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POVZETEK 

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, teoretični in praktični del. V teoretičnem delu je 

predstavljena Zemlja in splošni podatki (oblika, barva, kroženje Zemlje in življenje na Zemlji). 

Na kratko sta omenjena in predstavljena tudi Sonce in Luna. Na koncu teoretičnega dela pa je 

prav tako na kratko povzet razvoj otrokovega mišljenja.  

V praktičnem delu je najprej predstavljen vprašalnik, pri katerem sem vprašanja povzela iz 

literature (Panagiotaki, Potton & Nobes, 2009) ter ga v obliki intervjuja zastavila otrokom. 

Vsebuje šest vprašanj o predstavah o Zemlji, osredotočila sem se predvsem na obliko Zemlje, 

kaj Zemljo obdaja in primer vprašanja, ki pokaže, ali otrok res razume obliko Zemlje. Namen 

je bil ugotoviti, kakšne predstave imajo predšolski otroci o planetu Zemlja in jih primerjati s 

predstavami otrok iz drugih dežel, ki so omenjene v literaturi. Odgovore 50 otrok, starih od 5 

do 6 let, sem prikazala v razpredelnicah in s pomočjo programa Excel tudi v tortnih diagramih.  

 

KLJUČNE BESEDE: predšolski otrok, predstave otrok o Zemlji, podatki o Zemlji 
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ABSTRACT 

This bachelor's thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical one. In the 

theoretical part planet Earth and the general data of the Earth (shape, color, Earth's circulation 

and life on Earth) is presented. The Sun and the Moon are also briefly presented. At the end of 

the theoretical part the cognitive development in children is also briefly described. 

In the empirical part the questionnaire used to interview the children is presented. It contains 6 

questions on ideas about the Earth. The purpose was to find out what kind of ideas pre-school 

children have about planet Earth and compare our childrens' ideas with ideas of children in 

other coutries, mentioned in the literature. The answers of 50 children, aged 5 to 6 years old, 

are presented in a spreadsheet and in Excel pie charts. 

 

KEY WORDS: pre-school children, children's ideas about planet Earth, general data of the 

planet Earth 
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UVOD 

Pretekle raziskave o naravoslovnem izobraževanju kažejo, da večina vzgojiteljev podcenjuje 

sposobnost otrok, da bi se lahko v zgodnjem otroštvu (od rojstva do pet let) učili znanstvenih 

konceptov. To je lahko problematično, saj vzgojitelji s takim razmišljanjem pogosto ne 

izkoristijo navidezno prirojenega zanimanja in navdušenja za znanost, ki ga imajo otroci. Otroci 

nenehno raziskujejo svoje okolje in si s tem ustvarjajo predstave o svetu v katerem živijo. Te 

predstave  postanejo gradniki za razvijanje sofisticiranih razumevanj in zato lahko posegajo v 

nadaljnje učenje. Otroci so že po naravi radovedni in se z naravoslovjem ukvarjajo od rojstva 

naprej z opazovanjem sveta. V mnogih okoliščinah zgodnjega otroštva je znanost pogosto 

izpuščena. V redkih primerih ko se znanost poučuje, pa učitelji velikokrat zanemarjajo 

predhodne izkušnje. Ko učitelji ignorirajo te izkušnje, ki so bile ključnega pomena pri 

oblikovanju otrokovih predstav, hkrati ignorirajo napačne predstave, ki si jih je otrok prej 

ustvaril. Učitelj ali vzgojitelj mora razumeti tako pojmovanja kot napačne predstave otrok, da 

lahko poučuje na način, ki omogoča popravljanje in nadomeščanje napačnih predstav z 

natančnimi znanstvenimi spoznanji. Z razumevanjem koncepcij in napačnih predstav majhnih 

otrok lahko vzgojitelji lažje dosežejo cilj znanstvene pismenosti za vse otroke (Smolleck in 

Hershberger, 2011).  

Pri oblikovanju otrokovih predstav je zanj pomembno odkrivati zveze med predmeti, odnose 

enega predmeta z drugimi predmeti, tako da se otroku vse bolj ustvarja gibljiv sistem asociacij. 

Tako pedagoško delo otroku pripomore do elementarnega sistema predstav, ki je tako 

pomembno za šolsko delo (Žlebnik, 1975). 

V diplomskem delu se bom osredotočila na predstave otrok, starih od 5 do 6 let, o planetu 

Zemlja. Odločila sem se, da njihove predstave preverim s pomočjo intervjuja. Intervju sem 

izvedla z vsakim otrokom individualno in v čim bolj umirjenem okolju. Za individualni intervju 

sem se odločila da se odgovori otrok med seboj ne bi ponavljali. Intervju tudi omogoča osebni 

stik, otroke sem lahko opazovala pri risanju in odgovarjanju in bila pri tem pozorna tudi na 

njihovo zbranost in mimiko obraza.  

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Klara Bojc; diplomsko delo 

2 
 

TEORETIČNI DEL 
 

1 ZEMLJA 

Zemlja, tretji planet od Sonca, od katerega je oddaljena 150 milijonov kilometrov, meri v 

premeru 12 750 kilometrov. Za pot okrog Sonca potrebuje 365 dni. To je edini planet, ki ima 

na površju tekočo vodo (slika 1), njegova površinska plina pa sta predvsem za življenje nujno 

potrebna dušik in kisik. Površinske temperature se gibljejo od -70 °C do več kot 50 °C, 

povprečje pa je prijetnih 20 °C (Parker, 1989). 

Pred 4,56 milijarde let je iz krožečega oblaka plinov in prahu nastal sončni sestav. V notranji 

pas okoli Sonca uvrščamo Merkur, Venero, Zemljo in Mars. Imajo nekaj skupnih značilnosti, 

vendar pa se hkrati tudi zelo razlikujejo. Zemlja je edini planet z ozračjem, v katerem je veliko 

kisika, obiljem površinske vode in temperaturami, ki ohranjajo večino vode v tekočem stanju. 

V pas velikih plinskih zunanjih planetov uvrščamo Jupiter, Saturn, Uran in Neptun (Luhr, 

2003). 

 

 

 

Slika 1: Zemlja iz vesolja.  

http://www.demokracija.si/tujina/nasa-potrdila-ekoteroristi-v-paniki-planet-zemlja-prehaja-v-fazo-ohlajanja-kje-je-zdaj-
globalno-segrevanje.html (11. 7. 2019) 

http://www.demokracija.si/tujina/nasa-potrdila-ekoteroristi-v-paniki-planet-zemlja-prehaja-v-fazo-ohlajanja-kje-je-zdaj-globalno-segrevanje.html%20(11
http://www.demokracija.si/tujina/nasa-potrdila-ekoteroristi-v-paniki-planet-zemlja-prehaja-v-fazo-ohlajanja-kje-je-zdaj-globalno-segrevanje.html%20(11
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1.2  OBLIKA ZEMLJE 

»Predstave o obliki Zemlje so se skozi zgodovino človeštva spreminjale. Znano je, da so Asirci 

in Babilonci Zemljo označevali kot ravno ploščo, ki jo podpirajo kamniti stebri. Stare indijske 

civilizacije so Zemljo obravnavale kot ploščo, slonečo na hrbtu treh slonov, ki naj bi stali na 

želvi. Antični Grki so jo označili kot okroglo ravnino. Ta okrogla ravnina naj bi plavala po 

morju, na njeni sredini pa naj bi se vzdigovala pobočja Olimpa z bogovi. Zamisel o kroglasti 

obliki Zemlje so prav tako razvili antični Grki. Pitagora je s svojimi učenci v Krotonu 

razmišljal, da je krogla najpopolnejše naravno telo, in kot tako tudi najprimernejše za obliko 

Zemlje, drugih nebesnih teles ter neba. Evdoks je menil, da bi oddaljene zvezde v primeru ravne 

Zemlje vedno videl na istem mestu, te pa se premikajo po nebu. Aristotel je trdil, da je Zemlja 

okrogle oblike, ker ob Luninem mrku na slednjo pade lokasta senca Zemlje, kakršno lahko vrže 

le krogla. V letih med 1519 in 1522 je ladja Victoria pod poveljstvom Ferdinanda Magellana 

plula proti vzhodu in se na koncu svoje poti vrnila v izhodiščno luko. Tako so dokazali, da je 

Zemlja okrogla« (Vodušek in Klemenčič, 2009). 

 

1.3  BARVA ZEMLJE 

Iz vesolja je Zemlja videti temno modra zaradi plinov v ozračju in vode v oceanih (Aguilar, 

2007). Samo 30 odstotkov Zemljine površine zavzema kopno, 70 odstotkov pa prekriva voda – 

reke, jezera, morja in oceani. Večina vode na Zemlji so slana morja in oceani - na videz enotno 

okolje, ki je v resnici zelo raznoliko, od plitvih zalivov prek koralnih grebenov do neizmernih 

širin in hladnih, temnih globin oceanov. Oceani so po površini veliko večji od morij kot je na 

primer Sredozemsko morje. Oceani so tako prostrani, da jih raziskovalcem še ni uspelo povsem 

raziskati. Njihove globine so še vedno marsikje skrivnost (Parker, 1989). 

 

1.4  OZRAČJE 

Ozračje Zemlje, sestavljeno iz več plasti, nima ostro začrtane meje. Z višino postaja vse 

redkejše in v vrhnjih plasteh postopoma prehaja v vesolje (Aguilar, 2007). Zrak sestavljajo trije 

glavni plini: dušik, kisik in argon. V zraku so tudi vodni hlapi in drugi plini, med njimi ogljikov 

dioksid, neon, helij, metan, kripton, vodik dušikov oksid, ogljikov monoksid, ksenon in ozon. 

V zraku so tudi majhne količine plinov s površja, na primer amonijak, dušikov dioksid, vodikov 
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sulfid in žveplov dioksid. V zraku so tudi prah in dimni delci (Luhr, 2003). Majhna količina 

ogljikovega dioksida v ozračju pomaga uravnavati temperaturo na našem planetu. Če bi bilo 

ogljikovega dioksida premalo, bi postalo na Zemlji premrzlo, če pa bi ga bilo preveč, bi postalo 

nevzdržno vroče (Aguilar, 2007). 

Ozračje je plinska masa, ki jo, tako kot vse drugo, Zemlja privlači. Tako ozračje zaradi teže 

pritiska na površje z določeno silo. Posledica je zračni tlak ali zračni pritisk (Parker, 1989). 

 

1.5  ŽIVLJENJE NA ZEMLJI 

Živa bitja so na Zemlji že okoli 3,8 milijarde let. V dveh milijardah let so mikroorganizmi 

spremenili plinsko sestavo ozračja, predvsem z dodajanjem kisika. Živa bitja so se od takrat 

razširila po morjih in večini kopnega. Vplivala so tudi na površje planeta, zato je zdajšnja 

podoba Zemlje plod številnih povezanih učinkovanj neživega in živega (Luhr, 2003). 

Zemlja je popoln svet za življenje, saj je ravno prav oddaljena od Sonca. Na njej ni prevroče, 

ne prehladno, njen temperaturni razpon pa je ravno pravšnji za obstoj življenja in da voda v 

naših morjih ne zmrzne ali ne zavre. Zemlja kroži okrog Sonca, ki omogoča razvoj življenja na 

Zemlji. Zemlja je tudi prave velikosti, dovolj je namreč velika, da njen gravitacijski privlak 

zadržuje ozračje, da se ne porazgubi v vesolje (Aguilar, 2007). 

Večina znanstvenikov pravi, da je živo tisto, kar se lahko samostojno premika, se razmnožuje 

in tako širi svojo vrsto, raste in s tem postaja kompleksnejše, za preživetje uživa hranilne snovi, 

izloča odpadne snovi in se odziva na zunanje dražljaje, kot so spremembe svetlobe ali 

temperature (Aguilar, 2007). 
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1.6  KROŽENJE ZEMLJE 

Zemlja obkroži Sonce v enem letu oziroma v 365,25 dneva na povprečni oddaljenosti 150 

milijonov kilometrov. Hkrati se v 24 urah zavrti okoli svoje osi. Menjavanje letnih časov je 

posledica nagnjenosti Zemljine osi za 23,5° od navpičnice na ravnino krožnice okoli Sonca 

(Luhr, 2003). 

Vzrok za letne čase se morda zdi težko razumljiv. Nekateri ljudje mislijo, da je na polobli, ki je 

bližje Soncu, poletje, na polobli, ki je od Sonca bolj oddaljena, pa zima. Razlaga se zdi dobra, 

a je žal napačna. Letni časi so posledica kroženja Zemlje okrog Sonca in tega, da je Zemljina 

os nagnjena za 23,5̊ (slika 2). Ta nagnjenost vpliva na vpadni kot sončne svetlobe, ki doseže 

posamezne predele površja, to pa povzroča letne čase. Kadar je na severni polobli poletje, je v 

na južni zima oziroma hladnejše obdobje. (Aguilar, 2007). 

 

Slika 2: Kroženje Zemlje. 

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/gibanje_Zemlje/revolucija.html (11. 7. 2019) 

 

 

  

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/gibanje_Zemlje/revolucija.html
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2 VESOLJE 

Luhr (2003) pravi, da je vesolje nastalo pred milijardami let v »eksploziji« imenovani prapok. 

Vesolje se širi in nima središča in robov. Pravi tudi, da za vesolje v prihodnosti obstajajo dve 

možnosti: ali se bo nenehno širilo ali pa se bo nazadnje sesulo vase zaradi lastne težnosti. 

Naše Osončje (ali Sončev sistem) sestavljajo planeti, asteroidi in kometi, ki krožijo okrog 

zvezde, ki ji pravimo Sonce (slika 3). Osončje je nastalo pred 4,6 milijarde let iz meglice plinov 

in prahu. Danes astronomi razvrščajo velika telesa našega osončja po velikosti in gostoti v tri 

kategorije. Najbližje Soncu krožijo majhni, gosti, kamniti svetovi Merkurja, Venere, Zemlje in 

Marsa. Pravimo jim notranji ali zemeljski planeti. Za notranjimi planeti je pas asteroidov, v 

katerem krožijo majhni kamniti asteroidi in Cerera. Sledijo plinasti orjaki – Jupiter, Uran in 

Neptun. So veliki, obkrožajo jih številne lune, sestavljeni pa so iz plinov. Pravimo jim zunanji 

planeti. V Kuiperjevem pasu krožita okrog Sonca tudi Pluton z luno Haron in Erida, ki ju skupaj 

s Cerero v asteroidnem pasu uvrščamo med pritlikave planete. Sestavljajo jih kamnine in led 

(Aguilar, 2007). 

 

Slika 3: Vesolje. 

 https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Vesolje_dopolni/Vesolje.htm (11. 7. 2019) 

 

 

  

https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Vesolje_dopolni/Vesolje.htm
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3 SONCE 

Sonce je velikanska krogla vročih plinov s premerom 1,4 milijona kilometrov. Vsebuje 99 

odstotkov vse mase Osončja. V njegovem jedru se v jedrski fuziji vodik pretvarja v helij (Luhr, 

2003). 

Sonce oddaja razne oblike sevanja, toda večino zadržijo višje plasti ozračja (slika 4). Površje 

doseže v pomembnem obsegu le vidna svetloba, infrardeče sevanje in nekaj ultravijoličnih 

žarkov. Sonce najmočneje ogreva tropsko območje. Na površje bližje tečajema padajo sončni 

žarki pod ostrim kotom in morajo prodreti skozi debelejšo plast ozračja, preden dosežejo tla 

(prav tam). 

 

 

Slika 4: Sonce. 

http://www.andros.si/vesolje/sonce.html (11. 7. 2019) 

 

  

http://www.andros.si/vesolje/sonce.html
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4 LUNA 

Luna je Zemljin naravni satelit (Aguilar, 2007). Vpliv Lune na Zemljo je posledica težnosti, ki 

je poglavitni vzrok za plimo in oseko. Luna kroži okoli Zemlje na povprečni oddaljenosti 384 

400 kilometrov. Med vsakim obkroženjem Zemlje se Luna hkrati enkrat zavrti okoli svoje osi, 

zato je proti Zemlji vedno obrnjena z isto stranjo (slika 5) (Luhr 2003). 

Zgolj z daljnogledom lahko vidimo, kako so relief na Luni zgladili tokovi lave iz prastarih 

ognjenikov ali razbrazdali udarni kraterji s premerom več kot 100 kilometrov (Aguilar, 2007). 

 

Slika 5: Polna Luna.  

https://www.lunin.net/vpliv-nebesnih-teles/lunine-mene/polna-luna/ (11.7.2019) 

 

 

 

  

https://www.lunin.net/vpliv-nebesnih-teles/lunine-mene/polna-luna/
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5 RAZVOJ OTROKOVEGA MIŠLJENJA 

Silberg (2003) pravi, da so ključna tri spoznanja. Citiram: »Prvo je, da sta sposobnost 

posameznika za učenje in uspeh na vrsti področij odvisna od medsebojnega vpliva narave 

(prirojene nadarjenosti) in vzgoje (vrste vzgoje, spodbude in učenja). Drugo spoznanje je, da 

človekovim možganom zaradi njihove zgradbe in delovanja koristijo izkušnje in ustrezno 

učenje v prvih letih življenja, kar je v naravi brez primere. Tretje pa je, da učenje sicer traja ves 

življenjski krog, vendar so priložnosti in tudi tveganja največja ravno v prvih letih po rojstvu.«  

 

5.2  Kako delujejo možgani 

»Do otrokovega tretjega rojstnega dne se v njegovih možganih oblikuje tisoč trilijonov 

povezav. Te povezave nadzorujejo bitje srca, dihanje in reflekse, uravnavajo pa tudi druge 

življenjsko pomembne funkcije. Povezave med nevroni imenujemo sinapse. Čeprav se različni 

deli možganov razvijajo z različno hitrostjo, je vrsta raziskav pokazala, da sinapse najhitreje 

nastajajo v obdobju od rojstva do 10. leta starosti. V tem času rastejo podaljški živčnih celic, 

imenovani dendriti, in tvorijo na trilijone sinaps. Ena sama celica je lahko povezana z 10.000 

drugimi. Teža možganov se potroji in skoraj doseže težo odraslih« (Silberg, 2003). 

Izkušnje iz najzgodnejšega obdobja so pomembne, da možgani vedo, katere povezave ohraniti. 

Možganske povezave se ustalijo s ponavljanjem in obratno, povezave, ki jih ne uporabljamo 

dovolj pogosto, pa se bodo najverjetneje prekinile. Otrok, s katerim se v prvih letih življenja 

drugi ljudje le redko pogovarjajo in mu ne berejo veliko, utegne imeti v poznejšem življenju 

težave z jezikovnimi spretnostmi. Otrok, ki pri igri nima družbe, se bo pozneje morda teže 

prilagajal okolju. Otrokovi možgani se bujno razvijajo, če dobijo povraten odziv iz okolja. Z 

izkušnjami se razvijejo v organ za razmišljanje in čustvovanje. Povezave, ki se oblikujejo v 

možganih, vplivajo na otrokov razvoj (prav tam). 

Otrok svoje pojme neprestano razvija, nova izkustva pa prejšnjim v veliki meri pridružuje s 

tem, da svoje pojme v praksi preizkuša, da neprestano rešuje probleme in se uči. Za razvoj 

pojmov je osnovnega pomena govorni razvoj, saj sta otrokov pojmovni in govorni razvoj 

neločljivo povezana. Otrok si z usvajanjem govora razvija tudi sposobnost posploševanja in 

abstrahiranja (Žlebnik, 1975). 
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O tem, kako delujejo možgani, vemo le malo in očitno bo še zelo dolgo največja želja 

znanstvenikov, da bi doumeli resnične mogočnosti in sposobnosti tega neverjetnega organa 

(Gamm in Ehlert, 2010). 

 

5.3  Otrokovo razumevanje sveta 

Predstavljanje se razvija na temeljih zaznavanja in govora. Pod vplivom govornega 

pojasnjevanja odraslih postaja bolj smiselno ne le otrokovo zaznavanje, temveč tudi njegovo 

predstavljanje, s čimer se otrok tudi po svojih predstavah vse bolj približuje pojmovnemu svetu 

(Žlebnik, 1975). 

Razvoj predstav obstaja zlasti v prehajanju od individualnih k splošnejšim predstavam, od 

nejasnih k bolj točno diferenciranim, k logično bolj predelanim, od bledih in statičnih k 

dinamičnim, pa tudi v tem, da s starostjo narašča sposobnost otrokovega hotenega, namernega 

predstavljanja (prav tam). 

 

5.4  Vloga vzgojiteljice 

Dolžnost vzgojiteljice je, da ohranja, krepi in bogati otrokovo osebno razmerje z družino, hkrati 

pa ga vpeljuje v svet ljudi in priložnosti. Iskreno in prisrčno razmerje med vzgojiteljico in 

materjo bo krepilo materino zaupanje, otroku pa kazalo, da je vse dobro in prav. Naveza 

takšnega odnosa bo vzgojiteljici pomagala razumeti otrokove motnje, ki izvirajo iz domačih 

razmer. Spoštovanje družine je bistveno za ohranjanje trdnih razmerji med otrokom, 

vzgojiteljico in družino (Winnicott, 2010). 

Vzgojiteljica je oseba, ki je v svojem vedenju do otrok dosledna in odločna, ki ima posluh za 

njihove osebne radosti in žalost, ki je strpna do njihovih nedoslednosti. Od matere se razlikuje 

tudi po tem, da premore tehnično znanje, ki si ga je pridobila med šolanjem, in da na otroke 

gleda objektivno (prav tam). 

Vzgojiteljica bo pri otrokovem času začetnega obiskovanja vrtca priča tudi težko razumljivim 

preskokom med stanjema velike odvisnosti in neodvisnosti. Kasneje, proti koncu predšolskega 

obdobja, bo priča dezorientiranosti, ki se tiče razlikovanja med levo in desno, med fantazijo in 

realnostjo ter med osebno lastnino in lastjo drugih (prav tam). 
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Vzgojiteljica oziroma vsi strokovni delavci se moramo zavedati, da so nekateri otroci bolj 

predvidljivi kot drugi. Z razumevanjem teh razlik in kaj lahko pričakujemo v posameznih 

razvojnih obdobjih, vzgojitelju pomaga bolje razumeti otroke. Z razumevanjem razvojnih faz 

lahko vzgojitelj pravilno usmeri otroka in  tako vpliva na njegov celostni razvoj. Za skladen 

razvoj otroka, mora vzgojitelj poznati načine, s katerimi lahko čimbolj učinkovito pomaga 

otroku pri razvoju in učenju (»Osebnostni razvoj predšolskega otroka«, 2019). 
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EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Panagiotaki, Potton in Nobes (2009) so v študiji raziskovali, ali je vzrok otrokovih 

neznanstvenih odzivov rezultat nerazumevanja navodil in vprašanj ali v tem, da imajo napačne 

predstave o planetu Zemlja. V literaturi (prav tam) je bila otrokom, starim 6 in 7 let, dana 

različica naloge teoretikov miselnega modela oziroma različica, ki je razjasnila pomen navodil 

in vprašanj. Vprašani so bili tako kot otroci v moji raziskavi o obliki Zemlje, kaj je na levi, 

desni in spodnji strani Zemlje, kam bi prišli, če bi potovali v eno smer samo naravnost zelo 

dolgo časa. V tuji raziskavi so jih vprašali tudi, kje je Anglija in kje je Avstralija.  

Planet Zemlja je planet, na katerem živimo in menim, da bi ga morali vsi dobro poznati, vedeti, 

kako je nastal, kako se je spreminjal in kako ga lahko varujemo, da bo življenje na njem 

obstajalo še naprej. Ko sem delala v vrtcih, nisem zasledila, da bi obravnavali temo »planet 

Zemlja«. Ko sem o tem spraševala strokovne delavce, sem dobila odgovor, da je ta tema 

pretežka za predšolske otroke.  

V intervjuju sem se osredotočila na osnovne podatke o Zemlji, pomagala pa sem si tudi z 

literaturo, s katero sem rezultate naših otrok primerjala z otroci iz Anglije, ki so sodelovali v 

raziskavi Panagiotaki, Potton in Nobes (2009). V njihovi raziskavi je sodelovalo 127 otrok, 

starih od 6 do 7,9 leta, kar kaže, da so bili otroci malo starejši kot otroci v moji raziskavi, zato 

ne pričakujem zelo ujemajočih se odgovorov.  

Zanimalo me je, kako si otroci predstavljajo, kako je videti Zemlja iz vesolja, kakšne oblike 

mislijo da je Zemlja. Z risanjem Zemlje sem njihove predstave lažje razumela. Zanimalo me je, 

ali otroci vedo, kaj Zemljo pravzaprav obdaja. Ali otroci mislijo, da se nahaja kaj tudi pod 

planetom Zemlja? Ker sem želela preveriti, ali otroci le ponavljajo, kar so slišali na televiziji, 

od sovrstnikov in staršev, ali zares razumejo, kar so slišali, sem jim zastavljala dodatna 

vprašanja.  

Ko so otroci narisali Zemljo, sem jim zastavila naslednje vprašanje, kje živijo ljudje. Bila sem 

pozorna, ali jih bodo narisali samo na robu Zemlje, ki so jo narisali, bodo narisali po celotni 

risbi Zemlje. Bodo ljudje sploh živeli na Zemlji ali jih bodo narisali kje drugje v vesolju? 

Kakšen odgovor bo potem sledil, kaj na levi in desni strani Zemlje.   
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2 CILJI 

- Raziskati predstave predšolskih otrok, starih 5 – 6 let, o obliki Zemlje. 

- Raziskati predstave predšolskih otrok, starih 5 – 6 let, o tem, kaj Zemljo obdaja.  

- Raziskati predstave predšolskih otrok, starih 5 – 6 let, o tem, kje se nahaja nebo in kje 

živijo ljudje. 

- Ugotoviti, ali se predstave naših otrok razlikujejo od predstav angleških otrok, opisanih 

v Panagiotaki, Potton in Nobes (2009) ter Smolleck in Hershberger (2011). 
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3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Kako si otroci predstavljajo obliko Zemlje?  

Želim ugotoviti, kako si otroci predstavljajo Zemljo, ali je ta za njih ravna, okrogla ali morda 

kakšne druge oblike.  

RV2: Kaj otroci mislijo, da je okoli Zemlje? 

Zanima me, kaj otroci mislijo, da Zemljo obdaja. Podnevi lahko s prostim očesom vidijo Sonce, 

oblake, včasih tudi Luno. Ponoči pa vidijo Luno in zvezde. Zanima me, če bodo to povezali z 

vprašanji, ki jim jih bom zastavila.   

RV3: Kje otroci mislijo, da je nebo in kje živijo ljudje? 

Želim raziskati, ali otroci mislijo, da ljudje živijo na Zemlji, ki jo bodo narisali, ali kje drugje, 

in če jih bodo narisali na Zemlji, ali bodo ti samo na robu Zemlje ali povsod po površini. Hkrati 

pa me zanima tudi, kje bodo otroci narisali, da je nebo: ga bodo narisali povsod okoli Zemlje 

ali samo nad Zemljo. 

RV4: Kako se predstave naših otrok razlikujejo od predstav otrok iz drugih dežel, o 

katerih poročajo v literaturi?  

Zanima me, ali imajo naši otroci drugačne predstave kot otroci podobne starosti iz Anglije, kot 

zasledimo v literaturi. 
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4 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

Metoda in tehnika zbiranja podatkov 

Zanimalo me je, kako si naši otroci predstavljajo Zemljo, zato sem se odločila, da bom izvedla 

intervju z otroci iz treh predšolskih (5 do 6 let) skupin. Podatke sem zbirala z metodo intervjuja, 

ki je vseboval 6 vprašanj. Vsak otrok je bil intervjuvan individualno, da ne bi prišlo do 

ponavljanja istih odgovorov. 

 

Vzorec 
V raziskavi so sodelovali otroci dveh predšolskih skupin, 27 deklic in 23 dečkov, kar je skupaj 

50 otrok, starih od 5 do 6 let. Otroke sem intervjuvala individualno, poskrbela pa sem tudi za 

čim bolj mirno okolje. 

 

Pripomočki  
Za pripomočke sem uporabila intervju (priloga 1) ter barvice in papir za risanje.  

 

Postopek zbiranja podatkov 
Intervju sem izvajala v maju in juniju 2019, s predšolskimi otroci, starimi od 5 do 6 let. 

Vsakemu posamezniku sem zastavila vprašanje, nato pa njegov odgovor zapisala v naprej 

pripravljen vprašalnik. 

 

Postopek obdelave podatkov  
Rezultate intervjuja sem uredila in jih s programom Excel prikazala v tortnih grafikonih.   
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5 REZULTATI INTERVJUJEV IN INTERPRETACIJA  

 

1. Igrava se, da si astronavt/ka v veliki raketi, ki potuje po vesolju. Si v vesolju, daleč 

stran od Zemlje, ampak Zemljo lahko še vedno vidiš skozi okno. Kakšna je videti 

Zemlja iz rakete? Kakšna je oblika Zemlje? (v primeru odgovora okrogla, zastavim 

podvprašanje) Okrogla kot žoga ali kot palačinka? 

KAKŠNA JE VIDETI ZEMLJA IZ RAKETE? 

Največ otrok (10) je v odgovorih povedalo le obliko Zemlje (»okrogla«). Pogosto (8) so 

opisovali barvo Zemlje (»modra in zelena«), nekaj (6) jih je omenilo tudi, da je velika.  

Drugo (26 otrok): 

 »blatna voda« 

 »zelena« 

 »ne vem« 

 »zelena, bela, modra, oranžna« 

 »črna« 

 »majhna« 

 »barvna« 

 »rjava« 

 »modra, zelena, oranžna« 

 »modra, zelena, bela« 

 »modra, zelena, bela, oranžna, siva in rdeča« 

 »modra in rumena«  

Tabela 1: Odgovor na vprašanje: Kakšna je videti Zemlja iz rakete? 

 Frekvenca Odstotek 

»modra in zelena« 8 16,0 

»velika« 6 12,0 

Otroci so povedali le obliko Zemlje (»okrogla«) 10 20,0 

Drugo 26 52,0 

Skupaj 50 100,0 
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Graf 1: Odgovor na vprašanje: Kakšna je videti Zemlja iz rakete? 

V prvem vprašanju me je zanimalo, kakšna je videti Zemlja iz vesolja. Kot lahko vidimo iz 

grafa (Graf 1) in tabele 1, so imeli otroci zelo različne odgovore, saj je kar 52 % odgovorov, ki 

spadajo pod »drugo«. Največkrat so jo opisovali kot modro in zeleno, kar predstavlja 16 % 

odgovorov. Veliko otrok pa je povedalo le obliko, kar je bilo tudi eno od vprašanj v tem sklopu. 

Otroci, ki so povedali le obliko Zemlje, predstavljajo 20 % odgovorov. 

KAKŠNA JE OBLIKA ZEMLJE? 

Največ otrok (39) je odgovorilo »okrogla kot žoga«, nekaj (6) jih je odgovorilo, da je »okrogla 

kot palačinka«. 

Drugo (5 otrok) 

 »ravna« 

 »kockasta« 

Tabela 2: Odgovor na vprašanje: Kakšna je oblika Zemlje? 

 Frekvenca Odstotek 

»okrogla, kot žoga« 39 78,0 

»okrogla, kot palačinka« 6 12,0 

Drugo  5 10,0 

Skupaj  50 100,0 
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Graf 2: Odgovor na vprašanje: Kakšna je oblika Zemlje? 

Kot je razvidno iz Grafa 2, je večina otrok, kar 78 %, odgovorila, da je Zemlja okrogla kot žoga, 

kar je malo manj kot otroci v Angliji, ki so na isto vprašanje z istim odgovorom odgovorili v 

90,6 % primerov. 12 % otrok je odgovorilo, da je Zemlja okrogla kot palačinka, v Angliji jih je 

tak odgovor podalo 4,7 %. 

 

2. SEDAJ BI TE PROSILA, DA ZEMLJO, KI JO VIDIŠ IZ RAKETE, NARIŠEŠ NA 

LIST PAPIRJA. IN, KER SI ZELO DALEČ STRAN OD ZEMLJE, SO LJUDJE 

VIDETI ZELO MAJHNI, ZATO NARIŠI LE ČRTICE, KJER ŽIVIJO LJUDJE, IN 

OBLAKE, DA POKAŽEŠ KJE JE NEBO. 
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Slika 6: Lara, 6 let in 2 meseca                                                    Slika 7: Noel, 6 let in 2 meseca 

 

 

             

Slika 8: Loti, 6 let in 3 mesece                                                    Slika 9: Nika, 5 let in 4 mesece 

           

Slika 10: Matic, 6 let                                                           Slika 11: Sanja, 6 let in 5 mesecev 
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3. ALI JE KAJ NA TEJ STRANI ZEMLJE? (z roko na otrokovi risbi pokažem na desno 

stran Zemlje, ki jo je narisal) 

Največ otrok (16), je na vprašanje odgovorilo z odgovorom »ne«, pogosto (8) so odgovarjali 

»ja, ne vem kaj«, nekaj (5), jih je odgovorilo »ne vem«. 

Drugo (21 otrok) 

 »ja, planeti, zvezde in sonce« 

 »ja, sonce« 

 »ozračje« 

 »kokoška (Slovenija)« 

 »planeti« 

 »ja, noč« 

 »zrak« 

 »ja, Zemlja« 

 »hiše«  

 »ja, ljudje« 

 »ja, Pluton«  

  »ja, rožice« 

  »zvezde« 

  »države« 

Tabela 3: Odgovor na vprašanje: Ali je kaj na desni strani Zemlje? 

 frekvenca odstotek 

»ja, ne vem kaj« 8 16,0 

»ne« 16 32,0 

»ne vem« 5 10,0 

Drugo  21 42,0 

Skupaj  50 100,0 
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Graf 3: Odgovor na vprašanje: Ali je kaj na desni strani Zemlje? 

Otroci so na vprašanje Ali je kaj na desni strani Zemlje? v večini imeli različne odgovore, kar 

prikazuje zgornji graf (Graf 3). 32 % otrok je odgovorilo, da na desni strani Zemlje ni ničesar, 

16 % otrok je odgovorilo, da nekaj je, vendar ne vedo, kaj bi to bilo. V Angliji so otroci v 

88,2 % odgovorili, da so tam vesolje, zvezde in planeti.  

4. ALI JE KAJ NA TEJ STRANI ZEMLJE?  (z roko na otrokovi risbi pokažem na levo 

stran Zemlje, ki jo je narisal) 

Največ otrok (12), je na vprašanje odgovorilo z odgovorom »ne«, nekaj (5) jih je odgovorilo 

»ja, ne vem kaj«, nekaj (5) pa jih je odgovorilo »ne vem«. 

Drugo (28 otrok) 

 »rožice« 

 »Hrvaška« 

 »ozračje« 

 »Mars« 

 »ja, Zemlja in drugi planeti« 

 »ljudje« 

 »ne, okrog se vrti« 

 »igrišče« 

 »planeti« 

 »vesolje« 

 »ja, dan« 
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 »ja, črno je« 

Tabela 4: Odgovor na vprašanje: Ali je kaj na levi strani Zemlje? 

 Frekvenca Odstotek 

»ne« 12 24,0 

»ja, ne vem kaj« 5 10,0 

»ne vem« 5 10,0 

Drugo  28 56,0 

Skupaj  50 100,0 

 

 

Graf 4: Odgovor na vprašanje: Ali je kaj na levi strani Zemlje? 

Četrto vprašanje zelo podobno tretjemu, zato so tudi odgovori zelo podobni, kar je razvidno iz 

grafa 4. 56 % otrok, kar je tudi večina, je imelo svoj odgovor, ki na grafu spada med »drugo«. 

24 % otrok je odgovorilo z odgovorom »ne«, da na levi strani Zemlje ni ničesar. Otroci v 

raziskavi, ki so jo izvajali v Angliji, so na to vprašanje z 88,2 % odgovorili, da so na levi strani 

vesolje, planeti in zvezde. V moji raziskavi je z odgovorom »ne vem« odgovorilo 10 % otrok, 

v Angliji pa le 2,4 %. Prav tako je 10 % otrok odgovorilo, da je nekaj na levi strani Zemlje, 

vendar ne vedo, kaj bi to lahko bilo.  

5. ALI JE KAJ TUKAJ, POD ZEMLJO? (pokažem na območje pod Zemljo) 

Največ otrok (15), je na vprašanje odgovorilo z odgovorom »ne«, pogosto (8) so odgovorili z 

»ne vem«, nekaj (6) jih je odgovorilo »ja, ne vem kaj« 
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Drugo (21 otrok) 

  »ja, Zemlja« 

 »ja, trava« 

  »lava« 

 »zvezde« 

 »sonce« 

 »ja, planeti« 

 »Jupiter« 

 »ja, črno je« 

 »ja, zraslo bo drevo« 

 »ozračje je povsod« 

 »zvezde in planeti« 

 »sever ali jug« 

 »kamen« 

 »vesolje« 

 »zrak« 

Tabela 5: Odgovor na vprašanje: Ali je kaj tukaj, pod Zemljo? 

 Frekvenca Odstotek 

»ne«  15 30,0 

»ja, ne vem kaj« 6 12,0 

»ne vem« 8 16,0 

Drugo  21 42,0 

Skupaj  50 100,0 
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Graf 5: Odgovor na vprašanje: Ali je kaj pod Zemljo? 

Graf 5 prikazuje odgovore otrok. Otroci so na vprašanje, ali je kaj pod Zemljo, v 30 % 

odgovorili z odgovorom »ne«. V Angliji so na to vprašanje v 76,5 % odgovorili z odgovorom 

»vesolje, planeti, zvezde«. 11,8 % otrok v Angliji je na vprašanje odgovorilo »ne vem«, v moji 

raziskavi pa jih je z istim odgovorom odgovorilo 16 %. Tudi pri tem vprašanju je večina otrok 

imela svoje odgovore, ki sem jih razvrstila v »drugo«, ti predstavljajo večino odgovorov, saj jih 

je kar 42 %. 

 

6. SEDAJ PA SI PREDSTAVLJAVA, DA SI V PRAV POSEBNEM AVTOMOBILU, 

KI LAHKO POTUJE POVSOD PO ZEMLJI, TUDI PO VODI. ČE BI SVOJO POT 

ZAČEL V VRTCU IN BI S TEM VOZILOM POTOVAL V ENI SMERI, SAMO 

NARAVOST, ZELO DOLGO ČASA, KAM BI PRIŠEL? 

Največ otrok (11) meni, da bi prišli na morje, pogosto (5) so odgovorili pravilno, da bi prišli 

nazaj na isto mesto, nekaj otrok (4) je podalo odgovor »ne vem«. 

Drugo (30 otrok) 

 » na Zemljo«  

 »nekam zelo daleč« 

 »v Afriko« 

  »v puščavo« 

  »do vesolja« 

 »se bom naučila v šoli« 

ne
30%

ja, ne vem kaj
12%

ne vem
16%

Drugo 
42%

Ali je kaj pod Zemljo?
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  »v Ameriko« 

 »nikamor« 

 »na sladoled« 

 »na Antarktiko« 

 »če bi se vozili 3 dni bi prišli v Avstralijo, če bi se pa še dlje pa v Afriko« 

 »v Zemljo« 

 »do trgovine« 

 »v mesto« 

 »v kamen« 

 »na vodo« 

 »na Kitajsko« 

 »na konec sveta« 

 »v Slovenijo« 

 »tam kjer ljudje govorijo angleško« 

 »v morje« 

 »v reko Krko« 

Tabela 6: Odgovor na vprašanje: Kam bi prišel s posebnim avtomobilom, če bi se vozil zelo dolgo časa samo naravnost? 

 Frekvenca Odstotek 

»ne vem« 4 8,0 

»na morje« 11 22,0 

»nazaj na isto mesto« 5 10,0 

Drugo  30 60,0 

Skupaj  50 100,0 

 

 

Graf 6: Odgovor na vprašanje: Kam bi prišel s posebnim avtomobilom, če bi se vozil zelo dolgo časa samo naravnost? 
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Otroci so pri zadnjem vprašanju imeli zelo različne odgovore (Graf 6). Vsak si je po svoje 

predstavljal, kam bi lahko prišel s tem posebnim avtomobilom. 10 % otrok je odgovorilo, da bi 

prišli nazaj na isto mesto, kjer so potovanje začeli. V Angliji je 67,1 % otrok odgovorilo, da bi 

prišli nazaj na isto meto, kjer so potovanje začeli. Zelo malo jih je odgovorilo, da bi prišli do 

konca Zemlje oziroma sveta, te odgovore sem uvrstila v kategorijo »drugo«. Skupaj z ostalimi 

odgovori, ki so jih še podajali otroci, ta kategorija predstavlja 60 % odgovorov otrok. Da bi 

prišli do roba oziroma konca Zemlje je v Angliji odgovorilo 24,7 % otrok in le 4,7 % odgovorov 

otrok so Panagiotaki, Potton in Nobes razvrstili v odgovor »drugo« oziroma »ni pomemben 

odgovor«. Pri nas je 8% otrok ogovorilo, da ne vedo kam bi prišli, kar je le nekaj več kot v 

Angliji, kjer jih je z enakim odgovorom odgovorilo 3,5 %. 

 

PODVPRŠANJE: NEKATERI OTROCI MISLIJO, DA BI PRIŠLI DO KONCA 

ZEMLJE IN PADLI Z NJE, ČE BI POTOVALI V ISTI SMERI ZELO DOLGO ČASA. 

DRUGI OTROCI PA MISLIJO, DA BI PRIŠLI NAZAJ PRED VRTEC, NA ISTO 

MESTO, KJER SO POT ZAČELI. KAJ TI MISLIŠ? 

Največ otrok (23) je tokrat mislilo pravilno in odgovorilo »na isti mesto, kjer smo začeli«, 

pogosto (14) so odgovorili, da bi prišli do konca Zemlje, vendar iz nje ne bi padli, nekaj (8) pa 

jih je menilo, da bi prišli do konca Zemlje in padli z nje.  

Drugo (5 otrok) 

  »nič od tega« 

  »nekam drugam, ne na isto mesto« 

 »ne vem« 

 

Tabela 7: Odgovor na vprašanje: Bi prišli do konca Zemlje ali nazaj na isto mesto? 

 Frekvenca Odstotek 

»na isto mesto, kot smo začeli« 23 46,0 

»do konca Zemlje in padli z nje«  8 16,0 

»do konca Zemlje, vendar ne bi padli z nje« 14 28,0 

Drugo  5 10,0 

Skupaj  50 100,0 
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Graf 7: Odgovor na vprašanje: Bi prišli do konca Zemlje ali nazaj na isto mesto? 

Ko so imeli otroci na voljo le 2 možna odgovora, so bili rezultati nekoliko drugačni, ti so 

prikazani v Grafu 7. V tem primeru jih je 46 % odgovorilo, da bi prišli nazaj na isto mesto, kot 

so potovanje začeli. 28 % otrok meni, da bi prišli do konca Zemlje, vendar z nje ne bi padli, 

16 % otrok pa meni, da bi lahko padli z nje. Še vedno je bilo 10 % otrok, ki so odgovorili z 

odgovorom, ki sem ga uvrstila v kategorijo »drugo«.  
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6 ANALIZA ODGOVOROV  
 

Pri prvem vprašanju, Kakšna je Zemlja, ki jo vidiš iz rakete?, sem pričakovala veliko odgovorov 

z »velika« ali »majhna« in različne barve, ki jih vidijo. Nekaj odgovorov je bilo takih, veliko 

otrok pa mi je opis Zemlje predstavilo po svoje. Nisem pričakovala, da bo toliko otrok takoj 

povedalo le obliko Zemlje.  

Pri nalogi, pri kateri so morali narisati Zemljo, namesto ljudi pa črtice in oblake tam, kjer je 

nebo, sem pričakovala, da bo več otrok narisalo ljudi le na robu Zemlje, ki so jo narisali, vendar 

jih je večina narisala ljudi na »celinah«, ki so jih poskušali narisati. Pri risanju oblakov sem 

rezultat pričakovala. Večina otrok je oblake narisalo nad Zemljo. Razlik med risbami dečkov 

in deklic nisem opazila.  

Nad odgovori pri tretjem in četrtem vprašanju sem bila presenečena, saj sem pričakovala, da 

mi bo več otrok odgovorilo, da je na levi ali desni strani Sonce oziroma Luna.  

Pri petem vprašanju sem pričakovala odgovor, da pod Zemljo ni ničesar, tak odgovor sem 

nekajkrat tudi dobila. Vprašanje je bilo kar težko, zato nisem presenečena, da so otroci podajali 

zanimive odgovore in da jih je le nekaj podalo pravilen ali deloma pravilen odgovor.  

Pri situaciji, kjer si predstavljava, da potujeva v posebnem avtomobilu, sem pričakovala 

drugačne odgovore. Mislila sem, da se bo večkrat pojavil odgovor »do konca Zemlje«, vendar 

otroci niso razmišljali tako široko, zato je bilo veliko odgovorov, da bi prišli na morje, kar se 

njim zdi zelo daleč.  

Pri podvprašanju, kjer si predstavljava, da potujeva s posebnim avtomobilom, so me otroci 

presenetili, saj so v večini odgovorili, da bi prišli nazaj na isto mesto. Pričakovala sem, da jih 

bo več mislilo, da bi prišli do konca Zemlje.   
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7 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

RV1: Kako si otroci predstavljajo obliko Zemlje? 

Predpostavljala sem, da imajo otroci različne poglede na obliko Zemlje, kar se je izkazalo za 

pravilno. 78 % otrok ima sicer enako predstavo, da je Zemlja okrogla kot žoga, 12 % otrok pa 

meni, da je Zemlja okrogla kot palačinka. Različni odgovori me niso presenetili, saj 

Panagiotaki, Potton in Nobes (2009) navajajo, da otroci od rojstva do približno 6. leta starosti 

oblikujejo »začetni« mentalni model ravne Zemlje, ki jo postopoma nadomeščajo »sintetični« 

modeli votle in dvojne Zemlje. Sintetični modeli izhajajo iz kombinacije intuitivnih prepričanj 

otrok (npr. Zemlja je ravna in podprta) in nasprotujočih si znanstvenih dejstev, ki jih prenaša 

kultura (npr. Zemlja je okrogla in nepodprta). Šele v poznem otroštvu (od 6. leta naprej) 

sintetični model nadomesti znanstveni pogled na sferično Zemljo. 

Otroci se srečujejo z različnimi konteksti, v katerih dobijo različne informacije, ki lahko 

spodbujajo napačne predstave, zato je mogoče, da imajo otroci več razlag za dan pojav, odvisno 

od konteksta, v katerem se pojavlja. Sposobni so dati ustrezne odgovore na vprašanja, vendar 

imajo hkrati lahko napačne predstave, v katere verjamejo. V študiji, ki jo je objavil William 

Philips (1991), je bilo ocenjeno, da je 95 % otrok vedelo, da je Zemlja krogla, vendar so kasneje 

v intervjuju odkrili, da so učenci odgovarjali, da je to sferični planet, verjeli pa, da je Zemlja 

resnično ploska. Ta primer prikazuje, kako učenci združujejo svoje vsakodnevne izkušnje s 

svetom in znanje, ki ga dobijo v šoli. Ko so učenci izpostavljeni dvema različnima razlagama 

znanstvenih fenomenov, je mogoče, da otroci razvijejo medsebojno neskladne razlage 

znanstvenih konceptov - eno za uporabo v šoli in eno za uporabo v »resničnem svetu« 

(Smolleck in Hershberger, 2011). 

RV2: Kaj mislijo otroci, da je okoli Zemlje? 

Ugotovila sem, da otroci v večini menijo, da okoli Zemlje ni ničesar, kar me je presenetilo, saj 

sem pričakovala, da bodo v večini odgovarjali, da je na eni strani Sonce in na drugi Luna, saj 

to vsakodnevno videvajo na nebu, vendar tega med seboj niso povezali. Veliko jih tudi meni, 

da nekaj okoli Zemlje obstaja, vendar ne vedo, kaj bi to lahko bilo. Žlebnik (1975) pravi, da se 

predstavljanje razvija na temeljih zaznavanja in govora. Gramm in Ehlert (2010) pa navajata, 

da vse kar smo videli in slišali, možgani shranijo, in sicer najprej v kratkoročni spomin, v 

katerega vedno znova dobivajo nove informacije. Dejstva, ki jih potrebujemo dolgoročno, je 

treba prenesti v dolgoročni spomin. 
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RV3: Kaj mislijo otroci, kje je nebo in kje živijo ljudje? 

Ugotovila sem, da imajo otroci različne predstave o tem, kje živijo ljudje, kot tudi o tem, kje je 

nebo. Presenetila me je deklica, ki je imela zelo pravilne odgovore na vprašanja, pri risanju 

Zemlje pa je nebo narisala nad vsako celino posebej, pod oblaki, ki so prestavljali nebo, pa je 

narisala ljudi. To je dober primer že omenjenega pojava, ki ga navajata Smolleck in 

Hershberger, (2011), da otroci znanja, ki ga prejemajo, ne povežejo vedno z izkušnjami iz 

vsakdanjega življenja. 

RV4: Kako se predstave naših otrok razlikujejo od predstav otrok iz drugih dežel, o 

katerih poročajo v literaturi?  

Skozi analizo vprašanj sem ugotovila, da se odgovori naših otrok ne razlikujejo bistveno od 

otrok iz Anglije, ki so sodelovali v raziskavi Panagiotaki, Potton in Nobes (2009). v zakup sem 

vzela tudi, da so otroci v tuji raziskavi nekoliko starejši, zato so se njihove predstave razlikovale 

od naših, saj so že bolj oblikovane v pravilne.  

Panagiotaki, Potton in Nobes (2009) navajajo, da je bilo od 85 otrok, ki so sodelovali v 

raziskavi, 54,1 % dodeljenih znanstveni kategoriji. Samo 1 (1,2 %) otrok je narisal plosko 

Zemljo, 5 otrok je narisalo in odgovorilo v skladu s sintetičnim mentalnim modelom (2,4 % 

votlo in 3,5 % dvojno Zemljo). Drugi otroci (38,8 %) so podajali nedosledne odgovore. 

Ker so v moji raziskavi ti odgovori neenotni, sem se odločila, da jih v kategorije razvrstim po 

vprašanjih, ki sem jih zastavljala. Tako ima o obliki Zemlje znanstveno predstavo 78% otrok, 

o okolici Zemlje ni mogoče določiti, koliko otrok ima znanstveno predstavo, saj ni bil niti en 

otrok enoten skozi vsa tri vprašanja, ki so se navezovala na okolico Zemlje. Pri zadnjem 

vprašanju, pri katerem otroke sprašujem, kam bi prišli, če bi potovali samo naravnost in v isto 

smer ima 10% otrok znanstveno predstavo, če pa pogledam na podvprašanje, ki jim ponudi le 

dve možnosti, jih ima znanstveno predstavo 46%. 
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SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

V diplomski nalogi sem pisala o Zemlji in o tem, kar jo obdaja. Osredotočila sem se predvsem 

na podatke, ki sem jih iskala tudi pri otrocih v raziskavi.  

V vrtcu sem pri predšolskih otrocih, starih od 5 do 6 let, preverila njihove predstave o planetu 

Zemlja. Ob analiziranju vprašalnikov sem ugotovila, da imajo otroci dokaj podobne predstave 

o Zemlji, ki pri vseh niso konstantne. Večina je odgovorila, da je Zemlja krogla, vendar se 

njihovi odgovori skozi vprašalnik niso več ujemali s prvim odgovorom, kar mi da vedeti, da 

imajo otroci neko svojo predstavo o Zemlji, vendar preko novih podatkov dobivajo nova znanja, 

pri katerih se naučijo, da je Zemlja krogla, vendar tega ne znajo spremeniti v svojih predstavah. 

Pomembno je, da imamo v vprašalniku različne tipe vprašanj, skozi katere spoznavamo 

otrokove predstave o planetu Zemlja. Ugotovila sem, da jih tema zanima, zato menim, da ji v 

vrtcu posvečamo premalo pozornosti in tako otroci v šolo vstopajo z svojimi »napačnimi« 

predstavami o Zemlji, kar jim otežuje učenje, saj morajo vse, kar so do sedaj mislili, da vedo in 

v kar so bili prepričani, zamenjati z novimi podatki.  

Med izvajanjem intervjujev sem ugotovila, da imajo otroci že veliko znanja o Zemlji in da ga 

želijo le še razvijati. Pomembno je, da kot vzgojiteljica poznam želje otrok, jim pridem naproti 

in jim predstavim nova znanja. Veliko otrok je imelo napačne predstave o planetu Zemlja, 

vendar so še vedno pokazali zanimanje za spoznavanje novih, pravilnih dejstev o Zemlji. 

Ugotovila sem, da je bilo zelo poučno najprej narediti intervju z otroci in izvedeti več o 

njihovem znanju in predstavah. Menim, da bi se morali takega pristopa poslužiti pri večini tem, 

ki jih obravnavamo v vrtcu, saj tako spoznamo otroka, ki že ve, kaj bi rad še izvedel, s tem pa 

lahko oblikujemo različne dejavnosti, ki so primerne in zanimive za vse otroke v skupini.  
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PRILOGA 
 

Intervju 

 

SPOL:        deček       deklica 

STAROST: ______________ 

1. Igrava se, da si astronavt/ka v veliki raketi, ki potuje po vesolju. Si v vesolju, daleč 

stran od Zemlje, ampak Zemljo lahko še vedno vidiš skozi okno. Kakšna je videti Zemlja iz 

rakete? Kakšna je oblika Zemlje? (v primeru odgovora okrogla, zastavim podvprašanje) 

Okrogla kot žoga ali kot palačinka? 

 

2. Sedaj bi te prosila, da Zemljo, ki jo vidiš skozi okno rakete, narišeš na list papirja. In, 

ker si zelo daleč od Zemlje, so ljudje videti zelo zelo majhni, zato nariši le črtice, kjer živijo 

ljudje, in oblake, da pokažeš kje je nebo.  

 

3. Ali je kaj na tej strani Zemlje? (z roko na otrokovi risbi pokažem na desno stran 

Zemlje, ki jo je narisal) 

 

4. Ali je kaj na tej strani Zemlje? (z roko na otrokovi risbi pokažem na levo stran Zemlje, 

ki jo je narisal) 

 

5. Ali je kaj tukaj, pod Zemljo? (pokažem na območje pod Zemljo) 

 

(umaknem risbo otroka tako, da je otrok ne vidi več)  

6. Sedaj pa si predstavljajva, da si v prav posebnem vozilu, ki lahko potuje povsod po 

Zemlji, tudi po vodi. Če bi svojo pot začel v vrtcu in bi s tem vozilom potoval v eni smeri, 

samo naravnost, zelo dolgo časa, kam bi prišel? 

 

Podvprašanje: 

Nekateri otroci mislijo, da bi prišli do konca Zemlje in padli z nje, če bi potovali v isti smeri 

zelo dolgo časa. Drugi otroci pa mislijo, da bi prišli nazaj v vrtec, na isto mesto, kjer so pot 

začeli. Kaj ti misliš? 

 


