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POVZETEK 

Otroci se v predšolskem obdobju največ naučijo z odkrivanjem in raziskovanjem preko igre, 

kjer ju vodita notranja motivacija in radovednost. Kadar pa poteka to učenje v interakciji z 

vrstniki in drugimi odraslimi, pa se pri tem učijo še družbenih norm, komunikacijske spretnosti 

in veščine ter sodelovanje. Slednje se mi zdi ključnega pomena, kadar se povezujeta vrtec in 

šola, ki sta otrokovo bližnje okolje v katerem se razvija in uči, hkrati pa se s sodelovanjem 

otroku olajša prehod v novo obdobje in izkušnjo, ki jo doživi z vstopom v šolo. 

V diplomski nalogi me je zanimalo, kakšno je sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok. 

Odločila sem se, da slednje opazujem pri izvajanju eksperimentov pri začetnem naravoslovju, 

ker otroci že v prvih mesecih svojega življenja kažejo izredno zanimanje za naravo, ljudi in 

predmete okoli sebe. Predstavila sem splošno sodelovanje vrtca in šole in kako je le-to 

pomembno za kasnejši prehod predšolskih otrok v vrtec. V nadaljevanju sem se podrobneje 

osredotočila na sodelovanje obeh zavodov, ki »živita« pod eno streho, OŠ Jurija Vege in 

Vzgojno varstvena enote Vojke Napokoj, kjer sem tudi zaposlena. Izpostavila sem pomembnost 

učenja v socialnem okolju in o sodelovalnem učenju, kjer sem podrobneje predstavila metodo 

“Peer teaching”, ki je med bolj uspešnimi metodami. 

V empiričnem delu sem predstavila potek projekta, ki je potekal v mesecu aprilu in maju, s 

predšolskimi otroki starimi 4-6, in učenci, starimi 14 let. Preko eksperimentov, ki so jih izbrali 

učenci, sem raziskovala, kakšno je sodelovanje otrok in motiviranost za delo pri eksperimentih 

in kakšen odnos imajo otroci do učencev in obratno. Rezultati so pokazali, da so otroci še bolj 

motivirani za izvajanje eksperimentov, ker so jih izvajali učenci. To so potrdili tudi v anketnem 

vprašalniku. V intervjuju so vsi učenci odgovorili, da se jim zdi smiselno, da se šola in vrtec 

povezujeta tudi na takšen način oziroma so navdušeni nad tako obliko sodelovanja. Učenci se 

strinjajo, da se otrokom na takšen način olajša prehod iz vrtca v šolo, kjer se otrokom prikaže 

šolo na prijeten in zabaven način, obenem pa se otroci veliko naučijo od učencev, katere imajo 

za vzor. 

Ključne besede: vrtec, šola, sodelovanje, sodelovalno učenje, vpliv vrstnikov, začetno 

naravoslovje, eksperimenti. 





ABSTRACT 

In the pre-school period, children learn a lot from discovering and exploring through games, 

where they are led by internal motivation and curiosity. However, when the learning is carried 

out in an interaction with peers and other adults, they also learn about social norms, 

communication skills and skills in general as well as how to cooperate with other peers. The 

latter to me seems to be of crucial importance when connecting the kindergarten and the school 

which is a child's immediate environment in which the child develops and learns, and at the 

same time, with the child's participation, it facilitates the transition to a new era and the 

experience with entering the school.  

In my thesis, I was interested in what the cooperation of preschool and elementary school 

children is like, so I decided to observe the latter with conducting the experiments in the first 

stage of natural science, since because the children already show an extraordinary interest in 

nature in the first couple of months of their life. They show immense interest in people and 

objects around them. I have presented the general cooperation between kindergarten and the 

school, and how important this is for the later transition of preschool children to kindergarten. 

In the following, I focused a lot more intensively on the cooperation of both institutions that 

"live" under the same roof of the primary school Jurij Vega and the educational protection unit 

Vojka Napokoj, where I am also employed. I emphasized the importance of learning in a social 

environment and on collaborative learning, where I have presented a more in depth presentation 

of the “peer teaching” method, which is among the more successful methods.  

I have presented the course of the project in the empirical work, which took place in April and 

in May, with pre-school children aged 4-6 and students aged 14. Through experiments selected 

by students, I investigated the cooperation of children and the motivation to work on the 

experiments, and what kind of attitude the children have with the students and vice versa. The 

results have showed that the children were even more motivated to carry out experiments 

because they were carried out by students. This was also confirmed in the survey questionnaire. 

In the interview, all of the students answered that they feel that it is reasonable for the school 

and the kindergarten to connect in such a way or a form of cooperation. Students also agree that 

this in way helps the children ease with the transition from kindergarten to school, where 

children can see the school in a pleasant and in an entertaining way, while at the same time the 

children learn a lot from the students which they have as examples. 



 

 

Key words: kindergarten, school, cooperation, students, natural science, experiments. 
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UVOD 

Število otrok narašča in posledično vrtci postajajo premajhni, saj ne uspejo sprejeti vseh otrok, 

ki bi želeli v vrtce. V Vzgojno varstveni enoti Vojke Napokoj v Moravčah so problem rešili z 

odprtjem dodatnega oddelka v spodnjih prostorih osnovne šole. Otroci starostne skupine 4-6 let 

obiskujejo vrtec v šoli. 

Vsakodnevno delo v oddelku v prostorih šole mi je pomagalo k odločitvi, da izberem temo 

diplomske naloge, povezano s sodelovanjem predšolskih in šoloobveznih otrok oziroma 

sodelovanje vrtca s šolo. Druga starostna skupina otrok v vrtcu je bolj željna novih spoznanj, 

nagnjena k raziskovanju, zato jim je tudi naravoslovje zanimivo. O naravoslovju in drugih 

šolskih predmetih se z otroki veliko pogovarjamo. Pri nekaterih dejavnostih že sodelujemo s 

šolo in tako omogočamo, da je prehod iz vrtca v šolo čim manj stresen.  

Ob tem se je porodila zamisel, da bi k naravoslovnim dejavnostim v vrtcu pritegnila 

osnovnošolske otroke.  

Učenci druge triade bodo skupaj s predšolskimi otroki izvajali poskuse z različnimi snovmi. Pri 

tem bom opazovala sodelovanje med predšolskimi otroki in osnovnošolci. Poudarek bo na 

podajanju snovi, zanimanju, komunikaciji, dojemanju in komentiranju dogodka. 
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I TEORETIČNI DEL 

1 OSNOVNA ŠOLA IN VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD 

VOJKE NAPOKOJ 

VVE Vojke Napokoj deluje pod vodstvom Osnovne šole Jurija Vege. Vrtec ima dve enoti in 

15 oddelkov, od tega šest oddelkov prvega starostnega obdobja in 9 oddelkov drugega 

starostnega obdobja. Skupno je v vrtcu 255 otrok. Delovnik v vrtcu se prične ob 5.15 in traja 

do 16.45, tako da vrtec izvaja celodnevni program. Šola in vrtec sta dobro povezana in 

prepletena s številnimi dejavnostmi. Dva oddelka drugega starostnega obdobja, kjer so otroci 

4-6 let, sta v spodnjih prostorih šole, kar še posebej pomaga otrokom pri všolanju, ker so šolske 

stavbe in šolskega ritma že delno navajeni in vanj vsakodnevno vključeni.  

2 SODELOVANJE OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA 

2.1 Okolje vrtca 

Otroški vrtec je povezovalno, skrbstveno in učno okolje. V tem okolju je mogoče spremljati, 

analizirati in preučevati spodbude, ki jih otroci doživljajo ob svojih izkušnjah. Majhni otroci ob 

aktivnem učenju gradijo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. Sprašujejo in iščejo 

odgovore na vprašanja o ljudeh, naravi, dogodkih in zamislih, ki zbujajo njihovo radovednost. 

Učenje poteka preko izkustva, raziskovanja, občevanja z vrstniki, v stiku z naravo, 

predmetnostjo, umetnostjo ter z igro. V igri otroci izražajo svojo osebnost, pripovedujejo, 

razlagajo in prepletajo svoje izkušnje (Željeznov Seničar, 2012). Tudi Bolka (1999) navaja, da 

se otrok uči z odkrivanjem, eksperimentalnim delom. Osnova za aktivno učenje sta notranja 

motivacija in radovednost. Vzgojitelj pripravi prostor za učenje, ki pa ni le igralnica, lahko je 

tudi hodnik, zunanje površine, posebne ustanove. Otrok se razvija in uči v aktivni povezavi s 

svojim socialnim in fizičnim okoljem. V vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno 

družbenost in individualnost (Bolka, 1999). Naloga vzgojiteljev je, da otroci spoznavajo bližnje 

družbeno okolje, v katerega so vsakodnevno vključeni in jih obdaja. Hkrati dobivajo vpogled v 

družbo in kaj jih čaka, kajti le tako bodo lahko sodelovali in vplivali nanjo (Čas, 2008). 
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Otrok se najhitreje socializira v skupini otrok, kar mu prav gotovo omogočata vrtec in šola, v 

najboljšem primeru, kadar sta ustanovi pod skupno »streho«. Socializacija mlajših otrok s 

starejšimi je pomembna, saj se skozi socialne interakcije otrok uči, kako deliti igrače, kako 

poslušati druge in jih upoštevati, kako komunicirati, uči se razvoja samozavesti, izražati svoja 

čustva in tudi delno obvladovati svoje emocionalne izbruhe. Mlajšim otrokom predstavljajo 

starejši otroci odraslo osebo, ki so jim vseeno bližje kot odraslim, zato jih občudujejo in se 

zgledujejo po njih (Čas, 2008). 

Učenje socialnih veščin pridobimo skozi socialne igre in druge dejavnosti, v našem primeru 

skozi izvajanje naravoslovnih poskusov. Osnovna značilnost socialnih veščin je, da omogočajo 

primerno socialno sporazumevanje, kar pomeni, da je otrok glede na svojo starost sposoben 

upoštevati lastne in sogovornikove potrebe ter čustva (Čas, 2008). 

2.2 Prehod iz predšolskega v šolsko obdobje 

Prehod iz predšolskega obdobja v šolsko mora biti olajšan (mehak), za kar je odločilnega 

pomena sodelovanje vzgojnega osebja obeh institucij (Murovec, 1997). 

M. Chazan je že leta 1975 v pregledu raziskav s področja predšolske vzgoje navedel številne 

raziskave, ki proučujejo sodelovanje predšolske vzgoje z nadaljnjim šolskim sistemom. 

Ugotovil je, da so v mnogih državah uvideli potrebo po tesnejšem sodelovanju med predšolsko 

in šolsko stopnjo ter potrebo, da se prehod iz predšolskega v šolsko obdobje otroku olajša. 

Spoznali so, da je predšolska vzgoja kontinuiran proces, kar moramo zagotoviti v neposrednem 

praktičnem vzgojnem delu. Problem prehoda iz predšolskega v šolsko obdobje je možno 

reševati na dva načina: z integracijo obeh sistemov in s sodelovanjem med pedagoškimi delavci 

na obeh stopnjah (Adamič in Tomič, 1988). 

Povezovanje osnovne šole in vzgojno-varstvene organizacije je opredeljeno v zakonih in 

smernicah za delo v teh ustanovah. V Programu življenja in dela osnovne šole je bilo leta 1983 

zapisano: »Osnovne šole in vzgojno-varstvene organizacije tesno sodelujejo pri organizaciji in 

izvedbi priprave na šolo, zlasti pri ugotavljanju zrelosti učencev za vstop v šolo, pri izmenjavi 

informacij o uspešnosti priprave na šolo in pri postopnem uvajanju novincev v šolsko delo. 

Uveljavljajo tudi druge oblike sodelovanja in dogovarjanja, zlasti glede gospodarne izrabe 

prostorov in zunanjih površin ter prehrane otrok in učencev. Osnovne šole in vzgojno-varstvene 
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ustanove sodelujejo tudi pri izobraževanju staršev, načrtujejo medsebojno sodelovanje 

pedagoških delavcev, načrtujejo skupne prireditve, proslave in druge manifestacije« (Adamič 

in Tomič, 1988). 

Podobne naloge so opredeljene prav tako v Smernicah za delo v vzgojno-varstvenih 

organizacijah. Sodelovanje se po pogostosti, vsebini in oblikah razlikuje glede na to, ali deluje 

vrtec v okviru osnovne šole, ali v določeno šolo prihajajo otroci le iz enega vrtca, ali pa se mora 

šola povezovati z več vrtci v svojem okolju (Adamič in Tomič, 1988). 

Sodelovanje med osnovno šolo in vrtcem poteka na več ravneh: 

 med vodstvi ustanov, 

 med strokovnimi službami, 

 med strokovnimi službami in vzgojitelji/učitelji, 

 med učitelji in vzgojitelji,  

 med otroki iz vrtca in osnovnošolskimi otroki. 

Uspešnost medsebojnega sodelovanja lahko zagotovimo, če bo temeljijo na obojestranski 

zainteresiranosti, informiranosti ter ustreznem odnosu do partnerja (Adamič in Tomič, 1988). 

Prehod iz vrtca v šolo je med najbolj izpostavljenimi problemi. Kljub temu da prinaša pozitivna 

pričakovanja, pa hkrati prinaša tudi stres in strah. Kakšno je razmerje omenjenih lastnosti, je 

predvsem odvisno od razlike med enim in drugim okoljem. Lažji je prehod, čim manjše so 

razlike med starim in novim okoljem. V tem primeru bo otrokom, ki obiskujejo vrtec, lažji 

prehod, saj so neposredno vključeni v šolo in njeno bližino oziroma prisotnost in dejavnosti 

(Vonta, 1997). 

Povezovanje vrtcev in šol se poudarja predvsem na stopnji osnovnega šolanja. Z 

najrazličnejšimi oblikami povezovanja in sodelovanja zagotavlja večji kontinuum predšolske 

vzgoje v osnovno šolo. Na omenjen način bo prehod postal bolj prožen in zmanjšali se bodo 

neugodni vplivi. Za nekatere otroke je že sam prehod iz male stavbe vrtca v veliko šolsko 

ustanovo zelo travmatičen. Strah, ki ga doživljajo, lahko vodi do grafomotoričnih težav. Otrok 

pokaže, kot da je manj sposoben, in začne čutiti odpor do šole (Bolka, 1999). 
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2.3 Sodelovanje OŠ Jurija Vege in VVE Vojke Napokoj 

V VVE Vojke Napokoj so dva oddelka vrtca preselili v spodnje prostore šole. Oddelka nimata 

posebnega vhoda. Otroci skupine Mravljice so vsakodnevno vključeni in deležni vtisov šole. 

Prvi mesec so bili najbolj ponosni na dejstvo, da so v šoli. Staršem so začeli govoriti, da ne 

hodijo v vrtec, temveč v šolo. Počutili so se pomembne, kar je vplivalo tudi na dvig samozavesti 

pri nekaterih otrocih. Otroci se prvi mesec niso želeli več držati za roke, kadar smo se odpravili 

na sprehod. Kot razlog so navedli, da se tudi učenci v šolah ne držijo za roke. Počutili so se za 

stopnjo odraslejše, zrelejše, ker koristijo prostore šole. 

V sosednjem oddelku Žogice v igralnici nimajo sanitarij, zato si jih večino časa delimo. Ker pa 

imamo le 3 straniščne školjke in 1 pisoar, otrok pa je iz obeh skupin skupaj 40, otroci iz skupine 

Žogice uporabljajo tudi sanitarije otrok 1. razreda. Skupaj z osnovnošolskimi otroki tako 

koristijo skupne sanitarije. Srečujemo se tudi v večnamenskem prostoru oziroma avli. Kadar se 

odpravimo ven, se otroci radi usedejo na klopi poleg garderobe in z zanimanjem opazujejo 

dogajanje šolarjev na hodniku. 

Odzivi staršev glede selitve v prostore šole so bili pozitivni. Niso imeli nobenega zadržka glede 

tega, da vrtec poteka v prostorih šole. Ravno nasprotno, večini je to ugajalo, da so lahko na 

istem mestu oddali in prevzeli otroke ali pa so starejšemu otroku prepustili mlajšega, da ga je 

pripeljal v vrtec. 

Za otroke iz vrtčevskega oddelka Mravljice, ki se nahaja v spodnjih prostorih osnovne šole, 

lahko povem, da ne bodo imeli nobenih večjih težav pri prehodu v šolo, saj so vsakodnevno 

vključeni v to stavbo in se srečujejo s šolarji ter so deležni šolskega rituala. 

Več kot polovica otrok iz skupine Mravljice ima starejšega brata ali sestro, ki jih večkrat 

pripeljejo in pridejo po njih v vrtec. Ena od mam je dejala, da pusti starejši hčerki odgovornost, 

da pripelje mlajšo sestrico, saj ji s tem dvigne del samozavesti in občutek odgovornosti. S 

pomočnico vzgojiteljice zagovarjava ta način sodelovanja med vrstniki, kar tudi krepi bratski 

oziroma sestrski odnos.  

Vrtec lažje sodeluje s šolo in obratno tam, kjer je vrtec neposredno ob šoli, kot pa v primeru, če 

sta vrtec in šola dokaj oddaljena. Ne le otroci, tudi vzgojiteljice in učiteljice se večkrat srečujejo 
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zaradi bližine igralnic, igrišč, učilnic. Otroci se bolj med seboj družijo, pozdravijo in zabavajo. 

Predšolskim otrokom res veliko pomeni, da lahko navezujejo stike s šoloobveznimi otroki, saj 

jih imajo za odrasle in pomembne ljudi, ki so jim za vzor. 

Ustanove, ki imajo možnost povezave med vrtcem in šolo, lažje razvijajo tudi druge oblike 

sodelovanja, ki pozitivno vplivajo na prehod otrok v šolo. Vrtec VVE Vojke Napokoj sodeluje 

s šolo pri različnih prireditvah, razstavah kot so npr. novoletni bazar, prireditev za šolski sklad 

itd. Nekatere prireditve se lahko organizirajo hkrati za vrtec in za šolo, kar ugaja zaradi časovne 

organizacije tudi staršem. Gre za večjo pestrost sodelovanja, kjer so vrtci ob šolah, kot pa med 

vrtci, ki so oddaljeni od osnovnih šol. Med vrtci in osnovnimi šolami, ki so oddaljena med 

seboj, potekajo skupna srečanja redkeje, enkrat ali dvakrat letno, v obliki kot so hospitacijski 

nastopi, dan odprtih vrat. 

Med letom je vrtec sodeloval s šolskim pevskim zborom in nastopal na prireditvi za šolski 

sklad, si ogledal likovni atelje in delo devetošolcev. Otroci so si sposodili likovne pripomočke 

– slikarsko stojalo za ustvarjanje. Skupaj smo sodelovali pri zbiralni akciji starega papirja. 

Devetošolci so v vrtčevskem oddelku Mravljice zaigrali predstavo Pika Nogavička, oddelek 

Mravljice pa jih je ob pustnem čas obiskal našemljen ter jim zapel pesmice. Takšne dejavnosti 

so otrokom zanimive, radi se jih spominjajo in o njih govorijo. Posebej jim je v veliko 

zadovoljstvo, ko na hodniku ali na predstavi ali zunaj na igrišču vidijo svoje starejše prijatelje 

in druge sorodnike, brate in sestre. 

2.4 Medgeneracijski vpliv vrstnikov 

Medgeneracijsko učenje je običajno tesno povezano z učenjem v prostoru, kjer ljudje živijo. Za 

učenje so bistvenega pomena dialog, možnost spraševanja in skupinsko sodelovanje v 

socialnem procesu (Kump in Jelenc-Krašovec, 2009). Vrtec in šola sta za otroka fizični in 

življenjski prostor s številnimi pomembnimi odnosi in dogajanji (Rozman, 1995). 

Podobno definicijo lahko zasledimo v opredelitvi Centra za medgeneracijsko prakso, ki v 

medgeneracijsko učenje vključuje izmenjavo informacij, razmišljanj, občutenj in izkušenj med 

dvema generacijama, kar obogati vse vključene. Cilj medgeneracijskega učenja je povezati ljudi 

v namenske, vzajemno koristne dejavnosti, ki spodbujajo večje razumevanje in spoštovanje 

med generacijami (Kump in Jelenc-Krašovec, 2009).  
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Druženje z vrstniki definitivno močno vpliva na otrokov razvoj. V skupino vrstnikov so 

navadno vključeni prijatelji ali drugi pomembni vrstniki iste starosti. Predšolski otrok ima z 

vsakim letom več stikov z osebami, ki so mu blizu po njegovi stopnji socialnega in moralnega 

razvoja. V predšolskem obdobju otrok že prilagaja vedenje glede na svojo družbo. Tako se bo 

v družbi vrstnikov vedel drugače, ko je sam s starši ali drugimi vzgojitelji pa drugače. Vpliv 

vrstnikov je največji, kadar starši niso prisotni. Tedaj otrok podleže vplivu vrstnikov in se 

popolnoma zgleduje po njihovem vedenju. Za večino ljudi je izredno pomembno, da jih skupina 

sprejme, zato bodo preoblikovali svoje obnašanje v smeri iskanja potrditev med vrstniki 

(Rozman, 1995). V uspešnih medgeneracijskih programih se krepi samopodoba obeh generacij 

ter medsebojna zavest in razumevanje mlajše in starejše generacije (Kump in Jelenc-Krašovec, 

2009). 

2.5 Učenje v socialnem okolju 

Učenje je vedno del določenega socialnega okolja in je v interakciji z drugimi ljudmi. V prvih 

letih otrokovega življenja so zanj pomembni odrasli (starši), pozneje, zadnje leto predšolskega 

obdobja, tik pred vstopom v šolo, pa postanejo pomembnejše osebe v procesu učenja vrstniki. 

Pri predšolskih otrocih so to starejši vrstniki, lahko njihovi bratje, sestre. Vrstniki so pomemben 

del okolja za pridobivanje novega znanja in za oblikovanje socialnih veščin in vrednot, ki so 

podlaga za otrokovo delovanje na različnih življenjskih področjih. Predšolski kot šoloobvezni 

otroci morajo imeti možnosti za sodelovanje z drugimi otroki pri pridobivanju lastnega znanja, 

pa tudi pri oblikovanju celotne osebnosti (Peklaj, 2001). 

Kalkowski je zapisal, da raziskave potrjujejo, da otroci vplivajo na medsebojno vedenje otrok, 

kar jim služi kot model in podkrepi njim lastne postopke in načine. Primer, ki potrjuje delovanje 

sistema, je, da učenec, ki uči mlajšega otroka, in mlajši otrok, ki se od njega uči, govorita njima 

lasten jezik, ki jim je bližje. Vigotski opredeljuje, da sta oba v istem območju dojemanja 

oziroma oba delujeta v njunem območju bližnjega govora. Združuje ju znanje in status, kar 

omogoča bolj sproščen pogovor, izražanje mnenj, predlogov in idej (Peklaj, 2001). 

Vigotski je dejal, da je za kognitivni otrokov razvoj pomembno njegovo socialno okolje in še 

posebej osebne interakcije z drugimi ljudmi in jezik. Otroci se učijo v socialnem kontekstu, 

njihovi možgani pa so pripravljeni na socialno interakcijo, na odnose z drugimi in za učenje od 

njih no izmed temeljnih načel za oblikovanje učinkovitega učnega okolja v 21. stoletju je, da 
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naj učno okolje temelji na socialni naravi učenja in aktivno spodbuja dobro organizirano 

sodelovalno učenje (Novak idr., 1976). 

2.6 Sodelovalno učenje  

Sodelovalno učenje je učenje oziroma delo v manjših skupinah. Oblikovano je, da vsak 

posameznik doseže najboljši učinek pri lastnem učenju in hkrati pomaga drugemu, da vsi skupaj 

dosežejo najboljše rezultate. Rdeča nit pri tem je interakcija v skupini. Johnson in Johanson 

opredeljujeta sodelovalno učenje kot učenje v majhnih skupinah z namenom doseči skupen cilj 

t. i. naučiti se učno snov ali rešiti nek problem (Peklaj, 2001). 

Pozitivna povezanost, neposredna interakcija in odgovornost vsakega posameznika so osnovna 

načela sodelovalnega učenja. Področja, na katerih lahko sodelovalno učenje pripelje do boljših 

rezultatov in bolj kakovostnega razvoja otrok, so: področje spoznavnih procesov oziroma 

področje znanja, socialni odnosi ter čustveno motivacijski procesi. Sodelovalno učenje otrokom 

daje možnost miselne in umske aktivni, utemeljevanja svojih zamisli, navajanja razlogov za 

pravilnost, predšolski otroci pa iščejo neke svoje znanstvene »otroške« teorije, ideje (Peklaj, 

2001). Sodelovanje in socialne interakcije v razredu so vsakdanji del dinamike učnega procesa 

pri usvajanju tako formalnega kot neformalnega znanja (Novak idr., 1976). 

Učitelji skušajo snov razložiti čim bolj preprosto in jasno, da bi jo vsi učenci razumeli. Vendar 

se zgodi, da snovi učenci ne razumejo. Pogosteje bolje razumejo razlago, ki jim jih posredujejo 

vrstniki, kajti ti so bližje njihovemu nivoju razmišljanja, zato je sodelovalno učenje med vrstniki 

zelo pomembno (Peklaj, 2001).  

2.7 Sistem »Peer teaching«  

Sistem »Peer teaching« je ena izmed oblik sodelovalnega učenja, kjer se oblikujejo skupine po 

3-6 udeležencev. Udeleženci obdelujejo določeno izbrano snov, ki jo nato posredujejo 

učencem. Pri tem se razvijajo socialne spretnosti in učenci uporabljajo sodelovalne veščine, ki 

jih razvijajo in se jih morajo naučiti (Glavina, 1978).  

Učenci si postavijo in ustvarijo svoje lastno razumevanje in lasten pomen. So pomembno 

vključeni v iskanje, izbiranje, analiziranje pri izpolnjevanju naloge in reševanju problema. 
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Metoda »Peer teaching« omogoča izobraževanje za celostni razvoj, kajti učenci so vključeni 

intelektualno, čustveno in socialno ter se jih pripravlja na potrebe v prihodnosti. Predšolskim 

otrokom so ti učenci zgled in s tem omogočajo lažji prehod v šolo, saj vidijo, da je lahko učenje 

prijetna izkušnja in ne le sedenje v klopi in pisanje (Glavina, 1978). 

3 NARAVOSLOVJE V VRTCU 

Prva otrokova doživetja v naravi smatramo kot zgodnje naravoslovje, ki je temeljni 

usmerjevalec njegovemu nadaljnjemu svetu o naravi in njeni stvarnosti. Otroci kažejo izredno 

zanimanje za naravo. Zgodnje učenje naravoslovja se začne že v predšolskem obdobju, preko 

otroške aktivnosti in radovednosti. Z zgodnjim naravoslovnim seznanjanjem v vrtcu vplivamo 

na otrokovo procesno spreminjanje celostne osebnosti in s tem na njegov odnos do narave. 

Otrok postane aktiven soudeleženec v okolju le, če je vključen v dejavnosti naravoslovja in 

okoljskega opismenjevanja že v vrtcu (Katalinič, 2010).  

Majhni otroci vseskozi raziskujejo in se soočajo z različnimi izkušnjami, tako poteka njihovo 

aktivno učenje in gradnja znanja, ki jim pomaga razumeti svet okrog njih. Moč aktivnega učenja 

prihaja iz osebne spodbude. Enostavno imajo prirojene želje po raziskovanju, zato sprašujejo 

in iščejo odgovore na vprašanja o ljudeh, naravi, dogodkih in zamislih, ki zbujajo njihovo 

radovednost in pozornost (Bahovec, 2004).  

3.1 Kaj prinaša eksperiment v vrtec?  

Z eksperimentom spodbujamo radovednost in motivacijo, osebna izkušnja pomaga k pomnjenju 

in olajšamo razumevanje osnovnih stvari, pojmov, v povezavi z začetnim naravoslovjem v 

vrtcu. Eksperiment otroke navaja na opazovanje, vrednotenje, urjenje ročnih spretnosti, navaja 

na upoštevanje navodil ter podpira ustvarjalnost in kreativnost (Skvarč, 2002). 

Frontalna oblika dela je v šoli najpogostejša pri izvedbi demonstracijskega eksperimenta kot 

tudi v vrtcu. Skupinsko delo v največji meri omogoča večjo komunikacijo, sodelovanje ter 

razvijanje določenih navad med posamezniki tako učencev kot otrok v vrtcu (Skvarč, 2002). 

Otroci v vrtcu so najbolj željni eksperimentov zaradi neposredne izkušnje, ki jo doživijo. Ob 

izvajanju vidijo, se dotikajo, vonjajo … Vse to jim nudi izkustveno učenje. Dovolimo jim, da 
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sodelujejo in ustvarjajo, kar jih dodatno aktivira, spodbudi in postanejo bolj radovedni (Skvarč, 

2002). 
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II EMPIRIČNI DEL 

4 CILJI RAZISKAVE 

V moji raziskovalni nalogi bom uporabila delno prilagojeno »Peer teaching« metodo. Učenci 

ne bodo znanja posredovali svojemu razredu, temveč predšolskim otrokom. Osnovnošolski 

otroci bodo določeno snov, poskuse obravnavali, se jih naučili in svoje znanje posredovali na 

mlajše predšolske otroke.  

V raziskovalnem delu bodo učenci 9. razreda izvajali naravoslovne dejavnosti predšolskim 

otrokom z metodo eksperimentalnega dela. S tem bodo otroci preko igre vstopili v raziskovalni 

svet, kjer bodo razvijali, spoznavali in se učili novih naravoslovnih pojmov.  

4.1 Namen  

Namen raziskovalnega dela je ugotoviti, kakšna je medsebojna interakcija oziroma sodelovanje 

šoloobveznih in predšolskih otrok pri izvajanju poskusov s področja kemije. 

4.2 Cilji 

 načrtovati in izvajati naravoslovne dejavnosti z metodo eksperimentalnega dela; 

 razvijati naravoslovne pojme; 

 ugotoviti, ali so otroci motivirani za spremljanje in izvajanje eksperimentov. 

5 METODOLOGIJA 

5.1 Raziskovalna metoda 

Za doseganje ciljev diplomske naloge bom uporabila deskriptivno in kavzalno-eksperimentalno 

metodo.  

Z metodo kompilacije bom preučila domačo in tujo strokovno literaturo. Podatke iz vprašalnika 

bom obdelala z osnovnimi statističnimi metodami in jih predstavila v Excelu. 



12 

5.2 Raziskovalni vzorec  

V pedagoški eksperiment sem vključila predšolske otroke VVE Vojke Napokoj, stare od štiri 

do šest let, od tega 10 deklic in 11 dečkov, ki obiskujejo oddelek Mravljice, ki se nahaja v 

spodnjih prostorih osnovne šole. V raziskavi je sodelovalo 6 učencev 9. razreda, 5 deklet in 1 

fant, ki obiskujejo OŠ Jurija Vege. Zaradi varstva osebnih podatkov sem imena otrok in učencev 

za potrebe raziskovalne naloge označila s črkami od A do T (Tabela 1).  

Tabela 1: Prikaz otrok po starosti 

Otrok Starost Spol 

Predšolski otroci 

Otrok A 4 leta in 5 mesecev deklica 

Otrok B 4 leta in 10 mesecev deklica 

Otrok C 4 leta in 11 mesecev deklica 

Otrok Č 5 let in 1 mesec deček 

Otrok D 5 let in 1 mesec deklica 

Otrok E 5 let in 5 mesecev deklica 

Otrok F 5 let in 5 mesecev deček 

Otrok G 5 let in 6 mesecev deček 

Otrok H 5 let in 7 mesecev deklica 

Otrok I 5 let in 7 mesecev deček 

Otrok J 5 let in 7 mesecev deklica 

Otrok K 5 let in 8 mesecev deček 

Otrok L 5 let in 8 mesecev deklica 

Otrok M 5 let in 8 mesecev deček 

Otrok N 5 let in 9 mesecev deček 

Otrok O 5 let in 9 mesecev deček 

Otrok P 5 let in 9 mesecev deklica 

Otrok R 5 let in 9 mesecev deček 

Otrok S 5 let in 9 mesecev deček 

Otrok Š 5 let in 9 mesecev deklica 
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Otrok T 5 let in 11 mesecev deček 

Učenci 

Učenec A 14 let in 5 mesecev deklica 

Učenec B 14 let in 6 mesecev deklica 

Učenec C 14 let in 7 mesecev deklica 

Učenec Č 14 let in 9 mesecev deček 

Učenec D 14 let in 10 mesecev deklica 

Učenec E 14 let in 10 mesecev deklica 

 

 

Graf 1: Grafični prikaz otrok po spolu 

5.3 Raziskovalne hipoteze 

 Predšolski otroci bodo za delo z osnovnošolci zelo motivirani in radovedni. 

 Komunikacija med osnovnošolci in predšolskimi otroci bo potekala sproščeno. 

 Osnovnošolci bodo jasno in razumljivo predstavili in izvedli eksperiment. 

 Za sodelovanje s predšolskimi otroci pri področju naravoslovja – kemija bodo bolj 

motivirana dekleta. 
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5.4 Priprava učencev na izvedbo eksperimentov pred predšolskimi otroki 

Učencem sem prinesla ustrezno literaturo o eksperimentih za predšolske otroke in jih 

spodbudila, da pregledajo in si v paru izberejo tri eksperimente. Demonstracijski eksperiment 

je izvajalo šest učencev, ki so se prostovoljno odločili, da sodelujejo v raziskovalni nalogi. Na 

naslednjem srečanju je vsak par predstavil izbrane eksperimente. Učenci so imeli nalogo, da za 

izbrane eksperimente priskrbijo ustrezne pripomočke in material, ki ga dobijo v šoli, pri 

učiteljici za predmet kemija. Za nasvete in pomoč sem jim bila na voljo. Dogovorili smo se za 

naslednja srečanja, kjer je vsak par predstavil izbrane eksperimente. Učence sem usmerila, kako 

naj otrokom zastavljajo vprašanja ter na kakšen način naj jih spodbujajo in prikažejo 

eksperimente. Prepričala sem se, da so učenci usvojili vse pojme in da razumejo eksperimente. 

Pred izvedbo eksperimentov pred otroki sem jim ponudila priložnost, da lahko eksperimente 

najprej predstavijo svojemu razredu in se tako preizkusijo. Učenci so se odločili, da vsak po en 

eksperiment predstavijo pred svojim razredom. Pri izvedbah sem opazovala njihovo 

sodelovanje, izvirnost, kreativnost in domiselnost za izvedbo eksperimenta. Učencem sem 

zastavila predvidena vprašanja, ki bi jih zastavili tudi otroci, tako da sem preverila njihovo 

razumevanje in besedno poročanje. Spodbujala sem jih k pravilni uporabi jezika in podajanju 

snovi. Eksperimente so učenci izvajali izven redne učne ure kemije, tako da so lahko uporabili 

kemijsko učilnico, kamor so prišli predšolski otroci. Približno 20-30 minut je bilo potrebnih za 

predstavitev in izvedbo enega eksperimenta. 

5.5 Priprava otrok na eksperimente 

Poskrbeli smo, da je bil prostor dovolj velik in primer za izvajanje eksperimentov. Učenci so 

vseskozi pazili na varnost otrok.  

5.6 Tehnike zbiranja podatkov 

Za zbiranje podatkov v diplomski nalogi sem v raziskavi uporabila ocenjevalno lestvico za 

podrobnejši opis dogodkov, anketni vprašalnik za otroke in intervju za učence. 
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5.7 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Raziskovalne podatke sem pridobila v mesecu aprilu in maju 2019. Učencem 9. razreda sem 

najprej predstavila načrt dela, ki sem ga želela izpeljati, nato pa jih spodbudila k sodelovanju 

in prosila za pomoč s prostovoljno udeležbo šestih učencev. Ko so se učenci javili sem zbrala 

dovoljenja, s katerimi starši soglašajo, da njihovi otroci smejo sodelovati v raziskavi. Raziskava 

se je delno odvijala med rednim poukom kemije izven igralnice kot tudi izven pouka. Učencem 

sem povedala, da bodo podatki popolnoma anonimni in da bom rezultate uporabila izključno 

za svoje diplomsko delo, zato sem želela, da so pri dejavnosti sproščeni in iskreni. Skupina 

prostovoljnih učencev se je na izvedbo eksperimenta pripravljala skupaj z menoj. Pripravo smo 

izvajali izven šolskega pouka. To je bila zanje ena šolska ura izven rednega pouka, takrat, ko 

jim je čas dopuščal. En del priprave so izvedli doma, drugi del pa v času rednega pouka pri 

predmetu kemija, v drugem prostoru. Skupina učencev je lahko preizkusila svoje nastope 

najprej pred razredom, nato pa dejansko pred otroki. Eksperimente z otroki so izvajali v razredu 

za kemijo, v kolikor pa je bila učilnica zasedena, je izvajanje potekalo v igralnici skupine. Drugi 

otroci so bili med tem časom s pomočnico vzgojiteljice otrok zunaj ali v telovadnici, kjer so 

izvajali druge dejavnosti. Eksperimentiranje je potekalo devet dni. Vsak dan je dvojica učencev 

predstavila en eksperiment vsem trem skupinam otrok, v kateri je bilo 7 otrok. 

Eksperimentiranje je potekalo do 45 minut v dopoldanskem času. Pri teh urah je bila moja 

naloga, da sem učence spodbujala in pomagala, v kolikor so potrebovali pomoč. Prepustila sem 

jim, da vse opravijo čim bolj samostojno in da se v dejavnosti nisem posebej vključevala, zgolj 

le ob potrebi. Pri eksperimentih sem bila opazovalka. Učenci, ki so izvajali eksperimente, so za 

nagrado odšli na ogled v Hišo eksperimentov v Ljubljano.  

Podatke iz vprašalnika in opazovalne sheme sem obdelala in oblikovala v programih Excell in 

Word.  

6 RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

6.1 Eksperiment: Barvilo, ki pleza 

CILJI: 

 otrok zna poiskati razliko med filtrirnim in pisarniškim papirjem; 
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 otrok spozna lastnosti filtrirnega papirja; 

 otrok spozna, da je »barva« pisala sestavljena iz več barvil; 

 otrok preko eksperimenta spozna pojem kromatografija.  

UPORABLJENI PRIPOMOČKI: filtrirni papir, plezalna naprava (sestavljena iz posode od 

sladoleda, 3 palčk za nabodala in 2 žičnih sponk), voda, 5 različnih vodotopnih flomastrov, 

spenjač. 

POTEK DEJAVNOSTI: 

Učenki sta predhodno izdelali plezalno napravo tako, da sta na daljšo palčko za nabodala privili 

žično sponko za papir in jo preoblikovali v držalo za nosilno letvico. Na enak način sta izdelali 

še drugi nosilček. Nosilčka sta s širokim lepilnim trakom pritrdili na posodico od sladoleda in 

vanjo nalili vodo. Posodo sta okrasili z morsko dekoracijo. S škarjami sta narezali filtrirni papir 

na trakove (Zorec, 2013). 

Uvodna motivacija:  

Otrokom sta učenki povedali zgodbo o ladji, ki je med hudim neurjem izgubila jambor, zato ne 

more pluti po morju. Otroke sta vprašali, če bi pomagali narediti jambor za ladjo. Otroci so 

pritrdili.  

Otrokom sta pokazali filtrirni papir in navaden pisarniški papir in ju vprašali, kateri papir bi bil 

ustreznejši za jambor. 15 otrok se je strinjalo, da je ustreznejši filtrirni papir. Kot razlog so 

navedli, da je bolj močan in ga veter ne bi mogel uničiti. Preostali otroci pa so bili mnenja, da 

je ustreznejši pisarniški papir, ker je bolj raven in bo tako lažje privabil veter k sebi. 

VPRAŠANJA IN NALOGE PRI EKSPERIMENTU 

a) Naštejte razlike med filtrirnim in pisarniškim papirjem. 

b) Ali barva lahko pleza po papirju? 

c) Kaj se bo zgodilo z barvno piko, ko bo papir namočen v vodo? 
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REZULTATI IN INTERPRETACIJA ODGOVOROV PRI EKSPERIMENTU  

a) Učenki sta otroke vprašali, naj poiščejo in naštejejo razlike med filtrirnim in pisarniškim 

papirjem. Njihovi odgovori so bili, da je filtrirni papir grob (8 otrok), da ima valovčke 

(5 otrok), je bolj debel (1 otrok), medtem ko so pisarniški papir ocenili kot bolj bel (5 

otrok) in bolj primeren za risanje (2 otroka) (Graf 2). V nadaljevanju sta učenki 

povedali, da bodo za jambor uporabili filtrirni papir. 

 

Graf 2: Odgovori otrok glede na nalogo, da poiščejo razliko med filtrirnim in pisarniškim papirjem 

b) Učenki sta otrokom zastavili vprašanje, ali lahko barva pleza po papirju in kar enajst 

otrok je odgovorilo z ne, ker barva ni žival. Štirje otroci so odgovorili, da ne, ker ni živa. 

Med odgovori so še, da barva ne more plezati, ker nima rok in nog (3 otroci) ter da barva 

pleza po listu, kadar po njem rišemo (2 otroka) (Graf 3). 

 

Graf 3: Odgovori otrok na vprašanje, če barva lahko pleza po papirju 
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Učenki sta otroke prosili, naj na filtrirni papir s flomastrom narišejo veliko piko. Ko so otroci 

narisali piko, sta učenki filtrirni papir pritrdili na palčko, tako da je bilo nekaj milimetrov papirja 

v vodi.  

c) Učenki sta otroke vprašali, kaj se bo zgodilo z barvno piko, če je papir namočen v vodo. 

Deset otrok je odgovorilo, da se bo pika razmazala. Pet otrok je bilo mnenja, da se bo 

voda obarvala, štirje otroci so odgovorili, da bo barva splezala po papirju navzgor in 

dva otroka, da bo iz pike nastal zmazek (Graf 4). Otroke sta spodbudili, da opazujejo, 

kaj se bo zgodilo. 

 

Graf 4: Odgovori otrok na vprašanje, kaj se bo zgodilo z barvno piko, ko bo papir namočen v vodo 

Že po nekaj sekundah so otroci opazili, kako se barva razliva po papirju in pleza po trakovih. 

Opazili so, da so se prikazale še druge barve (Slika 1).  

 

Slika 1: Plezanje barve 
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Ko so barvila priplezala do vrha, sta učenki trakove sneli in počakali, da se posušijo. Otrokom 

sta razložili, da je vsaka »barva« sestavljena iz več barvil. Ko voda doseže barvno piko, se ta 

začne dvigovati in deliti na različna barvila, ki so bila v njej skrita. Tako se na papirju pokažejo 

sledi različnih barv. Otrokom sta povedali, da se takšnemu raziskovanju barvil imenuje 

kromatografija. 

6.2 Eksperiment: Strah pred vodo 

CILJ: 

 otrok spozna, da je zrak vsepovsod okoli nas.  

UPORABLJENI PRIPOMOČKI: papirnate brisačke, posoda, voda, plastični kozarec. 

Uvodna motivacija: Učenki sta otrokom povedali, da ima vsakdo strah pred nečim. Onidve se 

bojita pajkov in kač. Otroke sta vprašali, česa se bojijo. Nekaj fantov je odgovorilo, da se ne 

bojijo ničesar, drugi so navedli, da se bojijo višine, pajkov, teme, strah, da izgubijo starše. 

Učenki sta otrokom povedali zgodbo, da poznata nekoga, ki se vode boji, a jo kljub temu ima 

rad. To je papirnata brisačka. Ko se brisačka odpravi v vodo, se zmoči in to pomeni, da jo je 

strah vode, a ona bi se kljub temu rada potapljala, samo da bi ostal suha. 

VPRAŠANJA IN NALOGE PRI EKSPERIMENTU 

a) Ali se lahko potopimo, ne da bi se pri tem zmočili? 

b) Kako bi brisačko potopili v vodo, da bi ostala suha? 

c) Če kozarec, v katerem je potlačena brisačka, potopimo z odprtino navzdol v vodo, ali 

se bo brisačka zmočila? 

d) Zakaj je brisačka ostala suha? 

REZULTATI IN INTERPRETACIJA ODGOVOROV PRI EKSPERIMENTU  

Učenki sta otroke vprašali, če se lahko potopimo, ne da bi se pri tem zmočili. Le štirje otroci so 

odgovorili, da lahko, če uporabimo potapljaško opremo, preostalih 17 pa je zanikalo. 
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a) Na vprašanje, kako bi lahko brisačko potopili v vodo, da bi ta ostala suha, so navedli 

naslednje odgovore: da ju zapremo v škatlo (4 otroci) ali v posodo (3 otroci), da jo 

zavijemo v plastično vrečko (1 otrok) ali zapremo med dvema lončkoma (1 otrok). 12 

otrok ni podalo svojega mnenja (Graf 5).  

 

Graf 5: Odgovori otrok na vprašanje, kako bi brisačko potopili v vodo, da bi ta ostala suha 

b) Če kozarec, v katerem je potlačena brisačka, potopino z odprtino navzdol v vodo, ta ne 

bo mokra, je menilo 16 otrok, preostalih 5 pa so trditev potrdili.  

POTEK DEJAVNOSTI:  

Učenka A je otrokom naročila, naj s kozarci napolnijo posodo z vodo. Otroci so vzeli kozarec, 

odšli do umivalnika, kjer so natočili vodo in polnili posodo, dokler ni bila polna. Učenka A je 

papirnato brisačko zmečkala in jo stlačila v plastičen kozarec, ki ga je potopila z odprtino 

navzdol navpično v vodo (Slika 2). Po 10 sekundah je dvignila kozarec iz vode in preverila 

brisačko. Ta je bila popolnoma suha (Saan, 2009). 
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Slika 2: Lonček z brisačko v vodi 

c) Učenki sta otroke vprašali, zakaj je brisačka ostala suha, če pa je bila v vodi. Kar 11 

otrok je bilo mnenja, da lonček varuje brisačko. Med odgovori so se pojavili tudi, ker 

lonček ni imel luknjic (3 otroci), ker je bila brisačka prilepljena (3 otroci), preveč 

stlačena in mogla pasti (2 otroka) in pa da je lonček potapljaška oprema (2 otroka) (Graf 

6). Na podlagi eksperimenta sta otrokom razložili, da je zrak vsepovsod okoli nas. Tudi 

v lončku je zrak in zato je papir ostal suh. Zrak je preprečil, da bi voda prišla v kozarček 

in brisačka se ni mogla zmočiti. 

 

Graf 6: Odgovori otrok na vprašanje, zakaj je brisačka ostala suha, če pa je bila v vodi 
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6.3 EKSPERIMENT: Igra z raztopinami  

CILJI: 

 otrok prepozna snovi po vonju in tipu; 

 otrok spoznava lastnosti snovi; 

 otrok spozna pojma topna in netopna snov; 

 otrok razvršča in uvršča snovi. 

UPORABLJENI PRIPOMOČKI: 5 plastičnih kozarcev, 5 žlic, voda, snovi: mleta kava, mivka, 

sol, med, riž. 

POTEK DEJAVNOSTI: Učenki sta predhodno pripravili lončke. V vsakem lončku se je 

skrivala drugačna snov, in sicer: mivka, riž, mleta kava, sol in med (Nieto Martinez, 2017). 

Uvodna motivacija: Učenki sta otrokom povedali, da sta pripravili lončke presenečenja, kjer 

bodo s čutili ugotavljali, kaj se skriva v njih.  

VPRAŠANJA IN NALOGE PRI EKSPERIMENTU  

a) Prepoznaj snov po vonju. 

b) Prepoznaj snov po tipu. 

c) V lonček daj 2 žlici kave in vanj do polovice natoči vodo. Nato premešaj in opazuj. 

Opiši, kaj se je zgodilo. 

d) V lonček daj 2 žlici medu in vanj do polovice natoči vodo. Nato premešaj in opazuj. 

Opiši, kaj se je zgodilo. 

e) V lonček daj 2 žlici riža in vanj do polovice natoči vodo. Nato premešaj in opazuj. Opiši, 

kaj se je zgodilo. 

f) V lonček daj 2 žlici soli in vanj do polovice natoči vodo. Nato premešaj in opazuj. Opiši, 

kaj se je zgodilo. 

g) V lonček daj 2 žlici mivke in vanj do polovice natoči vodo. Nato premešaj in opazuj. 

Opiši, kaj se je zgodilo. 

h) Razloži pojem topna snov. 

i) Razloži pojem netopna snov. 
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j) Lončke ustrezno uvrsti v drevesni diagram glede na določeno lastnost (barva). 

k) Lončke ustrezno uvrsti v drevesni diagram glede na določeno lastnost (vonj). 

l) Lončke ustrezno uvrsti v drevesni diagram glede na določeno lastnost (delci). 

REZULTATI IN INTERPRETACIJA ODGOVOROV PRI EKSPERIMENTU  

a) Prepoznaj snov po vonju. 

 

Slika 3: Vonjanje kave 

V prvem lončku je bila kava in kar 20 otrok jo je prepoznalo, le 1 izmed njih je vonjav kakav 

(Slika 3). V drugem lončku se je nahajal med. 17 otrok je pravilno prepoznalo med, preostali 4 

pa so prepoznali bodisi maslo, kremo, sivko in karamelo. 

b) V tretjem lončku je bila snov, namenjena za tipanje. Pravilno je snov uganilo sedem 

otrok. Ostali so namesto riža prepoznali kamenčke (6 otrok), semena (3 otroci), perlice 

(2 otroka) in po en otrok žito, orehe in drobtine (Graf 7). V četrtem lončku je bila sol. 

Sol je po tipu prepoznalo šest otrok. Ostali otroci so sol zamenjali s sladkorjem (7 otrok), 

mivko (4 otroci), drobtinami (2 otroka) in po 1 otrok s kavo in mletimi orehi (Graf 8). 

Na Grafu 9 je prikazano tipanje mivke. Šest otrok je prepoznalo mivko. 8 otrok je mivko 

zamenjalo s peskom, štirje s sladkorjem in preostali trije so odgovorili, da je v lončku 

sol, mleti orehi oziroma drobtine.  
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Graf 7: Odgovori naloge, kjer so prepoznavali riž glede na otip 

 

Graf 8: Odgovori naloge, kjer so prepoznavali sol glede na otip 

.  

Graf 9: Odgovori naloge, kjer so prepoznavali mivko glede na otip 
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c) V lonček smo dali 2 žlici kave in vanj do polovice natočili vodo. Vse skupaj smo 

premešali in opazovali, kaj se bo zgodilo (Slika 4). 

 

Slika 4: Mešanje kave in vode 

Otroci so najprej opazili, da se je voda obarvala na rjavo (8 otrok). Šest otrok je opazilo, da v 

vodi plavajo zrnca. Trije otroci so ugotovili, da se je kava stopila. Dva otroka sta mnenja, da se 

kavna zrnca oziroma pikice, kot sta poimenovala, niso stopile. En otrok je opazil, da je na vrhu 

kave ostal kavni pesek in drugi, da je nastala kavica. 

d) V lonček smo dali 2 žlici medu in vanj natočili vodo do polovice.Vse skupaj smo 

premešali in opazovali. 

 

Graf 10: Odgovori otrok na vprašanje kaj se zgodi če zmešamo med in vodo 
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Največ otrok je ugotovilo, da se je med stopil. 8 otrok je odgovorilo, da je voda postala rumena. 

Preostali trije otroci pa so odgovorili: nastal je medeni napitek, med je sirup, ki se meša z vodo 

in da voda še vedno diši po medu (Graf 10). 

e) Postopek smo ponovili tudi z mešanjem riža z vode. Na vprašanje, kaj se zgodi, če 

zmešamo riž z vodo, je 15 otrok dejalo, da se riž ni stopil. Da je riž potonil, sta 

odgovorila 2 otroka, preostali 4 pa, da je voda postala umazano bele barve. 

f) V lonček smo dali 2 žlici soli in vanj natočili vodo do polovice. Nato smo premešali in 

opazovali. 

 

Graf 11: Odgovori otrok na vprašanje kaj se zgodi, če zmešamo sol in vodo 

Največ otrok je ugotovilo, da se je sol v vodi stopila. Šest otrok je odgovorilo, da je voda ostala 

enake barve. Preostala dva otroka pa sta odgovorila, da je sol izginila in da je voda slana kot 

morje (Graf 11). 

g) V lonček smo dali 2 žlici mivke in vanj natočili vodo do polovice. Nato smo premešali 

in opazovali. Na vprašanje, kaj se zgodi, če zmešamo mivko z vodo, je deset otrok 

ugotovilo, da se mivka ni stopila, 8 otrok je odgovorilo, da se je voda umazala, en otrok 

pa ugotovil, da je mivka gostejša od vode in se zato ne meša z njo (Slika 5). 
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Slika 5: Mivka v vodi 

h) Največ otrok (8) je razložilo, da pojem topna snov pomeni, da je voda topna. Štirje 

otroci so odgovorili, da se voda topi, preostali odgovori pa so bili, da je voda 

vodoodporna, da je vodno lepilo, ki se topi, da je voda vrela, vodna snov, vodni top in 

da nekaj plava v vodi. 

 

Graf 12: Odgovori otrok na pojem topna snov 

i) Pojem netopna snov pomeni, da se snov ne topi v vodi. To je odgovorilo 15 otrok. Pet 

jih je odgovorilo, da netopna snov pomeni, da voda ni topla in en otrok je podal mnenje, 

da se ne potopi pod vodo. Izvajalki eksperimenta sta otrokom razložili, da tiste snovi, 

ki se v vodi raztopijo (v našem primeru sol in med) spadajo pod topne snovi, preostale 

snovi pa spadajo v rubriko netopnih snovi, ker se v vodi ne raztopijo (Graf 12). 
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j) Vsi otroci so pravilno uvrstili lončke na drevesni digram glede na barvo (Slika 6). 

k) Vsi otroci so pravilno uvrstili lončke na drevesni diagram glede na prisotnost delcev. 

l) Vsi otroci so pravilno uvrstili lončke na drevesni digram glede na vonj. 

 

Slika 6: Uvrščanje lončkov 

6.4 EKSPERIMENT: Suhi prsti  

CILJ: 

 otrok spozna lastnosti otroškega pudra v vodi.  

UPORABLJENI PRIPOMOČKI: otroški puder, kovanci, voda, posode. 

POTEK DEJAVNOSTI: Učenca sta predhodno pripravila posode z vodo ter vanje dala po 1 

kovanec (Žnidaršič, 2017). 

VPRAŠANJA IN NALOGE PRI EKSPERIMENTU  

a) Kako bi pobrali kovanec, ne da bi si pri tem zmočili prste? 

b) Zaprite oči in poberite kovanec. 

c) Kaj smo dali v vodo, da so prsti ostali suhi? 
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REZULTATI IN INTERPRETACIJA ODGOVOROV PRI EKSPERIMENTU  

a) Največ otrok je odgovorilo, da bi kovanec pobrali z žlico, da pri tem ne bi zmočili 

prstov. Preostali so navedli ideje, kot so: z lopatko, z brisačko, z ribiško mrežico, s 

papirjem, s kleščami, z rokavico, da zlijemo vodo ven in da popijemo vodo s pomočjo 

slamice (Graf 13). 

 

Graf 13: Odgovori otrok na vprašanje, kako bi pobrali kovanec iz vode, ne da bi si zmočili prste 

b) Učenca sta otrokom dejala, naj zaprejo oči. V vsako skodelico sta na vodo dodala otroški 

puder. Otrokom je bilo naročeno, naj z zaprtimi očmi poberejo kovanec iz vode. Ko so 

otroci pobrali kovanec iz vode z zaprtimi očmi, je bil njihov najpogostejši odziv, da so 

roke ostale suhe (14 otrok). Preostali otroci so odgovorili, da imajo čuden občutek na 

rokah, da je nekaj suhega v vodi, da je moka v vodi in da so prijeli za sluz (Graf 14). 
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Graf 14: Odzivi otrok, ko so v vodi začutili otroški puder 

c) Na vprašanje, kaj smo dali v vodo, da so prsti ostali suhi, je 14 otrok odgovorilo, da 

moko. Dva sta odgovorila, da smo v vodo dodali prah, trije prašek za pranje in eden 

pecilni prašek (Slika 7). Le en otrok je pravilno ugotovil. Učenca sta povedala, da je 

snov, ki plava v vodi, otroški puder. Povedala sta, da je ta vodo naredil vodoodporno 

kot nekakšno varovalo, da se prsti pri tem niso zmočili. 

 

Slika 7: Otroški puder 

6.5 EKSPERIMENT: Čim globlje, tem močneje  

CILJ: 

 otrok se seznani s pojmom vodni tlak. 
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UPORABLJENI PRIPOMOČKI: velika posoda, plastenka s tremi luknjicami, voda, lepilni 

trak. 

POTEK DEJAVNOSTI: Učenca sta predhodno pripravila plastenko, v katero sta zvrtala 3 

luknjice. Luknjice sta zakrila z lepilnim trakom in v plastenko natočila vodo (Saan, 2009). 

Otrokom sta zastavila naslednje naloge oziroma vprašanja, vezana na eksperiment. 

VPRAŠANJA IN NALOGE PRI EKSPERIMENTU 

a) V plastenki, napolnjeni z vodo, so narejene tri luknjice, ki smo jih zalepili z lepilnim 

trakom. Iz katere luknjice bo tekla voda, če lepilni trak odlepimo z vseh luknjic 

naenkrat? 

b) Odlepite lepilni trak in opazujte. Kaj opazite? 

c) Zakaj mislite, da je vodni curek pri spodnji luknjici najmočnejši? 

REZULTATI IN INTERPRETACIJA ODGOVOROV PRI EKSPERIMENTU 

a) Učenca sta vprašala otroke, iz katere luknjice bo tekla voda, če lepilni trak odlepimo z 

vseh treh luknjic naenkrat. Enajst otrok je odgovorilo, da bo voda pritekla iz vseh 

luknjic, pet otrok, da iz zadnje, štirje otroci so mnenja, da samo iz prve in en otrok je 

odgovoril, da le iz druge luknjice. 

 

Slika 8: Vodni curki 

b) Odlepili smo lepilni trak in deset otrok je ugotovilo, da voda teče iz vseh luknjic. Devet 

otrok je ugotovilo, da je zadnji curek najdaljši in dva otroka sta ugotovila, da je iz prve 

luknjice izteklo najmanj vode (Slika 8). 
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c) Pri vprašanju, zakaj je vodni curek pri zadnji luknjici najmočnejši, je največ otrok 

odgovorilo, ker je spodaj več vode. Dva otroka sta odgovorila, da ima curek spodaj 

večjo moč in en otrok je odgovoril, da ima spodaj večjo luknjico. 

Učenca sta otrokom povedala, da čim nižja je luknjica, tem več je vode nad luknjico, večji je 

vodni tlak in zato je curek najmočnejši.  

6.6 EKSPERIMENT: Lebdeča jajca 

CILJ: 

 otrok spoznava razliko med slano in sladko vodo. 

UPORABLJENI PRIPOMOČKI: kozarca, sol, voda, jajci, žlica. 

POTEK DEJAVNOSTI: Učenca sta pred prihodom otrok v kozarca natočila enako količino 

vode. V enega od kozarcev sta dodala 2 žlici soli in premešala, tako da se je sol v vodi raztopila. 

V oba kozarca sta dala po eno jajce. V slani vodi je jajce lebdelo, v sladki vodi pa potonilo 

(Žnidaršič, 2016). 

 

Slika 9: Jajci v vodi 

VPRAŠANJA IN NALOGE PRI EKSPERIMENTU  

a) Zakaj misliš, da eno jajce lebdi, drugo pa je potonilo? 
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REZULTATI IN INTERPRETACIJA ODGOVOROV PRI EKSPERIMENTU  

a) Učenca sta otroke vprašala, zakaj mislijo, da eno jajce lebdi, drugo pa je potonilo. 

 

Graf 15: Odgovori na vprašanje, zakaj eno jajce lebdi, drugo pa ne 

Pri tem vprašanju je največ otrok odgovorilo, da je eno jajce težje od drugega. Pet otrok je 

prepričanih, da je v enem kozarcu več vode kot v drugem. Štirje otroci so mnenja, da je v enem 

kozarcu topla in v drugem mrzla voda. Ostali otroci pa so odgovorili, da eno jajce ne zna plavati, 

da smo eno jajce dali hitreje vodo kot drugo, da je eno jajce surovo in drugo kuhano in da je 

eno jajce brez rumenjaka (Slika 9). 

Otroci so se strinjali, da je v enem kozarcu več vode kot v drugem. Učenca sta otrokom 

povedala, da lahko to popravijo. Med drugim so otroci dejali, da eno jajce lebdi in drugo ne 

zato, ker je bilo eno jajce hitreje dano v vodo kot drugo. Otroci so zato želeli eksperiment 

ponoviti sami. Deček G je odšel do umivalnika in zlil nekaj vode stran, tako da je bilo v obeh 

kozarcih enaka količina vode. Deklica B in deček K sta jajci istočasno dala v vodo, ampak še 

vedno je eno jajce potonilo in drugo lebdelo. 

Učenca sta otrokom razkrila skrivnost, da sta v enem kozarcu vodi dodala sol, zato je jajce 

lebdelo oziroma plavalo.  
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6.7 EKSPERIMENT: Bleščeči kovanci  

CILJI: 

 otrok šteje, razvršča; 

 otrok išče razlike in podobnosti med kovanci; 

 otrok išče rešitve kako očistiti kovanec; 

 otrok spozna kako kovance očistiti. 

UPORABLJENI PRIPOMOČKI: kovanci, kis, voda, žlice, kozarci, brisačke. 

Uvodna motivacija: Učenki sta na mizo dali kovance po 1 cent, 2 centa in 5 centov ter otrokom 

pustili nekaj časa. Zanimalo ju je, kaj bodo naredili. 

Otroci so takoj začeli prijemati kovance, se pogovarjati med seboj o njih, o tem, da z njimi 

kupujejo stvari, da jih imajo spravljene v denarnici in koliko denarja imajo. Deček T je prvi dal 

pobudo, da kovance zberejo na kup. Deklica Š je potem dejala, da morajo biti trije različni 

kupčki, ker niso vsi kovanci enaki. Otroci so tako sami razvrstili kovance na tri kupčke glede 

na njihovo vrednost (Slika 10). 

 

Slika 10: Razvrščanje kovancev 

VPRAŠANJA IN NALOGE PRI EKSPERIMENTU  

a) Poiščite razlike med kovanci. 

b) Poiščite podobnosti med kovanci. 
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c) Kako lahko očistimo kovance, da se bodo ti ponovno svetili?  

REZULTATI IN INTERPRETACIJA ODGOVOROV PRI EKSPERIMENTU  

a) Dvanajst otrok je kot razliko navedlo, da imajo kovanci različne številke. Šest otrok je 

odgovorilo, da niso enakih velikosti in trije otroci so našli razliko, da so eni kovanci bolj 

umazani kot drugi. 

b) Največjo podobnost med kovanci je devet otrok naštelo, da so okrogle oblike. Šest otrok 

je navedlo, da so enake barve. Pet otrok je prepoznalo, da gre za denar in en otrok je kot 

podobnost navedel, da so vsi kovanci iz bakra (Graf 29). 

 

Graf 16: Odgovori na nalogo, da najdejo podobnosti med kovanci 

c) Na vprašanje, kako lahko očistimo kovanec, da se bo ponovno svetil, je šestnajst otrok 

odgovorilo, da z vodo. Dva otroka sta odgovorila z milom in vodo in trije otroci z 

detergentom. 

Otroci so odšli v umivalnico, kjer so kovance čistili pod vodo. Ker so opazili, da so ti še vedno 

umazani, so uporabili še milo in pustili kovanec nekaj časa v vodi. Drugi otroci so se lotili 

čiščenja kovanca z brisačko, kar tudi ni bilo uspešno. 

Učenki sta otrokom povedali, da kovance lahko očistimo s kisom in soljo. Otrokom sta 

pripravili pripomočke in podali navodila.  
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Otroci so v kozarcu zmešali sol in kis. V raztopino so dali kovanec, premešali z žličko, šteli do 

20 in opazovali. Potem so vzeli kovanec, ga obrisali v brisačko in kovanci so bili svetleči (Slika 

11) (Nieto Martinez, 2017). 

 

Slika 11: Bleščeči kovanci 

 

6.8 EKSPERIMENT: Nevidni gasilni aparat 

CILJ: 

 otrok se preko eksperimenta sreča s plinom CO2 in spozna njegove lastnosti.  

PRIPOMOČKI: krožnik, sveča, kis, vžigalice, soda bikarbona.  

Uvodna motivacija: Učenki sta otrokom zastavili uganko, ki jih je pripeljala do teme o gasilcih.  

Eksperiment je obsegal delo z ognjem, zato so bili otroci le opazovalci, učenki pa sta ga izvedli.  

VPRAŠANJA IN NALOGE PRI EKSPERIMENTU  

a) S čim gasilci gasijo ogenj? 

b) Če v bližini ni vode in gasilnega aparata, s čim bi lahko pogasili ogenj? 

c) Kaj se je zgodilo, ko smo na sodo bikarbono nalili kis? 

  



37 

REZULTATI IN INTERPRETACIJA ODGOVOROV PRI EKSPERIMENTU  

Na vprašanje, s čim gasilci gasijo ogenj, je trinajst otrok odgovorilo, da z vodo. Preostali otroci 

so odgovorili, da gasilci gasijo ogenj z gasilnim aparatom (5 otrok), dva sta odgovorila, da 

gasijo s cevjo in eden s prahom. 

a) Če v bližini ni vode in gasilnega aparata, bi osem otrok poklicalo na pomoč gasilce. Šest 

jih je mnenja, da bi gasili s peskom, trije z odejo, dva bi gasila s kamni in dva z moko 

ali prahom. 

 

Graf 17: Odgovori na vprašanje, s čim bi pogasili ogenj, če v bližini ne bi imeli gasilnega aparata in vode  

POTEK DEJAVNOSTI 

Učenki sta na sredino posode dali majhno svečo, okrog nje pa sodo bikarbono. Potem sta svečo 

prižgali in nalili kis po sodi bikarboni (Nieto Martinez, 2017). Čez nekaj sekund je sveča 

ugasnila (Slika 12). 

 

Slika 12: Opazovanje sveče 
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b) Otroci so bili mnenja, da je sveča ugasnila, ker so nalili kis (14 otrok). Štirje otroci so 

odgovorili, ker je nastala šumeča pena, dva otroka zaradi mehurčkov v peni in en otrok 

je odgovoril, da je kis kot voda, ki pogasi ogenj. 

 

Graf 18: Odgovori na vprašanje, zakaj je sveča ugasnila 

Učenki sta otrokom razložili, da je sveča ugasnila zato, ker je prišlo do reakcije, kjer je nastal 

nevidni plin (mehurčki ogljikovega dioksida, ki ga tudi gasilci uporabljajo za gašenje požarov).  

6.9 EKSPERIMENT: Kako naredimo mavrico? 

CILJA: 

 otrok išče načine, kako iz pripomočkov prikazati mavrico; 

 otrok spozna, kdaj se na nebu pojavi mavrica. 

UPORABLJENI PRIPOMOČKI: svetilka, posoda, voda, pisarniški papir, ogledalo. 

Uvodna motivacija: Otrokom sta kot izziv za uvodno motivacijo dali nalogo, da iz 

pripomočkov, ki jih imajo na voljo, poskusijo narediti mavrico. 

VPRAŠANJA IN NALOGE PRI EKSPERIMENTU  

a) Iz pripomočkov poskusite prikazati mavrico. 

b) Zakaj se na nebu pojavi mavrica?  
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REZULTATI IN INTERPRETACIJA ODGOVOROV PRI EKSPERIMENTU  

a) Otroci iz pripomočkov poskušajo narediti mavrico. 

 

Slika 13: Poskus 1 

 

Slika 14: Poskus 2 

 

Slika 15: Poskus 3 
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Otroci so najprej s svetilko posvetili v vodo (Slika 13), nato so ogledalo držali nad vodo in 

svetilko usmerili v ogledalo (Slika 14). Pri tretjem poskusu so uporabili še list, ki so ga dali v 

posodo, nanj pa položili ogledalo in s svetilko posvetili vanj (Slika 15). 

POTEK DELA: 

 

Slika 16: Ustvarjanje mavrice po navodilu 

Učenki sta razložili pravilni potek, otroci pa so poslušali in sledili navodilom ter prišli do 

rešitve. Otrokom sta povedali, naj ogledalo postavijo v posodo tako, da je nagnjeno nazaj. 

Žepno svetilko so postavili blizu posode. Svetili so v tisti del ogledala, ki je pod vodo (Slika 

16). Nad svetilko pa so držali kos belega papirja, na katerem se je pojavila mavrica (Ardley, 

1997). 

a) Kar 17 otrok je odgovorilo, da se na nebu pojavi mavrica, kadar se srečata dež in sonce. 

Dva otroka sta mnenja, da nastane zaradi vlage in preostala dva, kadar so oblaki mokri. 

Učenki sta otrokom razložili, da kadar sije sonce in hkrati dežuje, potem dežne kapljice belo 

svetlobo razdelijo v različne barve. Tako nastane mavrica. 

7 OPIS DOGODKOV 

Pri opisovanju dogodkov sta mi bili v pomoč ocenjevalni lestvici (Priloga 1 in Priloga 2), kjer 

sem bila osredotočena na bistvene lastnosti pri opazovanju sodelovanja med otroki in učenci. 
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7.1 Prvo opazovanje 

Par 1: učenka A in učenka E 

 Eksperiment številka 1: Barvilo, ki pleza 

 Eksperiment številka 2: Strah pred vodo 

 Eksperiment številka 3: Igra z raztopinami 

Datum: 6. 5. 2019 

Skupina otrok: 1. skupina 

Število otrok: 7 (otrok C, otrok Č, otrok D, otrok G, otrok J, otrok N, Otrok P) 

Opis dogodka: 

Ko so otroci vstopili v razred, so bili negotovi in zadržani. Sprva je bila na začetku tišina. Tudi 

pri učenkah je bilo na začetku čutiti malo treme. Nista vedeli, kako bi pristopili do otrok, zato 

sem jima namignila, naj jih povprašata po imenih. Otroke sta pozdravili, se predstavili ter 

povabili k sebi. Povprašali sta jih po imenih. Otroci so se predstavili, potem pa je deklica C, 

najmlajša v skupini, vprašala, kaj bodo počeli. Deček G je odgovoril deklici, da bomo že videli. 

Učenka A je odgovorila, da sta zanje pripravili zanimive eksperimente.  

Učenki sta za vsak eksperiment pred začetkom pripravili ustrezno uvodno motivacijo z zgodbo, 

npr: pri eksperimentu Barvilo, ki pleza sta napeljali zgodbo na ladjo, ki za plovbo potrebuje 

jambor. Otroci so bili za eksperimente motivirani in so komaj čakali na izvedbo. Učenki sta 

otroke vprašali, če bi pomagali pri eksperimentih, s čimer so se vsi otroci strinjali. Otrokom sta 

tako pustili, da so aktivni raziskovalci, kjer so z lastno aktivnostjo sodelovali. 

Pri prvem eksperimentu so bili otroci še malo zadržani in tihi, pri preostalih dveh pa so že bili 

bolj sproščeni. Otroci so se med seboj pogovarjali, niso pa navezali pogovora z učenkami. 

Otroci niso postavljali dodatnih vprašanj. Le deklica C in deček G sta zastavila vsak po eno 

vprašanje. Deček N je bil ves čas tiho in le spremljal dogajanje. Učenka A je opazila, da deklica 

C ne razume, zato je ponovno izvedla eksperiment in ji obrazložila.  
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Sodelovanje med učenkama je potekalo brez zapletov. Delo sta si porazdelili. Vsaka je 

predstavila en eksperiment, tretjega pa sta si razdelili. Videti je bilo, da sta obe dobro naučili 

vse tri eksperimente. To je bilo opaziti tudi, ko učenka E ni točno vedela, kako bi z besedami 

na najbolj preprost način razložila otrokom, zato ji je učenka A priskočila na pomoč ter ji 

pomagala.  

Otrokom sta predstavili eksperimente na zanimiv način, nista pa zastavljali dodatnih vprašanj 

oziroma podvprašanj, ki bi spodbudila še dodatno otrokovo zanimanje. Opaziti je bilo, da 

učenki nista bili povsem prepričani, ali otroci razumejo stvari, zato sta se vmes pogovarjali in 

diskutirali ter se spraševali, če sta opravili dobro.  

7.2 Drugo opazovanje 

Par 1: učenka A in učenka E 

 Eksperiment številka 1: Barvilo, ki pleza 

 Eksperiment številka 2: Strah pred vodo 

 Eksperiment številka 3: Igra z raztopinami 

Datum: 8. 5. 2019 

Skupina otrok: 2. skupina 

Število otrok: 7 (otrok A, otrok E, otrok I, otrok K, otrok M, otrok Š, otrok T) 

Opis dogodka: 

Ko sta učenki pripravljali prostor in pripomočke za izvedbo eksperimentov, sta bili bolj 

sproščeni kot prvič. Ko so otroci prišli v razred, sta jih pozdravili in povabili bližje. Otrokom 

sta se predstavili, povedali, kateri razred obiskujeta in kaj radi počneta v prostem času. Otroke 

sta spodbudili, da se tudi sami predstavijo.  

Ker sta začeli z eksperimentom Barvilo, ki pleza, sta otroke vprašali, katera je njihova najljubša 

barva. Učenki sta za novo skupino otrok pripravili drugačne uvodne motivacije, kar kaže na 

njuno iznajdljivost (pri eksperimentu Barvilo, ki pleza – sta tokrat otroke vprašali, katera je 
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njihova najljubša barva in če so se že kdaj peljali z ladjo). Otroci so takoj začeli deliti svoje 

izkušnje. 

Tokrat sta otrokom zastavljali več vprašanj in podvprašanj, saj sta opazili, da je otrokom bolj 

razumljivo, če preko dodatnih vprašanj pridejo do rešitve. Pri podajanju odgovorov in razlage 

sta bili bolj samozavestni in prepričani v svoje znanje. 

Učenki sta se odločili, da še bolj vključita otroke. Otrokom sta podajali navodila, ti pa so jima 

sledili in samostojno izvajali, npr. otroci so samostojno nalivali vodo, z žlico vnašali snovi, 

mešali, opazovali … Vsi otroci so bili izjemno motivirani in aktivni.  

Otroci so bili zelo sproščeni in so brez strahu ali sramu postavljali vprašanja in spraševali, zakaj 

je temu tako. Učenki sta bili iznajdljivi in sta otrokom odgovorili na vsa njihova vprašanja. Bili 

sta fleksibilni, saj sta se prilagajali otrokom in njihovemu zanimanju.  

7.3 Tretje opazovanje 

Par 1: učenka A in učenka E 

 Eksperiment številka 1: Barvilo, ki pleza 

 Eksperiment številka 2: Strah pred vodo 

 Eksperiment številka 3: Igra z raztopinami 

Datum: 10. 5. 2019 

Skupina otrok: 3. skupina 

Število otrok: 7 (otrok B, otrok F, otrok H, otrok L, otrok O, otrok R, otrok S) 

Opis dogodka: 

Ko so otroci vstopili v razred, je deček S takoj prepoznal eno od učenk in povedal, da je to 

sošolka od njegova brata, ki tudi obiskuje deveti razred. Otrokom sta se predstavili in jih 

povprašali po njunih imenih ter starosti. Deklica A, najmlajša v skupini, je prišla do učenk, ju 

objela in pohvalila, da sta lepo oblečeni. Učenki sta otroke vprašali, če vedo, zakaj so tukaj. 
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Deklica J je povedala, da bodo raziskovali in delali eksperimente, tako kot jih delajo v vrtcu. 

Deček S je povedal, da se že zelo veseli eksperimentov.  

Opazila sem, da sta učenki že nekako spoznali, kako razmišljajo otroci, kaj jih zanima in sta 

znali prilagoditi vprašanja. Zadnji dan sta v razlago vnesli tudi enostavne primere iz življenja, 

ki so blizu otrokom, tako da sta teorijo podkrepili s prakso. Skupina otrok je bila aktivna. Otroci 

so vprašali učenke, če lahko pomagajo. Tako so sami natočili vodo in ko so učenke potrebovale 

brisačko, so vsi otroci naenkrat priskočili na pomoč. 

Otroci so sledili in bili motivirani. Pri eksperimentih so sodelovali, pomagali, dodatnih vprašanj 

niso imeli. Po koncu izvedenih eksperimentov so deček S, deklica J in deček Č zastavili 

vprašanja učenkam, ali je šola težka, kateri je njun najljubši predmet, koliko časa traja odmor 

in kaj počneta med odmorom. Učenki sta bili presenečeni, da so otroci postavljali takšna 

vprašanja, ki jih nista pričakovali. Otroci so na koncu povedala, da bi radi še kdaj obiskali 

učence in se učili z njimi. 

7.4 Četrto opazovanje 

Par 2: učenka B in učenec Č 

 Eksperiment številka 4: Suhi prsti 

 Eksperiment številka 5: Čim globlje, tem močneje 

 Eksperiment številka 6: Lebdeča jajca 

Datum: 13. 5. 2019 

Skupina otrok: 1. skupina 

Število otrok: 7 (otrok C, otrok Č, otrok D, otrok G, otrok J, otrok N, Otrok P) 

Opis dogodka: 

Ko so otroci vstopili v razred so takoj prišli do mize, kjer so bili pripravljeni pripomočki. Začeli 

so z ugibanjem, kaj bi lahko počeli. Deklica C je opazila in dodala komentar, da jih bo poleg 

učenke, danes učil učenec. To jim je bilo zelo zanimivo. Nato je deček G vprašal učenca, kaj 
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bodo počeli danes. Učenca sta otroke vprašala, če so že kdaj izvedli kakšen eksperiment v vrtcu. 

Otroci so prikimali, deklici J in P pa sta opisali, katere eksperimente so izvedli v vrtcu. Skupina 

otrok je danes že bolj navezala pogovor z učencema. Otroci so pri eksperimentih raziskovali, 

bili aktivni in razmišljali. Postavljali so več vprašanj, saj se je opazilo, da jih zelo zanima. 

Učenca sta pripravila ustrezne pripomočke, eksperimenti so bili časovno ustrezni in primerni 

starosti otrok. Med učencema je komunikacija potekala sproščeno. Delo sta si enakomerno 

porazdelila, opaziti pa je bilo, da je bila učenka B bolj tiha in zadržana kot učenec Č, ki je ves 

čas govoril, bil nasmejan, skrbel za dobro vzdušje, otroke spraševal, če razumejo, če jih še kaj 

zanima. Oba učenca sta poznala vse eksperimente in si tudi med seboj pomagala. Učenec Č je 

spodbujal učenko B, naj tudi ona bolj vzpostavi kontakt z otroki. Bil ji je v oporo, tako da je on 

začel in ji nato prepustil, da nadaljuje. Tretji eksperiment je učenka B v celoti prevzela sama in 

pridobila na samozavesti.  

7.5 Peto opazovanje 

Par 2: učenka B in učenec Č 

 Eksperiment številka 4: Suhi prsti 

 Eksperiment številka 5: Čim globlje, tem močneje 

 Eksperiment številka 6: Lebdeča jajca 

Datum: 15. 5. 2019 

Skupina otrok: 2. skupina 

Število otrok: 7 (otrok A, otrok E, otrok I, otrok K, otrok M, otrok Š, otrok T) 

Opis dogodka: 

Tokrat sta učenca že vnaprej pripravila tri postaje. Otroke sta povabila, da si najprej ogledajo 

pripomočke, nato pa sta jih vprašala, kateri eksperiment bi najprej izvedli. Otroci so skupno 

izbrali, kateri eksperiment bi želeli prvega izvesti. Pri eksperimentih so bili aktivni. Posebnih 

uvodnih motivacij nista izvajala, saj so otroci prihajali v razred že zelo motivirani in željni 

novega raziskovanja. Eksperiment s plastenko vode je otroke najbolj pritegnil. Eksperiment so 
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na željo otrok ponovili kar trikrat zapored. Tukaj se je videlo, da sta učenca odprta in se 

prilagajata interesom in željam otrok. Prav tako so se dlje časa ustavili pri eksperimentu z 

jajcem, kjer so otroci kar dolgo časa ugotavljali in iskali rešitve, zakaj eno jajce plava in drugo 

ne. Pri tem so navajali različne razloge, npr. v enem kozarcu je več vode kot v drugem. Učenca 

sta bila iznajdljiva. Na tej točki sta otrokom dejala, naj v oba kozarca natočijo enako količino 

vode in naj ponovijo poskus z jajcem. Otroci so na tak način reševali in raziskovali in pri tem 

so bili močno motivirani, saj so želeli priti do ugotovitve. 

Učenka B je bila pri drugi skupini že bolj samozavestna, saj je spoznala in videla, na kakšen 

način poteka celotna stvar. Učenec Č se je v vlogi vzgojitelja dobro znašel in bil fleksibilen na 

situacije in vprašanja otrok. Oba učenca sta poskrbela za ustrezno varnost otrok in primeren 

prostor ter bila pozorna na vse otroke. Učenec Č je otroke spodbujal z dodatnimi vprašanji in 

razlago napeljal na primere iz vsakdanjega življenja, ki so otrokom blizu. Otroke je s svojo 

odprtostjo, nasmehom na obrazu in z zanimivim podajanjem in govorjenem pritegnil pozornost 

vseh otrok. V paru sta učenca komunicirala odlično in si bila drug drugemu v pomoč. 

7.6 Šesto opazovanje 

Par 2: učenka B in učenec Č 

 Eksperiment številka 4: Suhi prsti 

 Eksperiment številka 5: Čim globlje, tem močneje 

 Eksperiment številka 6: Lebdeča jajca 

Datum: 17. 5. 2019 

Skupina otrok: 3. skupina 

Število otrok: 7 (otrok B, otrok F, otrok H, otrok L, otrok O, otrok R, otrok S) 

Opis dogodka: 

Ko so otroci prišli v razred, so takoj odšli do mize, kjer so bili postavljeni pripomočki. Deček 

T si je prvi pričel ogledovati stvari in jih poimenoval. Deček T, deklica Š in deček K so začeli 

ugibati, kaj bi lahko naredili iz teh pripomočkov. Začeli so jih prijemati in se med seboj 
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pogovarjati. Skupina je postala zelo živahna, vsi otroci so želeli biti prvi na vrsti, prvi povedati. 

Prišlo je do prerivanja med otroki, kdo bo stal bližje učencema. To sta opazila tudi učenca. 

Učenka B temu ni posvečala večje pozornosti, učenec Č pa je otroke umiril in jim povedal, da 

bodo vsi lahko pomagali in izvedli vse eksperimente. Otroci so učenca Č ubogali in od takrat 

je vzdušje potekalo umirjeno naprej. Otroci so pri dejavnostih sodelovali, poslušali in videli, da 

se je učenec Č res držal tega, kar je povedal. Vsi otroci so imeli možnost, da sodelujejo in 

pomagajo pri izvajanju eksperimentov. Učenca sta priskrbela dovolj materiala in pripomočkov, 

da so lahko vsi otroci izvajali eksperiment naenkrat. Učenca sta si razdelila eksperimente, tako 

da je tiste, ki jih je učenec Č izvajal v drugi skupini, je sedaj v tretji skupini otrok izvajala 

učenka B. 

7.7 Sedmo opazovanje 

Par 3: učenka C in učenka D 

 Eksperiment številka 7: Bleščeči kovanci 

 Eksperiment številka 8: Nevidni gasilni aparat 

 Eksperiment številka 9: Kako naredimo mavrico? 

Datum: 20. 5. 2019 

Skupina otrok: 1. skupina 

Število otrok: 7 (otrok C, otrok Č, otrok D, otrok G, otrok J, otrok N, Otrok P) 

Opis dogodka: 

Otroci niso bili več zadržani in sramežljivi kot prvič. Četudi so se učenci menjali, jih to ni 

motilo. Že med potjo do razreda so se pogovarjali in ugibali, kakšne eksperimente bodo izvajali 

danes. 

Učenki sta pripravili ustrezen prostor, zadostno količino materiala in poskrbeli za varnost otrok. 

Pri prvem eksperimentu sta na mizi imeli pripravljene kovance. Otrokom sta pustili nekaj časa, 

saj ju je zanimalo, kaj bodo naredili. Deček T je prvi dal pobudo, da kovance zberejo na kup. 
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Deklica Š je potem dejala, da morajo biti trije različni kupčki, ker niso vsi kovanci enaki. Otroci 

so tako sami razvrstili kovance na tri kupčke glede na njihovo vrednost.  

Učenki sta se tako navezali na matematiko in otrokom dali naslednje naloge: da preštejejo 

kovance, najdejo razlike in podobnosti, jih razvrstijo glede na vrednost. Otrokom so bile naloge 

všeč. Deček G je dejal, da bi morali učenki dati težje naloge, ker so oni že tako veliki kot šolarji. 

Učenki sta se na eksperimente dobro pripravili. Še bolj ju je motiviralo, ko sta opazili, da so 

otroci tako aktivni in željni znanja, zato sta se še bolj sprostili. 

Eksperiment z mavrico jima v prvem poskusu ni uspel. Učenka C ni bila več tako prepričana v 

izvedbo eksperimenta. Učenka D pa je bila fleksibilna in otrokom razložila, da vse stvari vedno 

ne uspejo v prvo. V drugem poskusu jima je uspelo in učenka C je postala mirnejša. 

Komunikacija med otroki in učenki je potekala sproščeno.  

7.8 Osmo opazovanje 

Par 3: učenka C in učenka D 

 Eksperiment številka 7: Bleščeči kovanci 

 Eksperiment številka 8: Nevidni gasilni aparat 

 Eksperiment številka 9: Kako naredimo mavrico? 

Datum: 22. 5. 2019 

Skupina otrok: 2. skupina 

Število otrok: 7 (otrok A, otrok E, otrok I, otrok K, otrok M, otrok Š, otrok T) 

Opis dogodka: 

Pri eksperimentu z mavrico sta učenki izbrali drugačno pot. Otrokom nista demonstrirali, 

temveč sta jima predlagali, naj iz pripomočkov, ki jih imajo pred seboj, poskusijo narediti 

mavrico. Ta naloga je bila otrokom najbolj všeč. Otroci so v trenutku začeli rokovati s 

pripomočki, jih obračati v različne smeri, postavljati na vse različne možne načine. Večkrat so 

poskušali, a kljub neuspehu jih to ni odvrnilo od raziskovanja. Otroci so se v skupini razdelili 
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v pare in vsak par je po svojih zmožnostih poskušal narediti mavrico. Otroci so med seboj 

sodelovali, se dopolnjevali ter poslušali in upoštevali ideje drugih otrok. Skupaj so sodelovali 

kot odlična skupina. Učenki sta bili presenečeni nad dejstvom, kako aktivni so otroci in koliko 

idej imajo. Otroci so največ vprašanj zastavljali pri eksperimentu z mavrico. Eksperiment z 

ognjem jim je bil težje razumljiv, zato sta ga ponovno izvedli in razlago bolj poenostavili. 

7.9 Deveto opazovanje 

Par 3: učenka C in učenka D 

 Eksperiment številka 7: Bleščeči kovanci 

 Eksperiment številka 8: Nevidni gasilni aparat 

 Eksperiment številka 9: Kako naredimo mavrico? 

Datum: 24. 5. 2019 

Skupina otrok: 3. skupina 

Število otrok: 7 (otrok B, otrok F, otrok H, otrok L, otrok O, otrok R, otrok S) 

Opis dogodka: 

Ko so otroci vstopili v razred, so se takoj razveselili eksperimentov. Učenki sta vnaprej 

pripravili tri postaje in otroci so izbrali, na katero postajo bodo odšli najprej. Med izvajanjem 

sta otrokom zastavljali preprosta vprašanja. Otroci so zastavljali veliko vprašanj, predvsem 

starejši trije otroci. Na zastavljena vprašanja je večinoma odgovarjala učenka D, medtem ko je 

bila druga učenka bolj tiha in skopa pri odgovarjanju in predstavljanju, ampak bolj vešča pri 

eksperimentalnem delu. Učenki sta si delo enakovredno porazdelili, sodelovanje med njima je 

bilo uspešno. Med seboj sta si pomagali, dopolnjevali in bili druga drugi v oporo. Pri otrocih 

sta sproti preverjali razumevanje in zaznali, kdaj česa ne razumejo ter v ta namen eksperiment 

ponovili in dopolnili z več razlage.  
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8 REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA OTROK PO 

IZVEDENIH DEJAVNOSTIH 

a) Na vprašanje, ali so ti bili eksperimenti všeč, so vsi otroci odgovorili pritrdilno. 

b) Vsem otrokom, z izjemo enega dečka, je bilo všeč, da so eksperimente izvajali učenci 

in ne vzgojiteljica. 

c) Eksperimenti so bili zahtevni le 6 otrokom, medtem ko preostalim 15 otrokom ne. 

 

Graf 19: Odgovori na vprašanje o težavnosti eksperimentov 

d) Navodila in razlago učencev nista razumela le dva otroka, deček in deklica. Ostalim 

otrokom je bilo razumljivo. 

e) Nobenega otroka ni bilo strah pred učenci. Preprosto so jih sprejeli in spremljali pri 

izvajanju eksperimentov. 

f) Osem dečkov in osem deklic je odgovorilo, da bi znali videne eksperimente pokazati 

staršem oziroma prijateljem, preostalih pet otrok pa ne. 
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Graf 20: Ponovitve eksperimentov 

g) Delo v skupini je bilo všeč devetnajstim otrokom, od tega desetim dečkom in devetim 

deklicam. Delo v skupini ni bilo všeč enemu dečku in deklici, ki bi raje eksperimente 

izvajala s celotno skupino otrok Mravljice.  

h) Vsi otroci so odgovorili, da bi si ogledali in izvedli še več eksperimentov. Med njimi je 

bil tudi deček, ki mu ni bilo všeč, da so eksperimente izvajali učenci.  

9 INTERVJU Z UČENCI PO IZVEDENIH DEJAVNOSTIH 

1. Ste že kdaj sodelovali s predšolskimi otroki in kako, v kakšni povezavi? 

Učenka A: „Sodelovala sem z otroki, starimi 2-3 let pri Mednarodnem priznanju za mlade, ki 

ga vodi OŠ, kot prostovoljstvo.‟ 

Učenka B: „Ja, sem sodelovala. Pri mednarodni organizaciji MEPI sem si za prostovoljstvo 

izbrala pomoč v vrtcu, kjer sem enkrat tedensko pomagala pri delu z otroki. Vključena pa sem 

tudi v gledališki krožek, kjer smo predšolskim otrokom zaigrali dve predstavi.‟  

Učenka C: „Ob vikendih sem včasih varuška otrokom, zanje pripravim različne igre. Sem pa 

tudi organizirala že tri rojstnodnevne zabave za mlajše otroke in se z njimi družila in zabavala.‟ 
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Učenec Č: „Da. Na prireditvah, nastopih, predstavah za otroke, npr. Novoletni bazar 

prirejamo skupaj, tako šola kot vrtec. Imam pa tudi veliko mlajših otrok v svoji širši družini s 

katerimi se odlično razumemo in igramo.‟ 

Učenka D: „S predšolskimi otroki sem sodelovala le, ko smo snemali film za francoske 

prijatelje (mednarodna izmenjava) in naša skupina je morala predstaviti vrtec. Tako smo 

skupaj z otroki snemali filmček. V bistvu smo le razkazali vrtca in pokazali kaj vse otroci 

počnejo.‟ 

Učenka E: „Bila sem prostovoljka pri oratoriju, kjer smo prirejali igre za otroke, za vrtčevske 

otroke smo pripravili predstavo z naslovom Pika Nogavička.‟ 

Ugotovitve: 

Vsi učenci so predhodno že sodelovali s predšolskimi otroki v okviru šole in drugih dejavnosti, 

kot so oratorij, varstvo otrok, prirejanje zabav. 

2. Zakaj ste se odločili za sodelovanje pri projektu? 

Učenka A: „Ker rada sprejmem nove izzive.‟ 

Učenka B: „Za sodelovanje sem se odločila, ker rada pomagam.‟ 

Učenka C: „Ker imam rada mlajše otroke in mi je bila naloga zanimiva.‟ 

Učenec Č: „Ker me je zanimalo, kako bodo otroci sodelovali in kaj se jim bo zdelo pri teh 

poskusih zanimivo.‟ 

Učenka D: „Ker rada pomagam in rada izvajam poskuse, še posebej, če s tem pomagam 

mlajšim otrokom in jim še dodatno razširim obzorja. Imam pa tudi zelo rada delo z otroki.‟ 

Učenka E: „Želela sem poizkusiti nekaj novega in pri tem pridobiti izkušnje in tudi ugotoviti, 

kako se znajdem z otroki.‟ 
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Ugotovitve: 

Učenci so se odločili za sodelovanje pri projektu, ker so v tej priložnosti videli nov izziv, ker 

radi pomagajo in jih veseli delo z otroki, pa tudi zato, ker radi izvajajo eksperimente.  

3. Kako ste sodelovali s svojim sošolcem? Ali ste pri sodelovanju imela kakšne težave? 

Kako sta jih reševala? 

Učenka A: „Sodelovali sva timsko in se dopolnjevali. Bile so komunikacijske težave, ampak 

sva jih odpravili tako, da sva študentko ponovno vprašali in nama je pojasnila.‟ 

Učenka B: „S sošolcem nisva imela nobenih težav s skupinskim delom. Vsak je nekaj 

prispeval.‟ 

Učenka C: „S sošolko sva dobro sodelovali, ena je govorila, druga pa izvajala eksperiment, 

večjih težav pa nisva imeli, poskušali pa sva čim bolj poenostaviti razlago, da bi otroci 

razumeli. Težav tudi nisva imeli zato, ker sva se dobro pripravili in vse predhodno dogovorili.‟ 

Učenec Č: „Ne, težav nisva imela. Edini problem je bil, ker se nisva mogla dogovoriti, kdo bo 

kaj povedal, ker jaz po naravi govorim veliko več od sošolke v paru, ona pa je bolj tiha.‟ 

Učenka D: „S sošolko sva sodelovali tako, da sva se odločili in si izbrali poskuse in prav tako 

sva se zmenili, katera prinese kakšen pripomoček, če je bilo to potrebno. Pri sodelovanju ni 

bilo večjih težav, ker se odlično razumeva in obe z veseljem pomagava.‟ 

Učenka E: „S sošolko nisva imeli težav pri sodelovanju. Skupaj sva izbrali poskuse in si jih 

tudi razdelili (katera bo opravljala določen del poskusa). Tekom samega poskusa pa sva se tudi 

dopolnjevali.‟ 

Ugotovitve: 

Nihče od učencev v paru ni imel težav s sodelovanjem, saj so se s sošolcem dobro razumeli, 

kar je prispevalo tudi k boljšemu sodelovanju in klimi. Učenec Č je kot težavo izpostavil to, da 

se s sošolko v paru nista mogla dogovoriti, kdo bo kaj povedal, saj je on bolj zgovoren in ni 

želel, da bi le on govoril. Učenka A je kot težavo med projektom naštela komunikacijsko težavo, 
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saj je med nami prišlo do komunikacijskega šuma. To smo rešili tako, da sem jima ponovno 

razložila.  

4. Ali se v šoli večkrat poslužujete skupinskega dela oziroma dela v dvojicah? Naštejte 

prednosti in slabosti dela v dvojicah. 

Učenka A: „Odvisno pri katerem predmetu. Prednosti skupinskega dela so: spoznavanje novih 

interesov, pridobivanje novih prijateljev in učenje strpnosti do drugega. Slabosti pa so: 

neenakovrednost, temu pa sledijo prepiri, nezadovoljstvo in slaba volja, kar vodi do neuspeha 

skupine.‟ 

Učenka B: „Ja, v šoli pri različnih predmetih, največ pri kemiji, večkrat izvajamo poskuse v 

dvojicah. To se mi zdi koristno, da se navadimo delati z drugimi in si med seboj pomagamo. Ne 

zdi se mi pa prav, saj si nekateri delo nepravično razdelijo ali pa ne delajo nič in tako uspejo 

zaradi drugih članov skupine.‟ 

Učenka C: „Da, v šoli večkrat delamo v parih. Zdi se mi, da je to učinkovito, saj tako pridemo 

do več idej in načinov reševanja težav. Slabost pa je, da je včasih težko uskladiti mnenja in se 

moraš občasno tudi čemu odpovedati.‟ 

Učenec Č: „Da. Mislim, da je velika prednost, če si z nekom, s katerim se razumeš, saj potem 

veliko lažje funkcionirata in delata skupaj. Če pa si z nekom, ki mu ni niti do dela in niti do 

pomoči, pa ni pošteno, saj moraš vse narediti sam, tudi če ti ni do tega.‟ 

Učenka D: „Ja, kar veliko je skupinskega dela, čeprav je ta po navadi bolj v trojicah. V 

skupinah delamo plakate, seminarske naloge, razne projekte, to je tudi del naše skupne ocene. 

Prednost je predvsem v tem, da več glav več ve in lažje se je domisliti ideje. Seveda očitna 

lastnost pa je, da se nekateri člani lahko sploh ne potrudijo in pridejo čez z isto oceno kot nekdo, 

ki ves čas gara, tako da je skupina na trenutke lahko prava potuha za lene ljudi. Slabost je tudi, 

da nekdo ne opravi svojega dela in tako lahko celotna ekpia izvisi samo zaradi napake drugega. 

V ekipno delo pa sodi tudi priganjanje, nestrinjanje.‟ 

Učenka E: „Zdi se mi da se kar velikokrat poslužujemo skupinskega dela, ampak bi to lahko 

počeli večkrat. Prednost je, da se naučimo sodelovati, razmišljati, razdeliti naloge, potrpljenja 



55 

in medsebojne komunikacije. Slabost pa bi lahko bila, da si delo razdelimo neenakovredno 

(nekdo v delo vloži več truda kot drugi).‟ 

Ugotovitve: 

Vsi učenci so povedali, da se učitelji velikokrat poslužujejo skupinskega dela pri različnih 

predmetih. Kot prednost skupinskega dela so učenci navedli: medsebojna pomoč, sodelovanje, 

prepletanje novih prijateljskih vezi, skupno reševanje težav, skupno iskanje idej, hitrejša pot do 

rešitev, učenje strpnosti, spoznavanje novih interesov, zmožnost učenja razumevanja drug 

drugega, medsebojna komunikacija. Kot največjo slabost dela v skupini pa vsi učenci štejejo 

neenakovredno delitev nalog, nezainteresiranost članov za delo in neopravljanje naloge. Vse to 

vodi v neuspeh skupine in slabo voljo. 

5. Vam bi bilo lažje, če bi eksperiment izvajali sami? Zakaj ja/ne? 

Učenka A: „Ne, ker je dobro, če imaš ob sebi podporo, da se lahko zaneseš in če se še dobro 

razumeš s sošolcem.‟ 

Učenka B: „Meni osebno je bilo raje delati v paru, ker je tako bolj zabavno in si lahko med 

seboj pomagamo.‟ 

Učenka C: „Če bi bila sama, bi težko odgovarjala na številna zanimiva vprašanja otrok, hkrati 

pa delala vaje, saj tukaj ne gre samo za igro, ampak je bilo treba eksperimente razložiti.‟  

Učenec Č: „Po eni strani da, po eni strani pa ne. Kot sem že povedal, bi lahko vse povedal 

sam, saj imam veliko idej, kako bi to določeno temo predstavil otrokom in kako bi jo na svoj 

način napeljal na eksperiment. Meni je bilo v dvojicah všeč, saj sem imel še koga za pogovor 

vmes in za pomoč.‟ 

Učenka D: „Ne, ker je bolje, če imaš zraven še nekoga. Saj je v dvoje vse bolj zabavno. Pa še 

delo si lahko porazdeliš in ni vsega bremena na tebi.‟ 

Učenka E: „Mislim da ne, saj ti je prijatelj v podporo in te v primeru težav dopolni.‟ 
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Ugotovitve: 

Pet učencev se strinja, da je eksperimente lažje izvajati v paru. Njihovi najbolj pogosti razlogi 

za to so: da je bolj zabavno, na prijatelja v paru se lahko zanesejo, si porazdelita delo in 

pomagata med seboj. Ena od učenk je dejala, da je lažje delati v paru, saj imajo otroci veliko 

vprašanj in ne bi mogla biti pozorna na več stvari hkrati, če bi bila sam. Učenec Č se je tudi 

strinjal, da je eksperimente lažje delati v paru, saj imaš nekoga za pomoč in pogovor, po drugi 

strani pa je dejal, da bi lahko izvedel eksperimente sam, saj ima veliko idej in prakse z otroki. 

6. Kaj vam je predstavljajo največjo oviro pri projektu? 

Učenka A: „Usklajevanje časa s sošolko iz zven šole, saj imava še druge interesne dejavnosti.‟ 

Učenka B: „Pri samem projektu nisem imela nobenih ovir.‟  

Učenka C: „Razložiti dokaj zahtevne snovi na preprost način ki bi ga otroci razumeli.‟ 

Učenec Č: „Izbiranje eksperimentov. Nekateri so se zdeli lahki in primerni, ampak so imeli 

nenavadne pripomočke, ki jih nismo mogli dobiti.‟ 

Učenka D: „V bistvu je bil to termin. Obe (jaz in sošolka) sva kar precej zaposleni z raznimi 

dejavnostmi in tako se je bilo težko zmeniti za termin izvajanja poskusa. Prav tako so oviro 

predstavljali pripomočki, saj nekaterih v trgovini ni bilo (npr. rdeče zelje), ampak smo težavo 

razrešili tako, da sva izbrali drug eksperiment. Drugače pa pri projektu ni bilo večjih ovir 

razen, kot že omenjeno, s časom.‟ 

Učenka E: „Komunikacija z otroki – kako povedati določeno stvar na najpreprostejši način in 

otrokom razumljivo.‟ 

Ugotovitve:  

Učenka A je dejala, da pri projektu ni imela nobenih težav. Učenkama C in E je težavo delalo, 

kako otrokom dokaj zahtevne snovi razložiti na preprost, otrokom razumljiv, način. Učencu Č 

je težavo predstavljalo ustrezna izbira eksperimentov, saj so se mu pri tem nekateri zdeli 
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prelahki, drugi pretežki. Učenki D je bilo težko usklajevati termine za vajo s sošolko, saj so se 

ti prekrivali z drugimi interesnimi dejavnostmi. 

7. Kako ste se počutili v vlogi vzgojitelja? 

Učenka A: „Prijetna izkušnja, ki bi jo bila deležna še kdaj.‟ 

Učenka B: „V vlogi vzgojiteljice sem se počutila odlično. Vesela sem, da sem lahko otroke 

nekaj naučila.‟ 

Učenka C: „Zdelo se mi je zabavno, saj so otroci zelo zainteresirani, radi raziskujejo in vsaka 

stvar jim vzbudi zanimanje.‟ 

Učenec Č: „Zanimivo. Otroci so se tako zanimali za eksperimente, da so vmes začeli govoriti, 

se prerivati, kdo bo prej dobil, zato sem tudi posegel mednje in jih umiril. Tukaj sem se počutil 

kot pravi vzgojitelj, ker so me otroci poslušali in ubogali. Otroci so bili veliko bolj 

zainteresirani in pridni, kot sem na začetku mislil, da bodo. Sicer sem pa navajen delati z 

mlajšimi.‟ 

Učenka D: „Vloga mi je bila zanimiva. Osebno mi je bolj všeč vloga učitelja, vendar preskusiti 

se še v vlogi vzgojitelja ni bila slaba izkušnja. Zdelo se mi je zanimivo, zabavno in imela sem 

občutek, da delam nekaj dobrega, kar mi je bilo tudi izredno všeč.‟ 

Učenka E: „Zdelo se mi je zahtevno, saj moraš imeti posluh do otrok in biti potrpežljiv.‟ 

Ugotovitve: 

Petim učencem je bila izkušnja biti v vlogi vzgojitelja zanimiva, zabavna in prijetna, ki bi jo 

ponovili še kdaj. Učenci so opazili, da otroci radi raziskujejo, so za eksperimente motivirani, 

kar jih je pozitivno presenetilo. Učenki E pa se je izkušnja zdela zahtevna, kot razlog pa je 

navedla, da je potrebno imeti posluh do otrok in biti do njih potrpežljiv. 
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8. Mislite, da bi se v prihodnje morali večkrat posluževati takšnega povezovanja med 

šolo in vrtcem? Zakaj je po vašem mnenju pomembno sodelovanje šole in vrtca? 

Učenka A: „Ja. Otroci tako spoznavajo nas učence in mislim, da lahko s takšnimi projekti 

nekaterim otrokom premagamo strah pred šolo, čeprav ta skupina otrok se zelo veseli šole.‟ 

Učenka B: „Ja, lahko bi se več povezovali, saj se mlajši lahko veliko naučijo od starejših, ki 

so jim zgled.‟ 

Učenka C: „Da, povezovanje vrtca s šolo je dobro, saj se tudi mi učenci nekaj naučimo s tem, 

da poenostavljamo snov, ki pa jo moramo dobro razumeti. Za otroke pa je dobro, ker bodo 

kmalu vstopili v šolo, da dobijo neko izkušnjo, kot mala šola.‟ 

Učenec Č: „Da starejši dobijo občutek, kako ravnati z mlajšimi od sebe; da bi se mlajši navadili 

na starejše in na njihovo komuniciranje z njimi; da bi lahko našli neko skupno vez, da bi se 

bolje razumeli; da bi starejši videli razmišljanja skozi oči mlajših otrok.‟ 

Učenka D: „Ja, mislim, da to ne bi bila slaba ideja. To se mi zdi super, ker šola potrebuje malo 

otroških misli in prav tako vrtec potrebuje šolo, saj bodo otroci v njem kmalu tudi sami stopili 

v šolske klopi in verjetno jim ne bi škodilo, da se na to navadijo in da vidijo, kako to približno 

poteka. Seveda pa je vsako povezovanje ljudi med seboj izredno pomembno, posebej, če to niso 

le iste generacije in lahko pogledamo na svet in okolico še skozi druge (mlajše ali starejše) 

oči.‟ 

Učenka E: „Ja, večkrat. Ko starejši sodelujemo z mlajšimi jim predajamo, kar smo se sami 

naučili, jim povemo svoje izkušnje in bodo na podlagi teh lažje soočili s kakšno situacijo. 

Starejši pa se naučimo potrpljenja in strpnosti ter večjega spoštovanja do mlajših od nas.‟  

Ugotovitve: 

Vsi učenci so mnenja, da bi se v prihodnje morali posluževati takšnih projektov in povezovanja 

med šolo in vrtcem. Učencem se to zdi smiselno, saj menijo, da se mlajši otroci veliko naučijo 

od starejših; da je pomembno povezovanje med starejšimi in mlajšimi; da starejši spoznajo in 

vidijo, kakšno je razmišljanje otrok; da otroci pridobijo izkušnje, vezano na šolo, in se jim s 
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tem omogoči lažji prehod iz vrtca v šolo; za predajanje znanja na mlajšo generacijo; učenje 

strpnosti in spoštovanja do mlajših in obratno. 

9. Kaj vam predstavljajo predšolski otroci? Kako gledate na njih? 

Učenka A: „Da so tako majhni otroci lahko že tudi pravi raziskovalci in lahko izvajajo prav 

takšne eksperimente kot mi, le da so lažji.‟ 

Učenka B: „Tekom tega projekta sem lahko opazila, da so predšolski otroci že zelo pametni in 

dobro razmišljajo. Meni se mlajše generacije vedno zdijo zelo pomembne saj se veliko naučijo 

od starejših in bodo svoje znanje kasneje uporabljali namesto starejših.‟ 

Učenka C: „Predšolski otroci mi predstavljajo zelo vedoželjne osebe, saj so zelo radovedni.‟ 

Učenec Č: „Da so zabavni, imajo veliko idej in domišljije, da znajo razmišljati in vsako stvar 

vidijo na drugačen način kot mi.‟ 

Učenka D: „Predstavljajo mi otroško veselje in nepokvarjene glavice. Nanje gledam pozitivno, 

saj je pred njimi še celo življenje, prav tako pa so že dovolj bistri, da stvari razumejo, a so 

vseeno zelo odkriti in prijazni.‟ 

Učenka E: „Predšolski otroci so kot mi tudi prihodnost, enkrat bodo oni sprejemali pomembne 

odločitve, ki jih zdaj mi. Zdi se mi pomembno, da nanje gledamo kot na pomemben del družbe.‟ 

Ugotovitve: 

Učenci so spoznali, da so otroci aktivni raziskovalci, da veliko sprašujejo, so bistri, da snujejo 

svoje teorije, da se učijo na napakah, da imajo veliko in še več idej ter domišljije kot odrasli. 

Predšolski otroci jim predstavljajo prihodnost, kjer bodo sprejemali pomembne odločitve. 

Učenci nanje gledajo kot na pomemben del družbe, ki se razvija in oblikuje. 

10. Kaj ste se tekom projekta naučili? 

Učenka A: „Naučila sem se biti bolj strpna in znati počakati, saj otroci potrebujejo malo več 

časa za razmislek in odgovor kot mi odrasli.‟ 
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Učenka B: „Naučila sem se, da otroci že zgodaj začnejo dobro razmišljati.‟ 

Učenka C: „Naučila in spoznala sem, kako otroci stvari raziskujejo in so bolj odprti in manj 

sramežljivi kot mi najstniki.‟  

Učenec Č: „Da je potrebno biti potrpežljiv, saj otroci potrebujejo nekaj časa, da premislijo, 

kar so videli in slišali, a je potrebno postaviti nekaj več vprašanj, da bi nekako bolje razumeli.‟ 

Učenka D: „Da stvari otroci ne komplicirajo in da so izredno pametni za svoja leta in na 

vprašanja najdejo odgovore le s svojo logiko, kar marsikateri odrasel ne zna. Naučila sem se 

tudi, da otroke razveselijo majhne stvari npr. mavrica, ki je nastala pri eksperimentu, jih je 

blazno navdušila. Po eni strani bi morali posnemati otroke.‟  

Učenka E: „Naučila sem se dela z otroki, spoznala manjši del tega, kar počnejo vzgojitelji in 

pridobila izkušnje.‟ 

Ugotovitve: 

Učenci so se tekom projekta naučili in pridobili izkušnje, kako poteka delo v vrtcu; spoznali so, 

da otroci že zelo zgodaj začnejo razmišljati in raziskovati; učenci so se naučili biti bolj strpni 

in potrpežljivi do otrok, saj ti potrebujejo več časa; naučili so se postavljati ustrezna vprašanja; 

naučili so se, da se lahko težje stvari poenostavijo in prilagodijo na otrokovo primerno starost; 

da otroci odgovarjajo logično in da so otroci zadovoljni s preprostimi in majhnimi stvarmi. 

10 ZAKLJUČEK 

Sodelovanje med učenci in predšolskimi otroki pri izvajanju eksperimentov pri začetnem 

naravoslovju mi je predstavljalo velik izziv. Literatura sicer navaja, da bi moralo biti več takšnih 

projektov, ampak jih nisem zasledila. Iz mojega empiričnega dela sem ugotovila, da je tudi 

učencem bilo v izziv izvajati in podajati snov predšolskim otrokom. V projektu je tako 

sodelovalo 21 otrok iz skupine Mravljice in 6 učencev iz OŠ Jurija Vege. Na projekt se je 

prijavilo pet deklet in en fant, kar lahko potrdimo hipotezo, da so za sodelovanje s predšolskimi 

otroki bila bolj motivirana dekleta. 
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Ko so otroci izvedeli, da jim bodo poskuse izvajali učenci, so bili nad tem navdušeni in se 

veselili srečanja z njimi. Na prvem srečanju so bili še najbolj zadržani otroci 1. skupine. 2. 

skupina otrok je bila že bolj zgovorna med seboj, ampak še niso navezali pogovora z učenci. V 

3. skupini so na prvem srečanju otroci najbolj navezali pogovor z učenci, saj so jih spraševali 

tudi o tem, kako je v šoli. V tej skupini je pobudo za sproščeno vzdušje naredil eden od otrok, 

ki je poznal učenko. Tudi učenci so iskali rešitve, kako oziroma kakšen način bi bil najbolj 

ustrezen in primeren, da bi pristopili in se bolj približali otrokom. Na ostalih srečanjih so otroci 

postali zgovornejši. Začeli so postavljati vprašanja in učence medse lepo sprejeli. Tudi učenci 

so na začetku potrebovali malo več časa, da so se sprostili. Hipotezo lahko potrdimo. 

Sodelovanje med učenci in otroki je potekalo sproščeno. 

Pri prvih skupinah je bila uvodna motivacija potrebna, na ostalih drugih srečanjih pa ne, saj so 

otroci k učencem prihajali vedno bolj motivirani. Že med potjo so spraševali, kaj bomo počeli, 

se pogovarjali o eksperimentih in ugibali. Med dejavnostmi so sodelovali vsi otroci. 

Radovednost in motivacijo otrok so opazili tudi učenci sami, kar jim je dvignilo še več 

samozavesti pri izvajanju eksperimentov. Tudi v anketi so vsi otroci potrdili, da so jim bili 

eksperimenti všeč ter da bi jih izvedli še več. Otrokom je bila tudi nova izkušnja, da so 

eksperimente vodili učenci in ne vzgojiteljica. To je bilo všeč 20 otrokom iz skupine Mravljice, 

le en otrok je v anketnem vprašalniku odgovoril, da bi raje videl, da bi eksperimente izvajala 

vzgojiteljica. Predšolski otroci so bili za delo z osnovnošolci motivirani in odprti. Zastavljali so 

jim vprašanja, vezana tudi na šolo in vsakdan. Hipotezo, da so predšolski otroci za delo z 

osnovnošolci motivirani in radovedni, na danem vzorcu lahko potrdimo. 

Učenci so med samo razlago sledili otrokom in tudi opazili, kdaj otroci ne razumejo. To so 

opazili po obrazni mimiki otrok ali pa kadar otroci niso dlje časa odgovorili na vprašanje 

oziroma kadar niso dobili potrditve s strani otrok o razumljivosti poskusa. Učenci so v ta namen 

eksperimente tudi večkrat izvedli, razlago še bolj poenostavili, govorili počasneje in teorijo 

poskušali podkrepiti s primeri, ki pa otrokom vedno niso bili blizu. Anketni vprašalnik je, z 

izjemo dveh odgovorov, potrdil hipotezo, da so osnovnošolci poskušali jasno in razumljivo 

predstaviti in izvesti eksperimente. 

Otroci so se tekom dejavnosti naučili marsikaj, med drugimi pa tudi sodelovanja in dela v 

skupini, konstruktivnega iskanja rešitev, dogovarjanja, medsebojne pomoči in strpnosti. 

Vseskozi so razvijali, urili in se učili socialnih veščin skupaj z vrstniki. 
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Moja sklepna ugotovitev je, da bi v bodoče morali v učne načrte in predmetnike tako šol in 

vrtcev vključiti in vnaprej načrtovati takšne projekte in oblike sodelovanja, ki pozitivno 

pripomorejo tako predšolskim otrokom kot učencem. Slednji so povedali, da so se iz dane 

izkušnje naučili predvsem biti bolj strpni, potrpežljivi ter spoznali, kako lahko z dobro 

pripravljenim delom pomagajo k širjenju znanja in izkušenj predšolskih otrok. 
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12 PRILOGE  

PRILOGA 1: OCENJEVALNA LESTVICA ZA UČENCE MED IZVEDBO DEJAVNOSTI (Cencič, 

2009) 

Kriteriji: DA NE 

Zna ustrezno motivirati otroke.   

Komunikacija med učenko in otroki je potekala 

sproščeno. 

  

S sošolcem komunicira, sodeluje in se dopolnjujeta.   

Zna odgovoriti na zastavljena vprašanja.   

Pri izvedbi je sproščena in samozavestna.   

Otrokom pusti, da raziskujejo.   

Otroke spodbuja s podvprašanji.   

Zna organizirati prostor, čas in material.   

Poskrbi za varno delo.   

Je fleksibilna in se znajde v situaciji.    

V vlogi vzgojiteljice se počuti odlično.   

Učenci imajo zadržke do otrok.   

 

PRILOGA 2: OCENJEVALNA LESTVICA ZA PREDŠOLSKE OTROKE MED EKSPERIMENTI 

(Cencič, 2009) 

Kriteriji: VELIKO SREDJE MALO 

Otroci imajo zadržke pred učenci. 5 4 3 2 1 

Otroci sprašujejo učence. 5 4 3 2 1 

Otroci kažejo zanimanje za 

eksperimente. 

5 4 3 2 1 

Otroci sodelujejo in pomagajo pri 

izvajanju. 

5 4 3 2 1 
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Otroci sledijo učencem in jih 

poslušajo. 

5 4 3 2 1 

Otroci so usvojili eksperiment. 5 4 3 2 1 

 

PRILOGA 3: INTERVJU ZA UČENCE PO IZVEDENIH DEJAVNOSTIH 

1. Ste že kdaj sodelovali s predšolskimi otroki in kako, v kakšni povezavi? 

2. Zakaj ste se odločili za sodelovanje pri projektu? 

3. Kako ste sodelovali s svojim sošolcem? Ali ste pri sodelovanju imela kakšne težave? Kako 

sta jih reševala? 

4. Ali se v šoli večkrat poslužujete skupinskega dela oziroma dela v dvojicah? Naštejte 

prednosti in slabosti dela v dvojicah. 

5. Vam bi bilo lažje, če bi eksperiment izvajali sami? Zakaj ja/ne? 

6. Kaj vam je predstavljajo največjo oviro pri projektu? 

7. Kako ste se počutili v vlogi vzgojitelja? 

8. Mislite, da bi v prihodnje se morali večkrat posluževati takšnega povezovanja med šolo in 

vrtcem? Zakaj je po vašem mnenju pomembno sodelovanje šole in vrtca? 

9. Kaj vam predstavljajo predšolski otroci? Kako gledate na njih? 

10. Kaj ste se tekom projekta naučili? 
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PRILOGA 4: VPRAŠALNIK ZA OTROKE PO KONČANIH DEJAVNOSTIH 

Vprašanje DA NE 

Ali so ti bili eksperimenti 

všeč? 

  

Ali ti je bilo všeč, da so 

eksperimente izvajali učenci 

in ne vzgojiteljica?  

  

Ali so bili eksperimenti 

težki? 

  

Si razumel navodila in 

razlago učencev? 

  

Ali te je bilo strah pred 

učenci? 

  

Bi znal eksperimente 

pokazati staršem? 

  

Ali ti je bilo všeč delo v 

skupinah? 

  

Bi izvedel še kakšen 

eksperiment? 

  

 

PRILOGA 5: SOGLASJEV STARŠEV  

Spoštovani starši,  

v okviru raziskave, ki jo opravljam za diplomsko nalogo z naslovom »Sodelovanje učencev in 

predšolskih otrok pri izvajanju eksperimentov pri začetnem naravoslovju«, bom ugotavljala 

sodelovanje in učenje med učenci in otroki na podlagi izvedenih eksperimentov. 

Učenci bodo izvajali eksperimente predšolskim otrokom. Pridobljeni podatki preko opazovanja 

bodo anonimni, kar pomeni, da se imena učencev/otrok nikjer ne bodo uporabljala, rezultati pa 

bodo uporabljeni samo za namene raziskave. 

Prosim Vas, da s svojim podpisom dovolite sodelovanje vašega otroka v raziskavi. 

Hvala in lep pozdrav, Tanja Cerar 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Šola/vrtec: _______________________________________________  
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Priimek in ime otroka: _________________________________  

Razred/igralnica otroka: _______________________________________ 

Podpisani _______________________________ DOVOLJUJEM / NE DOVOLJUJEM 

(prosim, obkrožite) sodelovanje mojega otroka v raziskavi »Sodelovanje učencev in predšolskih 

otrok pri izvajanju eksperimentov pri začetnem naravoslovju«, ki jo izvaja študentka Tanja 

Cerar.  

Kraj in datum: _________________________  

Podpis: ___________________________ 


