičku je veliko življenjskih procesov in 

zanimivosti, ki jih skupaj z otroki lahko raziskujemo (Svečko, 2013, str. 7–11). 

2.1.1.3 Kemija 

Kemija je znanstvena veda o snoveh in njihovih spremembah. Razvijala se je skozi vso 

zgodovino. V drugi polovici 17. stoletja so bili postavljeni temelji sodobne kemije, njen razvoj 

pa je zelo napredoval tudi kasneje, ko je v 19. stoletju angleški znanstvenik John Dalton postavil 

atomsko teorijo – vse snovi sestojijo iz majhnih delcev, ki jih imenujemo atomi. Kemija je 

povezana z geologijo, metalurgijo, fiziko, biologijo, farmacijo in medicino. Dandanes sta zelo 

aktualni zelena oz. trajnostna in okoljska kemija (Graunar, Podlipnik, Mirnik, Gabrič in 

Slatinek-Žigon, 2015, str. 8–10). 

Kemiki v laboratorijih proučujejo, kaj vsebujejo snovi, kako jih lahko mešamo, kako dobiti 

nove in bolj zapletene snovi oz. spojine. Pri delu uporabljajo kemikalije, zato uporabljajo 

primerna zaščitna sredstva in upoštevajo pravila varnega ravnanja z njimi (Graunar idr., 2015, 

str. 10). 
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2.2 Fizikalne vsebine v vrtcu 

Otrok naj v vrtcu vsebine s področja naravoslovja spoznava tako, da sam raziskuje, vzgojitelj 

oz. odrasli pa ga pri tem spodbuja. Vzgojiteljeva ključna naloga je prepoznavati in opazovati 

otrokova močna in šibka področja v naravoslovju in ga spodbujati ter mu nuditi vse potrebno, 

da svoj potencial razvija. Vzgojitelj mora skrbno izbirati teme in jih ustrezno predstaviti, tudi 

jezikovno. Vsekakor je koristno, da se strokovni delavec pouči o obravnavanih vsebinah in 

pojavih, da otrokom ne posreduje napačnih informacij ali ne krepi napačnih predstav (Katalinič, 

Tratnjek in Anželj, 2007, str. 41). 

2.2.1 Fizikalne vsebine v kurikulu za vrtce 

Otrok v vrtcu »med igro odkriva namembnost in uporabnost stvari ter spoznava, kako delujejo.« 

Otroci se učijo in stvari okoli sebe spoznavajo celostno z vsemi svojimi čutili. Preko igre jih 

lahko usmerjamo in jim pomagamo odkrivati svet. S pomočjo lastnega raziskovanja lahko 

pridejo do cilja, ki si ga med iskanjem odgovorov zastavljajo. Strokovni delavci so tisti, ki 

otroke ob tem usmerjajo in jim pomagajo. Zato je zelo pomembno, da so otroci vedoželjni, 

raziskovalni. Velik poudarek je pri tem tudi na strokovnem osebju, da zna otrokom dajati 

pobude, iztočnice in jih usmerjati. Pri raziskovanju naravoslovja, še posebej fizikalnih vsebin 

je pomembno, da je strokovni delavec dovolj izobražen in ga tema zanima; če ni zanimanja z 

njegove strani, lahko pričakujemo, da je tudi z otrokove ne bo (Kurikulum za vrtce, 2012). 

Velik poudarek kurikul daje gibanju in opazovanju le-tega. Gibanje lahko razumemo preprosto 

kot gibanje otroka – tek, hoja, razne glasbeno didaktične igre, športne igre ali igre, pri katerih 

se otrok giba. Lahko pa gibanje v celoti povežemo tudi s fiziko. V tej povezavi imamo pri 

gibanju različne teme, kot so gibanje vozil, igrač, enakomerno gibanje, neenakomerno gibanje, 

gibanje tekočin. Skoraj pri vseh temah, ki vključujejo fiziko ali so fizikalne, lahko najdemo 

kurikularno povezovanje. Otroci v vrtcu na preprost način spoznavajo tudi energijo, in sicer kot 

nekaj, kar je nujno potrebno, da stvari tečejo, svetijo, se spreminjajo, se zgodijo, gredo. Energijo 

lahko z otroki obravnavamo na različne načine. Zelo zanimiv je primer dvigovanja uteži ali 

morda vožnja avtomobila, pri čemer lahko otrokom razložimo, da obstaja tudi več vrst energije. 

Obravnava energije nikakor ne more biti celostna, ker je preveč kompleksna, zato je razporejena 

skozi celotno leto in jo velikokrat obravnavamo čisto nevede, podobno kot marsikatere druge 

fizikalne vsebine. Otroci v vrtcu fizikalne vsebine in področje fizike nasploh spoznavajo 
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postopno. Veliko odkrivanja, spoznavanja in doživljanja fizike je v predšolskem obdobju. 

Elemente fizikalnih vsebin najdemo v skoraj vsaki dnevni dejavnosti, vsekakor pa so prisotni v 

vsakdanji rutini, ob igri in okoljskem doživljanju (Kurikulum za vrtce, 2012, str. 56). 

Predšolskim otrokom lahko skozi določene eksperimente ali naravne pojave oz. opazovanja v 

naravi posebej predstavimo tudi sile, gravitacijo, vesolje, magnetizem in sence. Veliko teh tem 

in elementov je že vključenih v določene vsakodnevne dejavnosti in rutino. Vsaka od tem 

prinaša svoje lastnosti in področja, na katerih lahko otrok gradi znanje in svojo vedoželjnost. 

Kadar smo brez idej, kje v naravi najti določeno stvar za prikaz, ali kadar ni eksperimenta, 

imamo vedno na voljo tudi knjige ali preprosto uporabimo informacijsko komunikacijsko 

tehnologijo, s čimer si lahko velikokrat pomagamo do lažjih odgovorov in predstavitev otrokom 

na njim razumljiv način (Marjanovič Umek, 2010, str. 161). 

2.2.2 Vključevanje fizikalnih vsebin 

Fizikalne vsebine lahko v vrtcu predstavljamo otrokom na preproste načine, seveda pa je dobro, 

da poiščemo način, ki ustreza tudi nam. Na področju začetnega naravoslovja se strokovni 

delavci vrtca večinoma poslužujejo različnih naravoslovnih postopkov. Po navadi posegajo po 

postopkih, kot so opazovanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, štetje, merjenje, načrtovanje, 

eksperimentiranje, posploševanje in drugi, primerni obravnavani temi. Najpogosteje se 

naravoslovne vsebine vključujejo v vsakdanje tematike skupin v vrtcu z eksperimentiranjem. 

Ob njem lahko otroci vidijo, čutijo in sami izkusijo. Eksperiment lahko ponavljajo in ob njem 

sami spoznavajo lastnosti in zakonitosti novo obravnavane teme. Mnogi se poslužujejo tudi 

opazovanja ali informiranja s pomočjo knjig in strokovne literature. Veliko strokovnih delavcev 

si pri podajanju informacij pomaga tudi z informacijsko komunikacijsko tehnologijo. Otroci 

spoznajo največ, kadar jim lahko približamo realno situacijo. Seveda to pri vseh tematikah ni 

mogoče. V takšnih primerih lahko poskušamo v igralnici poiskati in urediti prostor, stvar, ki bo 

primerna in približno enaka dani temi. Potrebno pa je posvečati pozornost temu, da se tovrstnih 

približkov ne poenostavlja in uporablja vedno. Vedno najprej skušamo ustvariti in peljati otroke 

do okolja, ki temo predstavi v celoti, da jo otroci lahko začutijo in spoznajo celostno 

(Marjanovič Umek, 2010, str. 159–163). 

Vključevanje fizike marsikdaj poteka v prikritem kurikulu. Ni potrebno, da dajemo posebna 

navodila za določeno izbrano temo. Fizikalne vsebine v prikritem kurikulu najdemo na vsakem 
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kurikularnem področju. Uresničujemo ga skozi celoten potek dneva, četudi ga ne 

izpostavljamo. Praktični primer uresničevanja in vključevanja fizikalnih vsebin prikritega 

kurikula je otroška igra – gibanje igrač. Otroci vozijo, mečejo, sestavljajo in ob tem uporabljajo 

različne vrste sil in energije. Ni potrebno, da jih na vsako posebej opozarjamo, pri spoznavanju 

določenih prej podanih tem – sile in energija, lahko navedemo zgolj informacijo ali zanimivost 

o njihovi igri, na primer, na kakšen način so teme vanjo vključene in kako jih lahko zaznajo. 

Na takšen način v otroku vzbudimo radovednost in pozornost do fizikalnih vsebin. Primer dobre 

prakse obravnave fizikalnih vsebin so za otroke lahko tudi naravne oblike gibanja in nasploh 

vse, kar je v povezavi z gibanjem. Če pogledamo druga fizikalna področja, prikrito 

obravnavamo tudi sence, svetlobo, zvok, ki so del vsakdanje rutine in dneva. Pri nezavednem, 

t. i. prikritem vključevanju fizikalnih vsebin kurikula, gre tudi za medpredmetno povezovanje. 

Večina fizikalnih vsebin se prepleta ne samo z drugimi naravoslovnimi vsebinami – biologijo 

in kemijo, ampak tudi z vsemi drugimi kurikularnimi področji. Ta zajemajo vse dejavnosti, ki 

otroku omogočajo spoznavanje prostora, časa, gibanja, opazovanja, opismenjevanja, 

opisovanja, poslušanja, govorjenja … Če analiziramo načrte in priprave strokovnih delavcev, 

spoznamo, da je pri vsaki dejavnosti posredno ali neposredno vključeno področje fizike 

(Kurikulum za vrtce, 2012, str. 55–63). 

Pomembno je, da se strokovni delavec dobro pripravi, torej da sam dovolj obvlada in razume 

temo, njene povezave, da je pripravljen o njej govoriti in jo raziskovati. Pomembno je tudi, da 

otrokom temo čim bolj podrobno ter zanimivo predstavi, kajti le tako bo v njih vzbudil čut in 

zanimanje za naravoslovje. Pri tem je pomembno, da strokovni delavec dobro pozna okolje, v 

katerem se nahaja vrtec, možnosti, ki jih ponuja, in temo, ki jo bodo spoznavali. Če se vrtec 

nahaja na podeželju, se strokovni delavci po navadi lotevajo tem, ki so primerne za raziskovanje 

v okolju, šele po tem se lotevajo še ostalih, ki so težje dostopne v okolju in jih je potrebno 

prilagajati. V mestnih vrtcih je struktura dela podobna, vendar je okolje drugačno, zato se 

strokovni delavci mestnih vrtcev lotevajo tem, ki so jim bližje po tematiki mestnega okolja. 

Pred pričetkom raziskovanja nove teme se mora strokovni delavec pozanimati in poiskati, kje 

in kako bo dobil želene informacije. Na obravnavano temo se mora ustrezno pripraviti, kako bo 

izvedel želen projekt, kaj naj iz vsega bogastva in nereda informacij izlušči ter približa otrokom. 

Strokovni delavec mora predvideti tudi primerne dejavnosti, ki bodo otrokom omogočile doseči 

zastavljene cilje in ponotranjiti spoznavano vsebino. Dobro je tudi, da v najprej predvidi 

vprašanja, ki bi se morda porajala v otroških glavah, da bo zanje že v naprej pripravil odgovore. 

Vsekakor mora biti pripravljen na to, da ga otroci lahko presenetijo z vprašanjem, na katerega 
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ne zna odgovoriti, in jim mora nato pomagati, omogočiti in jih voditi, da lahko sami ali skupaj, 

pridejo do pravilnega in želenega odgovora (Marjanovič Umek, 2010, str. 159–163). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Predstavitev anketnega vprašalnika 

3.1.1 Predstavitev anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz 15-ih vprašanj. Vezan je na neposredno delo, kurikul in 

prikriti kurikul dela strokovnih delavcev v vrtcu. Predvideno je anonimno odgovarjanje na 

zastavljena vprašanja, ki so odprtega in zaprtega tipa. V anketiranje je bilo vključenih 40 

strokovnih delavcev treh podeželskih vrtcev v Zgornji Savinjski dolini.  

Prvo vprašanje se navezuje na spol, drugo na starost anketirane osebe in tretje na starostno 

obdobje otrok v skupini, v kateri anketiranec deluje.  

Četrto vprašanje: V kolikšni meri uporabljate fizikalne vsebine v vsakdanjem izvedbenem 

kurikulu? Vprašanje zaprtega tipa se navezuje na delo strokovnega delavca. Anketiranci imajo 

možnost izbire med štirimi odgovori.  

Peto vprašanje: Katere fizikalne vsebine so vam najbolj blizu? (možnih je več odgovorov)  

Tudi to vprašanje je zaprtega tipa. Anketiranci imajo možnost izbirati med več odgovori.  

Šesto vprašanje: Naštejte nekaj fizikalnih vsebin, ki ste jih obravnavali v preteklem letu!    

Je vprašanje odprtega tipa. Pri njem sem želela od anketirancev izvedeti, katere vsebine so 

tekom leta načrtovali in izvajali. 

Sedmo vprašanje: Katerih (od zgoraj naštetih) vsebin se v izvedbenem kurikulu v vrtcu z otroki 

nikoli ne lotevate? Zakaj?  

Je vprašanje odprtega tipa in se nanaša na peto vprašanje, kjer so imeli anketiranci možnost 

obkroževanja fizikalnih vsebin, ki so jim blizu. Pri tem vprašanju sem želela izvedeti, katerih 

vsebin se v vrtcu nikoli ne lotevajo in kakšen je razlog. 

Osmo vprašanje: Na kakšen način z otroki največkrat spoznavate fizikalne vsebine?  
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Pri tem vprašanju zaprtega tipa me je zanimal način dela, kako, s pomočjo kakšnih pripomočkov 

in priprav, strokovni delavci otrokom predstavijo določene vsebine. 

Deveto vprašanje: Zakaj se vam zdi pomembno, da je predšolski otrok seznanjen z določenimi 

fizikalnimi vsebinami?  

Pri odgovorih na to vprašanje odprtega tipa sem želela izvedeti, zakaj strokovni delavci čutijo 

potrebo po seznanjanju otrok s fizikalnimi vsebinami in po njihovem izvajanju. 

Deseto vprašanje: Ali menite, da na izbor določene vsebine vpliva starost otrok? Zakaj?  

Vprašanje odprtega tipa je od anketirancev terjalo odgovor in obrazložitev, zakaj se jim pri 

določanju vsebine zdi pomembna starost in kako ta vpliva na dojemanje. 

Enajsto vprašanje: Ali izbirate fizikalne vsebine glede na starost otrok? Zakaj?  

Pri enajstem vprašanju odprtega tipa so anketiranci, opisujoč lastne izkušnje, podali odgovor 

glede njihovega dela, ali in zakaj prilagajajo fizikalne vsebine starosti otrok v skupini. 

Dvanajsto vprašanje: S katerimi vsebinami največkrat povežete fizikalne vsebine?  

Vprašanje zaprtega tipa od anketiranih strokovnih delavcev zahteva opredelitev medpredmetnih 

povezav fizikalnih vsebin.  

Trinajsto vprašanje: Kakšne pripomočke za obravnavo specifičnih vsebin imate na voljo? Kdo 

vam jih priskrbi?   

Marsikdaj imajo vrtci težave z materiali, zlasti tisti, ki so pod okriljem osnovnih šol. Zaradi 

tega sem kot trinajsto postavila vprašanje odprtega tipa o pripomočkih in o tem, kdo jim jih 

priskrbi. 

Štirinajsto vprašanje: Se strinjate s trditvijo, da strokovni delavci vrtca fizikalne vsebine 

obravnavajo manj pogosto kot ostale naravoslovne vsebine? (Obkrožite) Če se strinjate, kakšen je 

vzrok? 
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Štirinajsto vprašanje je bilo odprtega in zaprtega tipa. Če so anketiranci odgovorili s pritrdilnim 

odgovorom, so morali v nadaljevanju obrazložiti, kakšen je vzrok in zakaj menijo, da se 

fizikalne vsebine uporabljajo in spoznavajo redkeje kot druge kurikularne vsebine.   

Petnajsto vprašanje: Kateri opis vas najbolje opiše? 

Zadnje, petnajsto vprašanje je bilo zaprtega tipa. Pri vprašanju sem želela dobiti odgovore, kaj 

menijo anketiranci o sebi in svojem delu glede poznavanja in uporabe fizikalnih vsebin v vrtcu 

pri izvajanju vsakdanjega kurikula. 
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3.1.2 Analiza rezultatov anketnega vprašalnika 

1. Spol 

Slika 1: Spol 

 

Vseh anketirancev je bilo 40, od tega 38 žensk (95 %) in 2 moška (5 %).  
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2. Starost 

Slika 2: Starost 

 

Od 40 sodelujočih je bilo 7 anketirancev (17 %) starih od 20 do 30 let, 18 anketirancev (45 %) 

od 30 do 45 let in 15 anketirancev (38 %) od 45 do 60 let. Med anketiranimi strokovnimi delavci 

prevladujejo tisti, ki so srednjih let. Malo manj je starejših strokovnih delavcev, mlajših pa je 

najmanjši odstotek (17 %). Iz rezultatov lahko razberemo, da imajo kolektivi izbranih 

anketiranih vrtcev mešano starostno strukturo. 
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3. Starostno obdobje otrok v skupinah 

Slika 3: Starostno obdobje 

 

Strokovni delavci, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik, delujejo v prvi ali drugi starostni 

skupini, nekaj jih deluje tudi v kombiniranih oddelkih. Iz oddelkov otrok 1. starostnega obdobja 

je bilo 12 anketirancev (30 %), iz oddelkov otrok 2. starostnega obdobja 17 (42 %) in iz 

kombiniranih oddelkov 11 anketirancev (28 %). Med anketiranimi strokovnimi delavci 

prevladujejo tisti, ki delujejo v oddelkih 2. starostnega obdobja, medtem ko je strokovnih 

delavcev v oddelkih 1. starostnega obdobja in v kombiniranih oddelkih približno enako. 
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4. V kolikšni meri uporabljate fizikalne vsebine v vsakdanjem izvedbenem kurikulu? 

Slika 4: Fizikalne vsebine v vsakdanjem izvedbenem kurikulu 

 

Na četrto vprašanje je 9 strokovnih delavcev (22 %) odgovorilo, da fizikalne vsebine v 

izvedbenem kurikulu vrtca uporabljajo vsak dan, 8 anketirancev (20 %) jih uporablja 3-krat 

tedensko, 18 anketirancev (45 %) samo 1-krat tedensko in 5 anketirancev (13 %) je podalo drug 

odgovor. Drugi odgovori so bili: 

»Včasih večkrat.«  

»Odvisno od sklopa, dnevne situacije, prostora.«  

»Včasih, kadar se spomnim. Velikokrat mogoče čisto nevede.« 

»Odvisno od sklopa in teme, ki jo obravnavamo.« 

»Odvisno od prilike in interesa otrok.« 

Iz odgovorov sklepam, da strokovni delavci ne posegajo veliko po fizikalnih vsebinah. Enkrat 

tedensko je bil najpogostejši odgovor, torej lahko sklepam, da strokovni delavci pri načrtovanju 

fizikalnih vsebin ne uporabljajo veliko, jih pa morda nezavedno v prikritem kurikulu.  
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5. Katere fizikalne vsebine so vam najbolj blizu? (možnih je več odgovorov) 

Slika 5: Fizikalne vsebine 

 

Pri petem vprašanju so lahko anketirani strokovni delavci odgovarjali tako, da so obkrožili več 

možnosti; lahko bi zapisali tudi nove, česar ni storil nihče. 

Iz odgovorov in njihove pogostosti je razvidno, da se strokovni delavci največ lotevajo tem, kot 

so: naravoslovni postopki, gibanje igrač in vozil, gibanje tekočin, naravne oblike gibanja in 

zvok. Zbrani podatki tako kažejo, da naravoslovne postopke pri uvajanju in razlagi fizikalnih 

vsebin uporablja 35 anketirancev (17 %), gibanje igrač in vozil 29 anketirancev (14 %), enak 

rezultat razberemo pri naravnih oblikah gibanja, zvok uporablja 25 anketirancev (12 %) in 

gibanje tekočin 22 anketirancev (11 %). Za manj obravnavane teme anketiranci navajajo: 

svetlobo 15 anketirancev (7 %) in sence 16 anketirancev (8 %). Najslabše obravnavane teme so 

temperatura z 9 anketiranci (5 %), sile ter elektrika in magnetizem vsaka s 7 anketiranci (4 %), 

vesolje s 6 (2 %) in neenakomerno gibanje s 3 anketiranci (1 %). Iz rezultatov lahko razberemo, 

da so teme, ki jih obravnava manj kot 5 % anketiranih, obravnavane zelo redko ali v nekaterih 

primerih celo nikoli.  
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6. Naštejte nekaj fizikalnih vsebin, ki ste jih obravnavali v preteklem letu! 

Slika 6: Obravnava fizikalnih vsebin v preteklem letu 

 

Anketirani strokovni delavci so na šesto vprašanje odgovarjali zelo podobno kot na vprašanje 

pod številko 5 – katere fizikalne vsebine so jim najbolj blizu. 

Najpogostejše med obravnavanimi temami so bile v preteklem letu naravoslovni postopki 

(razvrščanje, prirejanje 1:1, urejanje, zbiranje podatkov, klasificiranje, urejanje) s 14 odgovori 

(18 %), sence z 11 odgovori (14 %), naravne oblike gibanja (z žogami, rutami, ...) in zvok s po 

10 odgovori (13 %), gibanje igrač in svetloba s po 8 odgovori (10 %), in gibanje tekočin s 5 

odgovori (7 %). 

Za redkeje uporabljene teme so bili 4 odgovori  (5 %) , da je pri njih redkeje uporabljena tema 

magnetizem in trije odgovori (4 %) so bili vesolje. 

Relativno majhen delež anketirancev se je v preteklem letu poglabljal v teme, kot so opisovanje 

vremenskih pojavov in dogodkov, presipavanje, voda – potapljanje predmetov, merjenje, sile, 

elektrika, temperatura, električni krog in senčno gledališče, in sicer vsako od navedenih tem je 

izvajal po 1 anketiranec (1 %). 
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7. Katerih (od zgoraj naštetih) vsebin se v izvedbenem kurikulu vrtca z otroki nikoli ne 

lotevate? Zakaj? 

Slika 7: Fizikalne vsebine, ki se jih strokovni delavci ne lotevajo 

 

Anketirani strokovni delavci so na vprašanje odgovorili, da se jih 9 (19 %) nikoli ne loteva 

magnetizma in 17 (36 %) elektrike. 7 (15 %) se jih nikoli ne loteva vesolja, 6 (13 %) sil, zvoka 

in senc se ne lotevata po 2 anketiranca (4 %), temperature, svetlobe ter gibanja igrač in vozil pa 

se nikoli ne loteva po 1 od anketiranih strokovnih delavcev (2 %).  
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Slika 8: Razlogi za neizvajanje fizikalnih vsebin 

 

Na vprašanje zakaj je 6 odgovorov (32 %) je bilo, da imajo o tem pomanjkljivo znanje, 4 (21 %) 

odgovori navajajo, da so otroci premajhni, po 2 odgovora (11 %) sta bila, da ni interesa, je 

prezahtevno ali pa imajo v vrtcu pomanjkanje sredstev. Po 1 odgovor (5 %) je bil, da imajo o 

tem premalo izkušenj, da so fizikalne vsebine preabstraktne ali pa, da je treba obravnavati teme 

glede na starost in da so teme za otroke težke in prezahtevne. Menim, da bi se lahko tudi tem, 

za katere menijo, da so pretežke ali imajo zanje premalo znanja, lotevali večkrat. Pomembno 

je, da strokovni delavci najprej v sebi vzbudijo interes do obravnave fizikalnih vsebin. Za 

njihovo uspešno uvajanje v kurikul so potrebni tudi motivacija, interes in podpora s strani 

vodstva vrtca.   
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8. Na kakšen način z otroki največkrat spoznavate fizikalne vsebine? 

Slika 9: Način spoznavanja fizikalnih vsebin 

 

Na vprašanje so lahko anketiranci podali več odgovorov, ki so jih izbirali med predlaganimi, 

ali pa dopisali svoje. Prevladuje odgovor, da fizikalne vsebine spoznavajo preko 

eksperimentov, kar je bilo zapisano pri 36 odgovorih (38 %). Približno enako število 

odgovorov, 25 (27 %), je bilo, da z otroki spoznavajo fizikalne vsebine preko pogovorov, 22 

odgovorov (23 %) pa se je glasilo, da za to uporablja knjige. Zelo majhen delež, 9 odgovorov 

(10 %), je bilo, da za spoznavanje fizikalnih vsebin uporabljajo informacijsko komunikacijsko 

tehnologijo (v nadaljevanju IKT), kar je presenetljivo, glede na to, da smo v dobi pogoste 

uporabe IKT. Obenem je zelo pohvalno, da se strokovni delavci bolj kot za IKT odločajo za 

različne druge vire. Dostopanja do virov z uporabo IKT imajo otroci tako ali drugače na vsakem 

koraku preveč. Dva odgovora (2 %) sta bila zapisana, da fizikalne vsebine spoznavajo z otroki: 

»Spoznavamo ob negi.« 

»Skozi igro.« 
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9. Zakaj se vam zdi pomembno, da je predšolski otrok seznanjen z določenimi fizikalnimi 

vsebinami? 

Strokovni delavci navajajo, da mora biti predšolski otrok seznanjen s fizikalnimi vsebinami, da 

lažje vzpostavi vsakodnevni stik z realnostjo in kasneje z vedo samo. Fizikalne vsebine mu 

pomagajo povezovati se z okoljem in prostorom, razvijati naravoslovno pismenost in 

poglobljeno spoznavanje naravoslovja ter pridobivati osnove za vsakodnevno življenje in 

predznanje za kasnejše učne predmete. S fizikalnimi vsebinami otrok širi svoje znanje in 

pridobiva pestre izkušnje ter spoznava fizikalne značilnosti, kar je osnova za boljše 

razumevanje v kasnejšem obdobju. Če fizikalne vsebine obravnavamo v predšolskem obdobju, 

razvijejo otroci boljšo predstavljivost, naravoslovna tematika jim je bolj zanimiva, privlačna in 

z veseljem raziskujejo nova področja. V nadaljevanju sta navedena dva odgovora strokovnih 

delavcev na zastavljeno vprašanje: 

"Fizika nas spremlja skozi vse življenje, v predšolskem obdobju otroci hitro usvojijo in 

razumejo vse pojme in povezave." 

"Fizika je del življenja, otroci so radovedni, zato razvijajmo njihovo vedoželjnost, novi izzivi so 

vedno dobrodošli." 
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10. Ali menite, da na izbor določene vsebine vpliva starost otrok? Zakaj? 

Slika 10: Vpliv starosti na izbor določene fizikalne vsebine 

 

DA – 30 anketirancev (75 %) meni, da starost otrok vpliva na izbor določene fizikalne vsebine. 

Otroci v zgodnejšem obdobju ne zmorejo sami izvesti in razumeti vseh eksperimentov in tudi 

rezultatov ne dojemajo enako. Zaradi lažjega dojemanja in razumevanja je bolje nekatere 

vsebine predstaviti kasneje. 

NE – 10 anketirancev (25 %) meni, da na izbor vsebin ne vpliva starost otrok, potrebna je le 

izvirnost pri pripravi, zahtevnost obravnave se lahko stopnjuje, eksperimenti in priprave pa se 

prilagodijo starosti otrok. Starost se jim ne zdi pomembna, kar je nujno, je poučenost in 

razgledanost strokovnega delavca, ker se da vsako temo prilagoditi. 
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11. Ali izbirate fizikalne vsebine glede na starost otrok? Zakaj? 

Slika 11: Individualni izbor fizikalnih vsebin glede na starost otrok v skupini 

 

DA – 32 anketiranih strokovnih delavcev (80 %) izbira fizikalne vsebine glede na starost otrok 

zaradi različnih zmožnosti in razumevanja, skrbi za varnost, usvajanja vsebin na prilagojen 

način, specifičnega poteka dela, interesa otrok, zanimanja in strukture skupine, teme, dela, 

skrbnega načrtovanja in prilagoditve razvojni stopnji. 

NE – 8 anketiranih strokovnih delavcev (20 %) fizikalnih vsebin ne izbira glede na starost otrok. 

Anketiranci podajo odgovore, da izbirajo na podlagi tematike, interesa otrok, občutkov, značaja 

otrok in vse skupaj predstavijo na njim razumljiv način. 
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12. S katerimi vsebinami največkrat povežete fizikalne vsebine? 

Slika 12: Medpredmetno povezovanje fizikalnih vsebin 

 

Strokovni delavci fizikalne vsebine največkrat povezujejo s kemijo in biologijo. Na 

povezovanje fizikalnih vsebin z biologijo, je bilo podanih 20 odgovorov (32 %). Z biologijo 

fizikalne vsebine povezuje 20 anketirancev (32 %), s kemijo 21 anketirancev (33 %). Relativno 

majhen delež strokovnih delavcev, 4 anketiranci (6 %), je odgovoril, da fizikalnih vsebin sploh 

ne povezuje. Pri vprašanju so imeli anketiranci možnost izbrati med več predlaganimi odgovori 

ali podati svojega. 18 anketiranih strokovni delavcev (29 %) pravi, da povezujejo fizikalne 

vsebine tudi z matematiko, jezikom, gibanjem, umetnostjo, naravo in družbo. Razvidno je, da 

velika večina anketiranih strokovnih delavcev povezuje fizikalne vsebine z vsemi kurikularnimi 

področji in jih vključuje v vrtčevski vsakdanjik.  
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13. Kakšne pripomočke za obravnavo specifičnih vsebin imate na voljo?  

Slika 13: Pripomočki za izvajanje fizikalnih vsebin 

 

Strokovni delavci imajo za delo s fizikalnimi vsebinami različne predmete in pripomočke. 3 

anketiranci (2 %) navajajo IKT, 10 (6 %) knjige, 20 (11 %) svetlobne kocke, 8 (4 %) 

povečevalna stekla, 20 (11 %) grafoskop, 16 (9 %) epruvete, 8 (5 %) magnete, 14 (8 %) merilne 

posode, 30 (17 %) instrumente, 26 (15 %) tehtnice in 21 anketirancev (12 %) navaja didaktične 

pripomočke. Nekaj strokovnih delavcev je posamično navedlo tudi igrače, kapalke, posode, 

deske, likovne pripomočke, skrinje odkritij (okolje in zdravje, energija in elektrika), merilne 

čaše, električni kovček in pipalke. 
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Slika 14: Preskrba pripomočkov za izvedbo fizikalnih vsebin 

 

 

Na vprašanje Kdo vam jih priskrbi? je 26 anektiranih strokovnih delavcev (65 %) odgovorilo, 

da je za to pristojen vrtec, 3 anketirani strokovni delavci (8 %) imajo možnost izposoje 

pripomočkov pri osnovni šoli (OŠ). 9 anketirancev (22 %) je odgovorilo, da morajo za 

pripomočke poskrbeti sami. Pri 2 anketirancih (5 %) pripomočke priskrbijo starši otrok. Iz 

rezultatov je razvidno, da ima več kot polovica (65 %) strokovnih delavcev možnost dobiti 

ustrezne pripomočke v vrtcu. 
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14. Se strinjate s trditvijo, da strokovni delavci vrtca fizikalne vsebine obravnavajo manj 

pogosto kot ostale naravoslovne vsebine?  

Če se strinjate, kakšen je vzrok? 

Slika 15: Obravnava fizikalnih vsebin v vrtcu 

 

Velika večina, 31 anketiranih strokovnih delavcev (78 %), se strinja, da se fizikalne vsebine 

obravnavajo manj pogosto kot ostale naravoslovne vsebine. 9 anketiranih strokovnih delavcev 

(22 %) se ne strinja, da se fizikalne vsebine v vrtcu obravnavajo manj pogosto kot ostale 

naravoslovne vsebine. 

Kot vzroke za strinjanje so strokovni delavci posamično navajali nepoznavanje vsebin, 

pomanjkanje časa, pomanjkanje pripomočkov, pomanjkanje pozitivnega odnosa, premajhno 

izobraženost na določenem področju, premalo izkušenj, nezaupanje v svoje znanje. Zanimiva 

in nepričakovana odgovora sta bila: 

»Nepomembnost.« 

»Nizka starost otrok.« 

Veliko anketiranih strokovnih delavcev kljub strinjanju v prvem delu vprašanja ni podalo 

odgovora na vprašanje, kakšen je vzrok za to. Kljub vsem dejavnikom sem mnenja, da ima 
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otrok vso pravico spoznavati in raziskovati vse, kar ga obdaja, tudi če se strokovnim delavcem 

to zdi nepomembno ali so mnenja, da so otroci premajhni. Na enem od anketnih vprašalnikov 

sem opazila odgovor, ki dobro povzame stanje:  

»Na fizikalne vsebine na žalost pozabimo. Toliko je vseh ostalih, ki se nam v tistem trenutku 

zdijo tako zelo pomembne, čeprav niso, da damo fizikalne vedno na stran.« 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Klara Papež; diplomsko delo 

32 

15. Kateri opis vas najbolje opiše? 

Slika 16: Individualni pristop k obravnavi fizikalnih vsebin 

 

Največji delež strokovnih delavcev, kar 14 anketirancev (34 %), fizikalnih vsebin ne pozna 

dovolj dobro, zato se jih raje ne loteva, če pa že, se loti lažjih in njim priljubljenih; 8 anketiranih 

strokovnih delavcev (20 %) meni, da jih dokaj dobro pozna, vendar nizko starost otrok vidi kot 

prepreko za izvajanje; 7 anketiranih strokovnih delavcev (18 %) fizikalne vsebine dobro pozna, 

vendar jih redko vključuje. Po 5 anketiranih strokovnih delavcev (13 %) je odgovorilo, da 

fizikalne vsebine dokaj dobro pozna, vendar jih ne uporablja veliko, in da jih dobro pozna, 

vendar jih vključuje redko. 1 anketirani strokovni delavec (2 %) fizikalnih vsebin ne pozna 

dovolj dobro, zato se jih raje ne loteva. 
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3.2 Raziskovalno vprašanje oz. cilji  

S pomočjo odgovorov na vprašanja v anketnem vprašalniku sem ugotovila, da strokovni delavci 

v vrtcu fizikalne vsebine malo uporabljajo. Kot razlog sta večinoma navedena nepoznavanje 

strokovnih osnov ali nizka starost otrok. Po mojem mnenju lahko vsako temo predstavimo 

otrokom ne glede na starost. Potrebni sta le temeljita priprava in prilagoditev ravni njihovega 

mišljenja.  

Predvidevam, da fizikalne vsebine uporabljajo predvsem tisti anketirani strokovni delavci, ki 

delajo v oddelkih drugega starostnega obdobja, in teh je skoraj polovica. Pri vprašanju o starosti 

anketiranci navajajo, da se jim pri vključevanju vsebin starost zdi pomembna. Fizikalne vsebine 

vključujejo večinoma enkrat tedensko, spoznavajo pa jih s pomočjo eksperimentov, nekateri 

tudi s pomočjo knjig ali med pogovorom. Največkrat spoznavajo in uporabljajo fizikalne 

vsebine, kot so naravoslovni postopki (urejanje, razvrščanje, štetje, prirejanje …), naravne 

oblike gibanja, gibanje tekočin, vozil, igrač, zvok, svetloba in sence. Drugih fizikalnih vsebin 

se lotevajo zelo redko ali nikoli, odvisno od znanja, usposobljenosti in, kot navajajo, tudi 

razpoložljivega časa, kar se mi zdi povsem nesmiselno. V vrtcu ni časovne omejitve, zato je 

vedno dovolj časa za vse, kar želimo z otroki početi in spoznavati. 

Cilji naloge so bili: 

‒ Ugotoviti, koliko fizikalnih vsebin strokovni delavci vrtcev redno izvajajo v svoji 

delovni praksi in katere, ter identificirati nekatere razloge za implementacijo oziroma 

opuščanje vsebin ali področij – strokovni delavci v svoji praksi sicer dokaj pogosto 

uporabljajo fizikalne vsebine, vendar njihovo izvajanje pogojujejo s starostjo in 

vsebinami, ki se jim zdijo primerne, lažje, njim razumljive, navajajo, da se tistim, ki jih 

ne poznajo dobro, izogibajo, pri mlajših otrocih se na splošno fizikalnih tem ne lotevajo. 

Razlogi za opuščanje oz. neizvajanje so ravno v nepoznavanju, nerazumevanju, 

nezainteresiranosti strokovnih delavcev; 

‒ Predstaviti fizikalne vsebine v kurikulu za vrtce. Fizikalne vsebine v kurikulu za vrtce 

so vse medpredmetne kurikularne vsebine, ki so kakor koli povezane s fiziko. Največ 

povezav najdemo s področjema gibanja in narave. Tudi pri aktivnostih z drugih 

področij, ki so popolnoma rutinske, lahko najdemo povezavo s fizikalnimi vsebinami. 

S kurikularnimi področji fizike lahko povežemo tudi splošne predmete, kot sta biologija 

in kemija, ki ju vsekakor tudi obravnavamo znotraj kurikula;  
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‒ Raziskati zastopanost fizikalnih vsebin v izvedbenem kurikulu s pomočjo anketnega 

vprašalnika za strokovne delavce – podrobnejša analiza rezultatov in predstavitev 

vprašalnika sta podani v empiričnem delu diplomskega dela. 

 

3.3 Hipoteza 

Strokovni delavci v vrtcu dajejo velik poudarek področju narave. Hipoteza je potrjena. 

Strokovni delavci v vrtcu se glede na rezultate odgovorov na vprašanja veliko ukvarjajo s 

področjem narave, vendar ne podrobno za vsak predmet. Ne razčlenjujejo torej posebej 

fizikalnih vsebin, po navadi jih vpeljujejo skupaj z drugimi področji, redko jih obravnavajo 

celostno in samostojno.  

Strokovni delavci v vrtcu na področju narave ne izvajajo vsebin, povezanih s fiziko – če 

jih izvajajo, so vsebine povezane predvsem z obravnavo vesolja. Hipotezo ovržemo. 

Strokovni delavci v vrtcu sicer določene fizikalne vsebine obravnavajo, vendar ne vsebin v 

povezavi z vesoljem. Slednje na splošno obravnavajo malo in poredko. 
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4 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem s pomočjo odgovorov strokovnih delavcev vrtcev na vprašanja v 

anketnem vprašalniku raziskovala dejansko prisotnost fizikalnih vsebin v izvedbenem kurikulu 

vrtca. Da sem se lotila te teme, so me motivirale vsebine in aktivnosti v okviru predmeta 

Začetno naravoslovje – fizika. Teme so se mi zdele zelo primerne za delo v skupini otrok. Hkrati 

sem pri drugih strokovnih delavcih opazila povsem drugačen odnos do tega področja. 

Ugotovila sem, da imajo anketirani strokovni delavci pred fizikalnimi vsebinami zadržke. 

Razlogi, ki so jih navedli za izpuščanje fizikalnih vsebin, so nepoznavanje vsebin, pomanjkanje 

časa in pomanjkanje znanja. 

Vsak predšolski otrok bi moral biti deležen tudi fizikalnih vsebin, strokovni delavci pa so dolžni 

poskrbeti, da jih poznajo in izvajajo. Ob tem je posebej pomembna tudi skrb za spoznavanje 

ustreznih izrazov in razvoj zametkov strokovnega izražanja o in v naravoslovju.  

V prihodnosti bo treba graditi na izobraževanju vzgojiteljev na področju naravoslovja, zlasti 

fizikalnih vsebin. Veliko anketirancev je namreč kot razlog za opuščanje teh vsebin navajalo 

pomanjkanje strokovnega znanja.  

Za konec naj nas vodi še misel Marie Montessori, ki jo je zapisala v knjigi Srkajoči um.  

»Otrok je neopredeljen, nevtralen in biološko ravnodušen do tega, kaj bo vsrkaval iz okolja in 

vgrajeval v svojo osebnost. /…/ Če si zares želimo spreminjati stvari na bolje, se moramo 

obrniti na otroka.« (Montessori, 2018, str. 17). 

Njena misel nas vzpodbuja, da otrokom pomagamo, jih spodbujamo. Za strokovne delavce je 

seveda pomembno tudi, da delamo z veseljem, kajti otroci začutijo pozitiven (ali negativen) 

odnos odraslega do naravoslovja in ga prevzamejo tudi sami.  
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Klara Papež, zaključujem študij Predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V 

diplomskem delu raziskujem zastopanost fizikalnih vsebin v izvedbenem kurikulu vrtca. 

Vljudno vas naprošam, da si vzamete nekaj minut za izpolnjevanje vprašalnika in mi s tem 

pomagate zbrati podatke o tem. Zbrani rezultati bodo obravnavani skupinsko in povsem 

anonimno. Hvala za vašo pripravljenost, odgovore in čas! 

1. Spol M Ž 

 

2. Starost: 

a) 20–30 let 

b) 30–45 let 

c) 45–60 let 

 

3. Starostno obdobje otrok v skupini: __________________________________________ 

 

4. V kolikšni meri uporabljate fizikalne vsebine v vsakdanjem izvedbenem kurikulu? 

a) Vsak dan 

b) 3x tedensko 

c) 1x tedensko 

d) Drugo: ______________________________________________________________ 

 

5. Katere fizikalne vsebine so vam najbolj blizu? (možnih je več odgovorov) 

a) Naravoslovni postopki (razvrščanje, urejanje, merjenje, …) 

b) Sence 

c) Vesolje (opazovanje Sonca, Lune, zvezd …) 

d) Enakomerno gibanje 

e) Gibanje tekočin (prelivanje, pretakanje) 

f) Gibanje igrač, vozil 



 

 

g) Naravne oblike gibanja (opazovanje, opisovanje, spreminjanje) 

h) Sile (kako gibanje spremenimo, kako ga vzdržujemo) 

i) Zvok 

j) Svetloba 

k) Temperatura 

l) Elektrika in magnetizem 

m) Drugo: ______________________________________________________________ 

 

6. Naštejte nekaj fizikalnih vsebin, ki ste jih obravnavali v preteklem letu! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 

7. Katerih (od zgoraj naštetih) vsebin se v izvedbenem kurikulu v vrtcu z otroki nikoli ne 

lotevate? Zakaj? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. Na kakšen način z otroki največkrat spoznavate fizikalne vsebine? 

a) Eksperimenti 

b) Ogledi s pomočjo IKT 

c) Pogovor 

d) Knjige 

e) Drugo: ______________________________________________________________ 

 

9. Zakaj se vam zdi pomembno, da je predšolski otrok seznanjen z določenimi fizikalnimi 

vsebinami? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



 

 

10. Ali menite, da na izbor določene vsebine vpliva starost otrok? Zakaj? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. Ali izbirate fizikalne vsebine glede na starost otrok? Zakaj? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12. S katerimi vsebinami največkrat povežete fizikalne vsebine? 

a) Biologija 

b) Kemija 

c) Ne povezujem 

d) Drugo: _______________________________________________________________ 

 

13. Kakšne pripomočke za obravnavo specifičnih vsebin imate na voljo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Kdo vam jih priskrbi?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14. Se strinjate s trditvijo, da strokovni delavci vrtca fizikalne vsebine obravnavajo manj 

pogosto kot ostale naravoslovne vsebine? (Obkrožite) 

Se strinjam    Se ne strinjam 

 

Če se strinjate, kakšen je vzrok? 

________________________________________________________________________  

 

15. Kateri opis vas  najbolje opiše? 

a) Fizikalnih vsebin ne poznam dovolj dobro, zato se jih raje ne lotevam. 



 

 

b) Fizikalnih vsebin ne poznam dovolj dobro, zato se jih raje ne lotevam, če pa že, se lotim 

lažjih in meni priljubljenih. 

c) Fizikalne vsebine dokaj dobro poznam, vendar jih ne uporabljam veliko. 

d) Fizikalne vsebine dokaj dobro poznam, vendar jih zaradi nizke starosti otrok ne 

obravnavam. 

e) Fizikalne vsebine dobro poznam, vključujem jih redko. 

f) Fizikalne vsebine dobro poznam in jih redno vključujem. 


