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ABSTRACT
The aim of my diploma paper is to find out, with the use of a slope, whether pre-school
children are capable of planning and executing an experiment, of marking it down and
then showing the result of the experiment.

In the theoretical part of my diploma paper I will introduce the basic physical terms
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UVOD
Svet, v katerem živimo, je zelo raznolik. Ni dneva, ki bi bil enak prejšnjemu ali
prihodnjemu dnevu – lahko je podoben, enak pa ne bo nikoli. Ljudje sami in vse okrog
nas se namreč neprestano spreminja. Sprememb ne bi mogli opaziti, če se stvari okrog nas
ne bi gibale. Gibanje je tisti pojav, zaradi katerega se vse okrog nas spreminja.
Spreminjanje zajema različna področja narave, ki jih zaznavamo s čutili. Da je naše
zaznavanje čim bolj natančno, so v preteklosti ljudje izumili različne pripomočke, ki nam
zaznavanje sprememb olajšajo.

Postopek, s katerim primerjamo spremembe gibanja, imenujemo merjenje. V preteklosti
so imeli veliko težav glede merjenja količin, saj niso imeli enotnega sistema za merjenje.
Pogoj za veljavnost merjenja je, da poenotimo pogoje in enote, v katerih merimo.
Vzrok za nenehno gibanje stvari so sile. Sile so različne, zato poznamo tudi več vrst
gibanja. Eno posebnih gibanj je gibanje po klancu navzdol. Ko se neko telo giblje po
klancu, nanj deluje več sil, na gibanje telesa pa vpliva tudi telo sámo, naklon, podlaga in
dolžina klanca.
V 7. poglavju je predstavljeno nekaj najuspešnejših in najbolj priznanih načinov, kako
podati otrokom novo znanje. Eden od načinov je učenje preko projektov in raziskovalni
pouk. Otroci so sami aktivni in sami načrtujejo in predlagajo dejavnosti, s katerimi bi
prišli do različnih ugotovitev.
Zadnje poglavje nam nudi vpogled v razvoj otrokovih možganov, ki je glavni kriterij za
vse procese, ki se dogajajo v mišljenju predšolskega otroka. Procesi so namreč biološko
pogojeni do te mere, da ne moremo pričakovati od otroka, da bo razumel stvari, ki se jih
učijo v srednji šoli.
Razvoj otrokovega mišljenja so raziskovali različni znanstveniki, med njimi tudi Jean
Piaget. Razvoj mišljenja je opredelil s stadiji, ki so pogojeni s starostjo otroka.
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Še posebno v predšolskem obdobju se otroci zanimajo za vse stvari, ki se dogajajo okrog
njih in razlage za to iščejo na različne načine. Poleg staršev smo tudi vzgojitelji tisti, ki
otrokom približamo pojave, ki jih zanimajo. Pomembno je, da izberemo tak način, ki bo
za otroke primeren. To pomeni, da je naša naloga predvsem usmerjanje in ustvarjanje
pogojev, preko katerih se bodo otroci največ naučili.
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TEORETIČNI DEL

1. GIBANJE
Vse na svetu se giblje – skale, gore, rastline, živali – neke stvari počasi, medtem ko se
druge stvari gibljejo tako bliskovito, da gibanja s prostim očesom sploh ne zaznamo. Eno
od takšnih gibanj, najhitrejše kar poznamo, je svetloba. Pot od Zemlje do Lune prepotuje
približno v eni sekundi. Počasna gibanja pa so gibanje oceanskega dna, ki se ponekod v
enem letu razmakne za približno 10 cm, in gibanje polža, ki enako razdaljo, torej 10 cm,
preleze v eni minuti. (Taylor 1994)
Ko se telo giblje, se mu spreminja lega in orientacija v prostoru. Njegovo gibanje je lahko
translacijsko ali rotacijsko. Pri prvi obliki gibanja se giblje samo masno središče telesa,
medtem ko se pri drugi obliki gibanja telo vrti okrog svojega masnega središča (Oxlade in
dr. 1994).

1.1 PREMO GIBANJE
Najpreprostejša oblika translacijskega gibanja je gibanje po premici, ki se imenuje premo
gibanje. Takšno gibanje togega telesa opišemo z gibanjem njegovega masnega središča.
Masno središče je točka, v kateri bi bila lahko zbrana vsa masa telesa. Imenujemo jo tudi
težišče telesa, v kateri ima prijemališče sila teže, to je privlačna sila Zemlje (Oxlade in dr.
1994).

1.2 HITROST
Kvocient razdalje, ki jo telo prepotuje in časa, ki ga zato potrebuje, imenujemo hitrost.
Avto, ki vozi s hitrostjo 80 kilometrov na uro, prepotuje razdaljo 80 km v eni uri. Hitrosti
poleg velikosti lahko določimo tudi smer. Pravimo, da je hitrost telesa vektor.
Če se hitrost telesa ne spreminja, pravimo, da se telo giblje enakomerno. Poprečna hitrost
telesa v daljšem časovnem intervalu je celotna pot, ki jo v tem času opravi telo, deljena s
časovnim intervalom. Trenutna hitrost je hitrost telesa v danem trenutku, relativna hitrost
3

je hitrost telesa glede na opazovalca, ki se lahko tudi giblje, negativno hitrost pa ima
predmet, ki se giblje v nasprotni smeri.
Hitrost avtomobila je lahko stalna samo, če se avto giblje po premici. Če avto zavije, se
njegova hitrost spremeni, ker se spremeni smer, čeprav morda ostane velikost hitrosti
nespremenjena. (Johnson 2007)
Ko se telo giblje z neko hitrostjo skozi snov, nanj deluje upor, v zraku to silo imenujemo
zračni upor, v vodi pa vodni upor, ki ga lahko zmanjšamo z aerodinamično obliko.

1.3 POSPEŠEK
Sprememba hitrosti telesa v časovni enoti se imenuje pospešek. Tudi pospešek je vektor.
Če se spreminja velikost hitrosti (to je običajno pri premem gibanju) ali smer hitrosti (kar
je običajno pri kroženju), se telo giblje pospešeno, pojemajoče pa se giblje, če se hitrost
telesa s časom manjša. Telo se giblje enakomerno pospešeno, ali pa enakomerno
pojemajoče, če se hitrost telesa v enakih časovnih intervalih spremeni za enake vrednosti.
(Johnson 2007)

2. FIZIKALNE KOLIČINE
S čutili ljudje zaznavamo okoli sebe pojave, predvsem z vidom, vonjem, sluhom in tipom.
Za natančna opazovanja pojavov, ki so nedosegljivi našim čutilom, uporabljamo različne
merilne naprave oz. instrumente ali merilnike. Enostavne merilne naprave so na primer
ravnilo, tehtnica, ura itd.
Merilne naprave so navadno specializirane, kar pomeni, da so »ozko uporabne«. Merijo
samo določeno veličino, ki ji v fiziki pravimo fizikalna veličina. Tako razdaljo merimo z
ravnilom, ne moremo pa z njim meriti mase. Nekatere osnovne fizikalne veličine, ki jih
merimo, so čas, dolžina in masa snovi (Ambrožič in dr. 1999).
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2.1 ENOTA, OSNOVNA ENOTA, ENOTNA MERA
Za merjenje potrebujemo enoto. Merjence primerjamo z enoto. Velikost merjenca
opredelimo z mnogokratnikom enote. Primeri enot in njihovih oznak so predstavljeni v
tabeli 1.
Tabela 1: Nekaj osnovnih enot
Količina

Ime enote

Oznaka enote

Dolžina

meter

m

Čas

sekunda

s

Masa

kilogram

kg

Na izbiro enote pogosto vpliva kakšen značilen pojav v naravi. Pomembno je predvsem,
da je izbira enote uporabna in da se vsi strinjajo z njeno izbiro, saj bi v primeru, da bi
imela vsaka država svojo enoto, to bistveno oviralo npr. trgovino med državami.
Za zapis vrednosti fizikalnih količin lahko uporabljamo okrajšave za večje ali manjše dele
enot, ki bistveno poenostavijo zapis. Te so napisane v tabeli 2. Tako predpona kilo (k)
pred enoto pomeni 1000-kratno vrednost enote. Namesto da bi zapisali »dolžina poti je
2500 m«, raje zapišemo »dolžina poti je 2,5 km« (Ambrožič in dr. 1999).

Tabela 2: Predpone enot (Ambrožič in dr. 1999)
število

predpona

znak

število

109 = 1000000000

giga

G

1 10-9

predpona
= nano

znak
N

0,000000001
106 = 1000000

mega

M

1 10-6 = 0,000001

mikro

μ

103 = 1000

kilo

k

1 10-3 = 0,001

mili

m

102 = 100

hekto

h

1 10-2 = 0,01

centi

c

101 = 10

deka

da

1 10-1 = 0,1

deci

d

Najpogosteje uporabljene predpone so zapisane v krepkem tisku.
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3. SILE
Vpliv drugih teles na izbrano telo, ki poskuša spremeniti njegovo mirovanje, gibanje ali
pa obliko, se meri s količino, ki se imenuje sila (Klanjšek Gunde 2000). Sila telesa iz
okolice na telo opazovanega sistema je zunanja sila. Notranja sila je sila med dvema
telesoma sistema. Vzrok sistemske (vztrajnostne) sile pa je pospeševanje neinercialnega
opazovalnega sistema (Guštin in dr. 2008).
Sile delujejo med hojo, tekom, plavanjem, kolesarjenjem, igrami z žogo in med
podobnimi vsakdanjimi dejavnostmi. Sile so vzrok za spremembo gibanja, lege in oblike
telesa. Posledica delovanja sile je lahko sprememba hitrosti. Telo se prične gibati
pospešeno v smeri delovanja sile. Zaradi delovanja sile se telo lahko tudi deformira, kadar
le-to ni prosto gibljivo. Čim večja je masa telesa, tem večja sila je potrebna, da ga
spravimo v gibanje ali da spremenimo njegovo gibanje.
Sila je vektorska količina, saj je določena z velikostjo in smerjo. Enota za silo je njuten.
Rezultanta sil, ki delujejo na telo, je enaka spremembi njegove gibalne količine (2.
Newtonov zakon). Sila F, ki povzroči, da se telo z maso m giblje s pospeškom a, je
podana z enačbo:
F = ma. (Klanjšek Gunde 2000).
V naravi obstajajo štiri osnovne sile (osnovne interakcije): gravitacijska sila, šibka sila,
električna sila (vključno z magnetno, ki je ena od njenih oblik) in močna sila. Vplivi
gravitacijske in električne sile so navadno opazni le v makroskopskem svetu, torej tudi v
vsakdanjem življenju.
Področje, v katerem sile delujejo na telesa, se imenuje polje sil. Doseg sile je največja
razdalja, na kateri je delovanje sile še zaznavno. Polje sil predstavimo s silnicami, katerih
gostota prikazuje moč polja, s puščicami pa določimo njegovo smer (Oxlade 1994).
Sunek sile je produkt sile, ki deluje na telo, in časa delovanja te sile. Sunek sile je po
drugem Newtonovem zakonu enak spremembi gibalne količine telesa. Enako spremembo
gibalne količine lahko dosežemo z manjšo silo, ki deluje daljši čas, ali z večjo silo v
krajšem času. (prav tam)
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3.1 SILA TEŽE
Če bi vrgli žogo v vesolju, bi kar letela in letela v ravni črti z enako hitrostjo in se ne bi
nikoli več ustavila. Na Zemlji pa vse, kar gre gor, pade spet dol. To je zaradi sile, ki se
imenuje teža in vleče vsa telesa k tlom. Ko vržeš žogo, se zaradi sile roke, ki jo potisne,
giblje navzgor. Ko jo spustiš iz roke, še nekaj časa leti navzgor, a vedno počasneje, dokler
ne začne leteti navzdol, ker jo teža vleče nazaj k Zemlji.
Privlačna sila med dvema telesoma z maso je gravitacijska sila, ki je običajno majhna,
razen če ima katero od teles zelo veliko maso. Deluje med vsemi telesi v vesolju in zaradi
te sile krožijo planeti okrog Sonca in lune okrog planetov. Teža telesa ni enolično
določena, ampak je odvisna od razdalje telesa od planeta in planetove mase. Masa telesa
je torej neodvisna od njegove lege, teža pa ne (Oxlade 1994).
Newtonov gravitacijski zakon pravi, da deluje med katerima koli telesoma z neko maso
privlačna gravitacijska sila, ki je odvisna od mase obeh teles in od razdalje med njima.
Ker je gravitacijska konstanta (G), ki je enaka 6,7.10-11 Nm2kg-2, tako majhna, je
gravitacijska sila med telesoma običajno zanemarljiva, razen če je vsaj ena od mas zelo
velika (prav tam).
Pospešek teles zaradi privlačne gravitacijske sile se imenuje težni pospešek (g). Na
določenem mestu je njegova vrednost za vsa telesa enaka. Na Zemljinem površju je težni
pospešek približno 9,8 m/s2, z oddaljevanjem od Zemlje pa se njegova vrednost
zmanjšuje s kvadratom razdalje od središča. Vrednost 9,8 m/s2 je lahko tudi enota za
pospešek (prav tam).
Prosti pad je gibanje telesa, ko nanj deluje samo gravitacijska sila.
Breztežnost je stanje, v katerem telo ne deluje z nobeno silo na telesa v svoji okolici,
prava breztežnost pa velja za telo v področju, kjer nanj ne deluje nobena gravitacijska
sila, medtem ko je navidezna breztežnost stanje, ko se samo zdi, da na telo ne deluje
nobena gravitacijska sila. Do tega lahko pride, če se dve telesi neodvisno eno od drugega
gibljeta z enakim pospeškom (prav tam).
Teža povzroča padanje vseh nepritrjenih teles. Ko telesa padejo na tla, se ustavijo, ker
nanje poleg teže delujejo z enako veliko in nasprotno usmerjeno silo tudi tla.
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3.2 SILA TRENJA
S silo trenja se srečujemo vsak dan. Kadar neko telo drsi ob drugem, deluje med njima
trenje.
Trenje je sila, ki nasprotuje gibanju ob stiku dveh površin. Povzročajo ga molekulske sile
med molekulami obeh površin. Sila trenja deluje na telo, ko drsi po površini in je
nekoliko manjša od največje sile lepenja.
Koeficient trenja oz. lepenja (kt oz. kl) je koeficient med silo trenja ali lepenja, ki deluje
na stiku dveh površin, in silo, ki deluje pravokotno na stično površino (Oxlade 1994).
Pogosto želimo trenje čim bolj zmanjšati, saj kinetično energijo pretvarja v notranjo in
tako povzroča izgube.
Včasih moramo trenje med dvema telesoma povečati. Da bi zaledenele in zasnežene ceste
postale bolj hrapave in bi se s tem povečalo trenje med avtomobilskimi kolesi in cesto, jih
posujejo s peskom. Tako se kolesa bolje oprimejo vozišča.
Po gladkih površinah telesa laže drse, zato v primeru, da želimo trenje zmanjšati, površine
zgladimo npr. s poliranjem, z loščenjem, ločevanjem teles s plastjo zraka (zračna blazina),
s kotaljenjem predmeta namesto z drsanjem po podlagi, z aerodinamičnim oblikovanjem
predmetov, pa tudi s premazom z oljem ali z vodo. Ti dve snovi namreč zapolnita
vdolbinice in na površini naredita tanko plast, ki prepreči, da bi se dve trdni telesi drgnili
druga ob drugo. Tako je trenje med trdimi telesi nadomeščeno z manjšim trenjem med
trdno snovjo in tekočino (Ferbar, Walpole 1991).
Velikosti sile trenja Ftr je sorazmerna z velikostjo sile podlage Fp, ki deluje pravokotno na
podlago. Sorazmernostni koeficient kt imenujemo koeficient trenja:
Ftr = kt Fp
(Ambrožič in dr. 1999)
Koeficient trenja kt je odvisen od vrste in hrapavosti telesa, ki se stikata. V spodnji tabeli
je prikazana velikost koeficienta trenja ob stiku med nekaterimi snovmi.

Tabela 3: Koeficient trenja (Ambrožič in dr. 1999)
par snovi

koeficient trenja

les na lesu

0,4

železo na železu

0,2

železo na naoljenem železu

0,02
8

železo na ledu

0,015

kolo avtomobila na asfaltu

0,03

kolo vagona na železniškem tiru

0,002

4. KLANEC
Kadar hodimo po neravni poti opazimo, da se je lažje vzpenjati po položnem klancu kot
plezati po strmem pobočju, vendar zato naredimo daljšo pot. Gibanje po strmem pobočju
je tudi zelo nevarno, zato gorske ceste niso speljane naravnost navzgor, ampak okrog
hriba.
Strmina oz. nagnjena ploskev se imenuje klanec in je preprosta mehanska naprava.
Omogoča nam, da breme dvignemo z manjšo silo, kot je potrebna pri navpičnem dvigu
(Klanjšek Gunde 2000).
Klanec zato uporabljamo tudi za zmanjšanje sile pri opravljanju dela. Prerez klanca je
pravokotni trikotnik.
Čim manjša je sila F, tem daljša je pot s pri opravljanju predpisanega dela A (slika 1):
A = F · s = mg sin β · s = mgh

Slika 1 (Guštin in dr. 2008, str. 146)
(Guštin in dr. 2008)

9

4.1 SILE NA KLANCU
Vzemimo za primer vozilo na ravni podlagi. Na vozilo deluje teža navzdol, v smeri
navzgor pa enako velika sila podlage (slika 2). Rezultanta obeh sil je nič, zato vozilo
miruje.

Slika 2: Sile na vozilo na ravni podlagi.
Če pa je vozilo na klancu, sila teže vozilo vleče navpično navzdol, sila podlage pa deluje
pravokotno glede na klanec (slika 3). Rezultanta sil (R) ni nič, pač pa deluje vzporedno s
klancem navzdol, zato se vozilo giblje pospešeno v smeri klanca.

Slika 3: Sile na klancu

4.2 NAKLON
Čim večji je naklon klanca, tem dlje se bo peljalo vozilo, ki ga bomo spustili po klancu.
Pri tem je zelo pomembno, da naklon klanca ni prevelik, saj se v tem primeru vozilo ob
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vznožju klanca (stična točka med klančino in ravno površino) »zaleti« v ravno podlago, s
tem pa se mu zmanjša hitrost, v večini primerov pa tudi smer.

4.3 PODLAGA
Zelo je pomembno, kakšna je podlaga klanca. Če je podlaga klanca hrapava, je sila trenja
večja in s tem se zmanjša hitrost vozila, ki se pelje po klancu. Če pa je podlaga gladka, je
trenje zelo majhno in posledično hitrost večja kot v prejšnjem primeru.

4.4 DOLŽINA KLANCA
Na dolžino prevožene poti vozila, ki ga spustimo po klancu, vpliva tudi sama dolžina
klanca; čim daljši je klanec, tem dlje se bo peljalo vozilo. Čim krajši je klanec, tem krajša
bo prevožena pot vozila.

5. VOZILA
Ko spuščamo vozila po klancu in če imamo tri različno velika vozila, se lahko zgodi, da
vsa omenjena vozila prevozijo enako dolgo pot.
Otroci najprej opazijo zunanje razlike, zato morajo biti vozila različna glede na velikost,
barvo, obliko. Biti moramo zelo pozorni, da izberemo takšna vozila, ki imajo enako trenje
med kolesi in povezovalnim členom, saj v nasprotnem primeru razlike ne bodo posledica
vplivov klanca.

6. MERJENJE
Pred razcvetom srednjeveške trgovine so bile enote, ki so se uporabljale za merjenje, zelo
različne in le-te so bile omejene na zelo majhno področje. Ko se je začelo trgovanje na
večjih področjih in tudi med sosednjimi deželami, so opazili, da različne merske enote
zelo otežujejo trgovanje. Že Julij Cezar in Karel Veliki sta poskušala uvesti enoto, ki bi se
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uporabljala na zelo velikem ozemlju, vendar brez uspeha. Pozneje, ko se je razvila obrt in
se je razmahnila trgovina, je zadrego navadno rešil kakšen vplivnejši mož in za svoje
področje določil obvezno enoto.
Komisija za določitev enotne merske enote, v kateri sta bila tudi znamenita fizika
Lagrange in Laplace, je izbrala Zemljo. Leta 1791 je predlagala, da naj bi bila nova enota,
meter, ena desetmilijonina četrtine zemeljskega obsega. Odločila se je za poldnevnik, ki
gre skozi Pariz, ker naj bi bilo merjenje po ekvatorju v Afriki prenevarno (Strnad 1987).
Nove enote za dolžino svet ni sprejel tako hitro, kot so pričakovali. Toda leta 1875 je 17
držav v Parizu podpisalo metrsko konvencijo in ustanovilo Mednarodni urad za uteži in
mere s sedežem v Sevresu blizu Pariza. V tem uradu hranijo prameter, model, po katerem
so izdelani vsi metri. Postopoma so pristopile še druge države. Ob stoletnici metrske
konvencije se ji je pridružilo že 43 držav (prav tam).
Danes potrebujemo natančneje določene enotne mere. Zato so leta 1983 uvedli meter kot
razdaljo, ki jo prepotuje svetloba v določenem času. Natančneje: en meter je dolžina poti,
sekunde. Nekaj značilnih razdalj je

ki jo prepotuje svetloba v vakuumu v
navedenih v tabeli 4 (Ambrožič in dr. 1999).

Tabela 4: Nekaj značilnih razdalj (Ambrožič in dr. 1999)
dolžina

Metri

razdalja do galaksije Andromede

2 1022 = 20000000000000000000000

razdalja do najbližje zvezde

4 1016 = 40000000000000000

razdalja do najbolj oddaljenega planeta 6 1012 = 6000000000000
(Pluton)
polmer Zemlje

6 106 = 6000000

višina Everesta

9 103 = 9000

debelina te strani

1 10-4 = 0,0001

dolžina virusa

1 10-8 = 0,00000001

polmer vodikovega atoma

5 10-11 = 0,00000000005
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6.1 MERSKE NAPAKE
Od natančnosti merilne naprave je odvisno, kako natančno lahko kaj izmerimo, kajti
fizikalnih količin ne moremo meriti poljubno natančno. Težko izmerimo dolžino
predmeta, ki je manjši od milimetra z metrom, ki ima zareze na milimetrski razdalji. Pri
merjenju se dogajajo napake in najpogosteje jih opišemo z absolutno in relativno napako.
»Recimo, da smo z ravnilom izmerili dolžino palice (označimo jo z l). Namerili smo l = 2 m, ocenjeno
največje odstopanje l od te meritve je l =

0,02 m. (Grško črko delta ( ) v fiziki in matematiki pogosto

uporabljamo za označevanje razlik.) Z zapisom l =

0,02 m povemo, da je lahko dolžina največ za 0,02 m

daljša (+0,02) ali krajša (-0,02) od izmerjene dolžine l = 2 m. Največje odstopanje l imenujemo absolutna
napaka. Če absolutno napako delimo z izmerjeno količino, dobimo relativno napako. Relativna napaka za
naš primer je
=

= 0,01

Če relativno napako množimo s 100 %, dobimo z odstotki izraženo relativno napako. Torej relativna
napaka

0,01 pove, da je največje odstopanje od meritve okoli

1 %.

Pri zapisu meritve pazimo, da jo zapišemo tako, da že iz zapisa sklepamo na napako pri meritvi. Vzemimo,
da smo izmerili za dolžino palice l = 1,234 m, pri čemer se zavedamo, da je absolutna napaka meritve l =
0,01 m. Tretja decimalka v zapisu meritve l je torej odveč, ker pomeni vrednost, ki je daleč pod
natančnostjo meritve. (Ambrožič 1999, str. 20)«

V naslednjem poglavju bomo predstavili, kako otrokom preko različnih pristopov
razložimo in približamo naravoslovne teme, ki so primerne za predšolskega otroka.
Poudarek bo na raziskovalnem pouku.

7. PROJEKTNO IN AKTIVNO UČENJE
Vzgojitelji in učitelji preverjajo razumevanje in znanje pojavov z najrazličnejšimi
vprašanji. Zelo pogosto se dogaja, da iščejo samo pravilne odgovore in posledično
ignorirajo napačne, ali pa dajo otrokom jasno vedeti, da je njihov odgovor napačen tako,
da ga izpostavijo pred celotno skupino otrok. Večinoma vzgojitelji in učitelji ne
razmišljajo o vzroku napačnega odgovora, saj so prepričani, da je rezultat odgovora
neznanje in lenoba, zato pravilen odgovor pohvalijo, napačnega pa ignorirajo. Tak način
dela so predlagali zagovorniki behavioristične teorije, vendar pa nič ne pomaga, če otrok
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odgovarja pravilno iz napačnih razlogov, saj se ne bo naučil ničesar, kar bi mu kasneje
pomagalo pri reševanju podobnega problema.
Selley (2000) razmišlja, da otrok z napačnim odgovorom lahko samo vzbuja pozornost,
napačen odgovor lahko pokaže na otrokovo nizko inteligenco, ker ne ve, kaj je prav in kaj
ne, lahko pa se zgodi, da je napačno razumel vprašanje in je odgovoril na vprašanje tako,
kot ga je on razumel. Lahko pa se zgodi še nekaj več: odgovor je lahko posledica
njegovega trenutnega razmišljanja, predstavljanja ali sklepanja.
Kakšno je otrokovo resnično razmišljanje in razumevanje nekega problema bomo najlažje
ugotovili, če bomo otroke razdelili v več manjših skupin. Pomembno je, da njihov posvet
časovno omejimo in pred začetkom določimo, mi ali pa otroci sami, predstavnika
skupine, ki bo poročal, do kakšnih ugotovitev so prišli.
Jackson in Severs (2008) ugotavljata, da je pomembno tudi, kakšno je okolje zaradi
usmerjenja pozornosti in intenzivnega doživljanja.
Aktivno učenje je za otroke zelo pomembno. Takšno učenje je namreč usmerjeno na
neposredno doživljanje objektov, ljudi, zamisli in dogodkov. Otroci se preko dejavnosti,
ki jo sami spodbudijo – gibanja, poslušanja, iskanja, občutenja, razpolaganja in rokovanja
– učijo pojmov, tvorijo zamisli in ustvarjajo lastne simbole ali abstrakcije. Pomembno je,
da so zajeta vsa človeška čutila ali pa vsaj večina, in da se odvija v socialnem okviru.
Taka dejavnost otroku omogoča, da se vključuje v resnično zanimive izkušnje, ki bodo
morda vodile v protislovne sklepe in posledično reorganizacijo otrokovega razumevanja
sveta. Vloga odraslega pri tem je, da je pozoren in občutljiv za vse dogajanje, v katerem
sodeluje ali pa je samo opazovalec. Pomembno je, da organizira okolje, skrbno načrtuje
dnevne dogodke, vzpostavi spodbudno socialno ozračje, načrtuje različne izkušnje, ob
koncu dneva pa interpretira otrokova dejanja, ki jih je opazil (Hohmann in Weikart 2005).
Če imamo možnost, da se otroci pobliže seznanijo s problemom in da so lahko sami
neposredno vključeni, je to zagotovo prednost za hitrejše razumevanje. Npr. ko
spoznavamo, zakaj se nam pri rezanju čebule zasolzijo oči, ne gledamo samo knjig z
ilustracijami in nazornim prikazom, pač pa prinesemo čebulo, da jo lahko otroci sami
»spoznavajo«. Za lažje razumevanje, kako nastane maslo, lahko odidemo na kmetijo, kjer
nam bo kmet to pokazal, poskusili pa ga bodo narediti tudi otroci sami.
Primer vrtca, ki temelji na aktivnem učenju, so High Scopovi vrtci, kjer »so otroci aktivni
akterji, ki konstruirajo svoje lastno znanje o svetu, ko preoblikujejo svoje zamisli in interakcije v logična in
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intuitivna zaporedja misli in dejanj, se igrajo z različnimi materiali in tako ustvarjajo osebne smiselne
izkušnje in rezultate ter s svojimi besedami pripovedujejo o izkušnjah. (prav tam, str. 16)«

Pomembno je, da sledimo spodbudam in vprašanjem otrok. Vloga vzgojitelja je v
zbujanju otrokove radovednosti in v spodbujanju raziskovanja. Ne sme biti vzgojitelj tisti,
ki otroku probleme vsili ali pa mu narekuje rešitve, pač pa mora otroka spodbujati, da si
sam zastavi svoj problem. Navadno se zgodi, da iz enega vprašanja nastane cel projekt,
skozi projekt pa od otrok dobivamo odzive, ki so povod za nove projekte.

7.1 RAZISKOVALNI POUK
Strokovnjaki stremijo k poučevanju, ki aktivira učenčeve miselne procese, zato
priporočajo način dela, ki ga v angleščini imenujejo »inquiry« (raziskovanje), kar pomeni
pristop k učenju, ki vključuje proces raziskovanja naravnega in materialnega sveta, ki v
iskanju za novim razumevanjem vodi do postavljanja vprašanj in novih odkritij.
Lisa Martin - Hansen (2002) opozarja, da mnogi vzgojitelji in učitelji ne razumejo
pravilno tega términa in ga posledično uporabljajo za skoraj vsako dejavnost, ki jo
izvajajo.
Raziskovanje se nanaša na delo, ki ga opravljajo znanstveniki, ko proučujejo naravni svet,
in na predložitev razlag, ki vključujejo dokaze iz sveta okrog njih. Términ vključuje tudi
aktivnost študentov – kot npr. postavljanje vprašanj, načrtovanje raziskovanja in pregled,
kaj je že znano v luči eksperimentalnega dokaza – to, kar delajo znanstveniki.
Raziskovanje zahteva identifikacijo domnev, uporabo kritičnega in logičnega mišljenja in
upoštevanje alternativnih razlag.
Poznamo štiri vrste raziskovanja, in sicer:
- Odprto ali polno raziskovanje
Ta način raziskovanja se začne z učenčevim vprašanjem, ki vodi v njegov načrt, nato v
raziskovanje ali eksperiment in nazadnje v sporočanje rezultatov.
Odprto raziskovanje zahteva mišljenje višjega reda. Učenci pogosto delujejo direktno z
zamislijo in materialom, opremo, in tako dalje.
- Vódeno raziskovanje
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Pri vodenem raziskovanju učitelj pomaga učencem pripraviti raziskovanje. Po navadi
učitelj izbere vprašanje za raziskovanje. Učenci nato – v eni veliki skupini ali v več
majhnih skupinah – pomagajo učitelju pri odločanju, kako nadaljevati z raziskovanjem.
- Delno vódeno raziskovanje
Delno vodeno raziskovanje je kombinacija vodenega raziskovanja z odprtim
raziskovanjem. Na začetku učitelj izbere prvo vprašanje, ki vodi v raziskovanje, s katerim
se kasneje določi posamezno pravilo. Ta način vódenega raziskovanja, ki temelji na
rezultatih vprašanj pri odprtem raziskovanju, je zelo povezan s pravilom iz prvega
raziskovanja. Posamezni pojmi se lahko raziskujejo z različnimi učnimi oblikami, ki
učencem dovoljujejo, da povežejo njihove konkretne izkušnje z abstraktnimi pojmi.
Ciklus delno vodenega raziskovanja je sledeč:
1. povabilo k raziskovanju,
2. vodeno raziskovanje, ki ga vpelje učitelj,
3. odprto raziskovanje, ki ga vpelje učenec,
4. sklep raziskovanja in
5. ocenitev.
- Strukturirano raziskovanje
Strukturirano raziskovanje, včasih se nanaša na usmerjeno raziskovanje, je vódeno
raziskovanje, ki ga v glavnem usmerja učitelj. Ta način je včasih primeren za uporabo v
razredu, saj je učenčeva obveznost pri šolski nalogi omejena na sledenje učiteljevim
navodilom. Primer takšnega dela je kuharska knjiga, kjer je potrebno samo slediti
navodilom. Slaba stran je ta, da učenec ni aktiven v razmišljanju, zato so nekateri mnenja,
da pri strukturiranem raziskovanju ni veliko resničnega raziskovanja. (Martin - Hansen
2002)

8. RAZVOJ OTROKOVEGA MIŠLJENJA
Že od nekdaj so znane nekatere razlike v mišljenju med otroki in odraslimi. Nekateri
raziskovalci so menili, da otrok enako razumeva pojave in uporablja enake operacije v
mišljenju kakor odrasli, razlike so le zaradi tega, ker ima otrok manj znanja in je njegovo
sklepanje zaradi premajhnega izkustva pomanjkljivo.
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»Angleška raziskovalka otrokovega mišljenja S. Issacs zatrjuje na osnovi svojih opazovanj, da se otroci
glede mišljenja in razumevanja sveta bistveno ne razlikujejo od odraslih. Razlika je le kvantitativna in se
izraža v mnogo manjšem obsegu znanja in izkušenj pri otrocih v primerjavi z odraslimi. (Smiljanić 1979,
str. 142)«

Popolnoma nasprotno temu pojmovanju so razlage švicarskega psihologa J. Piageta. Po
njegovih rezultatih je mišljenje otrok bistveno različno od mišljenja odraslih. Razlike niso
samo kvantitativne, pač pa so tudi kvalitativne. Za otroka v predšolski dobi je značilno
predlogično mišljenje in se bistveno razlikuje od logično konkretno in abstraktno logično
mišljenja.
Raziskava je pokazala, da angleški otroci razlagajo naravne pojave mnogo zreleje kot
švicarski otroci. Pojavilo se je vprašanje, zakaj je prišlo do takšne razlike. Sprva so
mislili, da je razlog v izboru otrok, saj so imeli angleški otroci v povprečju IQ 131,
medtem ko je imela Piagetova skupina otrok povprečni IQ okoli 100, vendar so kasneje
spoznali, da je bil glavni razlog uporabljena metoda.
»Piaget je uporabil pri zbiranju podatkov o otrokovem mišljenju poseben klinični pristop, to je vnaprej
pripravljen razgovor. Otroke je vprašal, kako tolmačijo mnoge prirodne pojave. Odgovori so bili odvisni od
znanja in izkušenj otrok. Vprašal jih je tudi o pojavih, o katerih še niso imeli izkušenj, medtem ko je S.
Issacs pustila otrokom možnost, da so sami izbirali objekte, na katerih je s pomočjo njihove aktivnosti
prišlo do izraza razumevanje različnih pojavov. Celotno okolje je bilo tako, da je spodbujalo njihovo
aktivnost v različnih smereh. (prav tam, str. 142, 143)«

8.1 RAZVOJ OTROKOVIH MOŽGANOV
Znanstveniki so z raziskavami odkrili, da naj bi bilo pri človeku 1,4 milijard možganskih
celic, vendar jih večina pri novorojenčku še ne deluje, novejše raziskave pa so pokazale,
da do tretjega leta starosti lahko opazujemo »aktiviranje celic«.
»Posamezne možganske celice so ob rojstvu ločene in ne morejo delovati samostojno. Mikroskopska slika
možganov kaže, da se možgani od rojstva dalje vse bolj razvijajo, da je možganska skorja vse bolj
nagubana in da se celice povezujejo med seboj kot mostovi. To pomeni, da se možganske celice povezujejo
in združujejo, da bi usklajevale informacije, ki prek čutil prehajajo od zunaj, in se nanje odzivale (Ibuka
1998, str. 21, 22).«
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Obdobje od rojstva do treh let starosti je čas, ko se možganske celice najhitreje
povezujejo, saj je do tedaj sklenjenih 70 – 80 % povezav. V prvih šestih mesecih po
rojstvu doseže sposobnost možganov 50 % svojih odraslih zmogljivosti, do tretjega leta
starosti pa 80 %. Zadnji del možganov se razvije do tretjega leta starosti, drugi del
možganov pa začne proces povezovanja približno pri štirih letih in tako se nadaljuje
razvoj možganskih celic. Razlika med obdobjem pred tretjim letom in po njem je v
kakovosti razvoja možganov, saj se najprej razvijajo sami možgani, po treh letih pa je
razvoj osredinjen predvsem na razvijanje povezav.
»Poglavitna lastnost možganov, da ujamejo dražljaje od zunaj, da naredijo iz njih vzorce in si jih tako
globoko vtisnejo, da se to pozna na sami strukturi možganov, je možganski »hardver«. Prav od te lastnosti
je odvisen ves prihodnji razvoj. Takšne zahtevne naloge možganov, kot so mišljenje, volja, ustvarjalnost in
čustvovanje, se razvijejo po tretjem letu starosti, vendar delujejo že prej, saj se do te starosti že izoblikujejo.
(Ibuka 1998, str. 22)«

Strokovnjaki so bili različnega mnenja, ko so se spraševali, kaj bolj vpliva na človeka v
času odraščanja: ali je to tisto, kar mu je bilo dano ob spočetju in se je razvilo v procesu
zorenja, ali pa je pomembnejše »spreminjanje dejavnosti pod vplivom izkušenj z
razmeroma trajnim učinkom« tj. učenje.

8.2 PIAGET
Jean Piaget je švicarski psiholog, ki si je pridobil mednarodno priznanje s svojimi
študijami razvoja otrokovih procesov mišljenja. Piaget je s svojim vpogledom in
vživljanjem naredil korak naprej v spoznavanju otroka. V času pojmovanj, da se svet
otrok ne razlikuje bistveno od sveta odraslih, je Piaget spoznal in sprejel ravno nasprotno
dejstvo, tj. da sta si otrok in odrasel človek različna.
Leta 1920 so Piageta, ki je pravkar z odliko diplomiral iz biologije in psihologije, povabili
v Pariz, da bi na otrocih eksperimentalne šole standardiziral test sklepanja. Statistično naj
bi prikazal podatke, ki temeljijo na pravilnih odgovorih otrok. Piaget pa se ni osredinil le
na pravilne odgovore, pač pa je poslušal in zabeležil vse, kar so otroci dejansko govorili.
Vzorci, ki so se pojavljali v otrokovih nepravilnih odgovorih, so pritegnili njegovo
zanimanje, tako da se je začel ukvarjati z miselnimi procesi, ki stojijo za temi odgovori.
Svoje življenje je posvetil proučevanju otrokovega načina pojmovanja in mišljenja o
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svetu, ki ga obdaja. Od takrat je Piaget objavil o svojih odkritjih več kot 35 knjig in
številne članke. Izvirnost teh odkritij je spodbudila veliko raziskav po vsem svetu.
(Labinowicz 1989)

8.3 ŽENEVSKA IN MOSKOVSKA ŠOLA
Dve najmočnejši smeri v proučevanju kognitivnega razvoja sta t.i. ženevska in
moskovska šola in podajata različna odgovora na vprašanje, kaj bolj vpliva na otroka v
času odraščanja: zorenje ali učenje.
»Za Piagetovo smer je imelo zorenje vodilno vlogo; dosežena razvojna stopnja določa, kaj se bo
posameznik lahko naučil. Čeprav je uravnoteževanje (ekvilibracija) temeljni dejavnik v razvoju (torej ne
samo zorenje), pa ženevska šola v končni fazi obravnava razvoj kot samorazvoj logičnih struktur. (Piciga
1995, str. 19, 20)«

Izhodišče Vigotskega in »njegove teorije pa je, da miselne sposobnosti niso toliko odvisne od
prirojenih dejavnikov, ampak so predvsem produkt posameznikove aktivnosti v socialnih institucijah
kulture, v kateri odrašča. Vigotski je menil, da »naravna linija« razvoja dominira le na začetku, približno
prvi dve leti, potem pa ima vedno pomembnejšo vlogo kultura. (Batistič Zorec 2003, str. 77)«

Piaget je s svojimi sodelavci razvoj mišljenja opisal s štirimi glavnimi stadiji:
- senzomotorični stadij (od rojstva do 2 let),
- predoperacionalni stadij (2–7 let),
- stadij konkretnih operacij (7–11 let),
- stadij formalnih operacij (11–15 let).
Razvil je strukture, s katerimi lahko razložimo mišljenje na teh stadijih, ni pa mu uspelo
razložiti mehanizmov prehoda z enega na drug stadij, kar so mu kritiki tudi očitali (prav
tam).
Kohlberg ugotavlja, da so uspešne metode le tiste, ki se skladajo s Piagetovo teorijo, kar
pomeni, da kognitivnega razvoja ne moremo pospešiti s specifičnim poučevanjem, saj
tako poučevanje ne omogoča generalizacije. Je tudi reverzibilno (otroci pogosto
nazadujejo na začetni nivo), s triki pa lahko porušimo usvojena prepričanja. Za
posploševanje konzervacije bi to pomenilo:
1. Otrok mora biti po kronološki in mentalni starosti blizu nivoju, ko se sposobnost
ali pojem (npr. pojem konzervacije) spontano pojavi.
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2. Uspešno pospeševanje konzervacije je možno s spodbujanjem razvoja logičnih
predpogojev, ki jih je opredelil Piaget (npr. sposobnost, da se razmišlja istočasno
o dveh dimenzijah, pospeševanje obračanja v mislih – da si je otrok sposoben v
mislih predstavljati akcijo ali operacijo v obrnjeni smeri).
3. Treba je ustvariti situacije, kjer pričakovanje, da ni konzervacije, vodi do
konfliktnih izkušenj (prav tam).
»Z veliko verjetnostjo lahko domnevamo, da so otroci, pri katerih so treningi ali eksperimenti z učenjem
dosegli pomembne učinke, že bili na neki predhodni stopnji. S treningom se je le pospešil prehod preko
začasno neuravnoteženega (vmesnega) stadija kognitivnega razvoja.
Okrog leta 1970 pa so tudi tri Piagetove sodelavke začele s serijo eksperimentov z učenjem. Osnovni cilj
teh študij, ki so jih Bärbel Inhelder, Hermine Sinclair in Magali Bovet leta 1974 opisale v knjigi Učenje in
razvoj mišljenja, je bil priti do boljšega uvida v mehanizme prehoda, ki otrokom omogočajo doseganje
določenih konceptov logičnega mišljenja. (prav tam, str. 24)«

Izhajale so iz epistemološkega prepričanja, da napredek v človeškem znanju izhaja iz
dinamičnih procesov, ki vključuje teorijo uravnoteževanja. Zato so bile še posebej
pozorne na »trke« med različnimi vzorci mišljenja, na konflikte, ki izhajajo iz teh trkov,
ter na različne načine, s katerimi je možno rešiti te konflikte.
Ženevske avtorice ločijo med dvema vrstama kognitivnega konflikta:
1. konflikt med različnimi razlagami (idejami) enega otroka,
2. konflikt med otrokovo razlago (zamislijo) in rezultatom poskusa.
Ženevski šoli so očitali pretirano poudarjanje dejavnikov zorenja, t.j. maturacionistično
doktrino, vendar avtorice dokazujejo neutemeljenost takšnih kritik s samim izborom
metode (trening študija). V klasičnem transverzalnem raziskovanju je namreč skoraj
nemogoče opaziti pospešitev kognitivnega razvoja, in s tem prehodna vedenja, kar je
njihova metoda omogočala. (prav tam)
Pomembno pa je dejstvo, da je Piaget zanemarjal vlogo socialnih dejavnikov in nasploh
kontekst, v katerem se odvija mišljenje. Ni se toliko zanimal za proces razmišljanja in
dosežke posameznega otroka v konkretni situaciji, pač pa je želel odkriti tisto, kar je
univerzalno za razvoj človekove kognicije nasploh.
Dr. Darja Piciga za teorijo in prakso edukacije posebej izpostavlja naslednje ugotovitve o
nujnosti dopolnjevanja Piagetove teorije:
- iskati moramo teorije razvoja mišljenja in učenja, ki združujejo strukturalistični in
funkcionalistični pristop;
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- zavedati se moramo, da na uspeh posameznega otroka pri učenju in pri reševanju
problemov vpliva še vrsta drugih dejavnikov, ne samo kognitivni nivo;
- upoštevati moramo tudi, da je Piaget v svojem empiričnem delu zanemaril vlogo
socialnih , čustvenih in motivacijskih dejavnikov. (prav tam)
Ker konstruktivistična teorija uči, da kognitivni razvoj v bistvu izhaja iz interakcije med
posameznikom in njegovim okoljem, je za uspešnost metode treninga nujno, da je otrok
čim bolj miselno aktiven, saj je pomembna postavka konstruktivistične teorije,
uporabljena v ženevskih postopkih treninga, da se nove strukture oblikujejo z integracijo
in koordinacijo že obstoječih shem. (prav tam)

8.4 KRITERIJI OPERATIVNOSTI
Za potrditev, da je otrok zaradi treninga dosegel konkretno-operativni nivo mišljenja, se
zahteva:
-

»da zna otrok pravilno utemeljiti odgovor, ki je odporen do nasprotnih sugestij (če testator sugerira
napačen odgovor, mora otrok vztrajati pri svojem);

-

da so odgovori stabilni (doseženi nivo se ohrani tudi pri odloženem posttestu);

-

da pride do generalizacije (otrok napreduje tudi na sorodnih konceptih, ki niso bili vključeni v
trening). (Piciga 1995, str. 46)«

Dr. Darja Piciga (prav tam, str. 46) opozarja, da nobeden od teh kriterijev ne more biti
sam po sebi zanesljiv dokaz operativnosti, kajti:
-

»vsaka tehnika učenja sugerira tudi utemeljitev odgovora,

-

odpornost do nasprotnih sugestij je odvisna tudi od osebnosti otroka,

-

stabilnost odgovorov je lahko tudi posledica njihove zapomnitve,

-

napredek je lahko dokaj zanesljiv dokaz, vendar se je potrebno prepričati, da ni prišlo tudi do
drugih vplivov (na primer razlage staršev, prijateljev …),

-

v kriteriju generalizacije odgovorov pa je skrit celoten problem horizontalnih zamikov med
operacijami in koncepti.«

Po njenih besedah dvom v kriterije operativnosti ne pomeni, da ti kriteriji niso pomembni
pri vrednotenju uspešnosti učenja in da naj se jih kar opusti. Še vedno lahko govorimo, da
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so naslednje zahteve ključni pogoji za kvalitetno znanje, ki presega nivo površne
zapomnitve:
-

»učenci znajo svoj odgovor tudi utemeljiti,

-

vanj so dovolj prepričani, da ga znajo tudi zagovarjati,

-

njihovo znanje se ohrani v času,

-

naučeno znajo uporabiti tudi pri reševanju podobnih problemov. (prav tam, str. 47)«

8.4.1 REALIZEM KOT SPLOŠNA ZNAČILNOST OTROŠKEGA
MIŠLJENJA
Ker je Piaget v odgovorih otrok opazil neko pravilnost odgovorov, saj so si bili napačni
odgovori otrok v marsičem podobni, je začel načrtno spodbujati otroke, da povedo svoje
mnenje o različnih pojavih.
»Lastnost mišljenja majhnih otrok je imenoval realizem: otrok prisoja svoje lastne, notranje značilnosti
zunanjemu svetu, svoje gledišče oz. vidik šteje za absolutno in edino možno, predmetom ali lastnostim
odreka relativnost. To pomeni, da pojmuje predmete (objekte ali značilnosti), ki so dejansko odvisni od
drugih objektov in značilnosti, kot da obstajajo sami zase. (Piciga 1995, str. 121)«

Piaget je opisal številne primere realizma. Ugotovil je, da majhni otroci (do 6. leta
starosti) verjamejo, da mislijo z usti ali z ušesi, misel enačijo z glasom. Besedam
pripisujejo materialnost.
Za otroka do osmega leta starosti sta značilna tudi artificializem in animizem. Pri
artificializmu gre za način mišljenja, pri katerem otrok razlaga, kot da so različni naravni
pojavi rezultat človekove dejavnosti, animizem pa pomeni, da otrok neživim stvarem in
predmetom pripisuje lastnosti živega.

8.4.2 DEVET TIPOV PREDVZROČNIH POJMOVANJ
Piaget je svoje proučevanje otrokovega razumevanja sveta nadaljeval tako, da je skušal
odkriti, ali obstaja v povezavi z realizmom, animizmom in artificializmom odgovarjajoči
koncept materialne sile in sistem fizike, specifičen za otroka. Za to proučevanje je
uporabil tri metode:
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- spraševanje otrok, ali imajo telesno težo, in če jo imajo, zakaj;
- imenovanje določenih gibanj (oblakov, rek, itd.) in spraševanje, kako so ta gibanja
izvršena, kako ta gibanja potekajo;
- izvajanje majhnih eksperimentov iz fizike pred otrokom, ki mora odgovoriti, kako
se je dogodek zgodil (Piciga 1995).
V otroškem razumevanju vzročnih povezav je našel več vrst razlag, ki se bistveno
razlikujejo od razlag odraslih. V obdobju do približno sedmega leta starosti je odkril
vsega skupaj devet vrst takih posebnih razlag, ki jih lahko štejemo za izraze realizma in
označimo kot prekavzalna (predvzročna) pojmovanja (Piciga 1995):
1. Motivacija: je tendenca, da se psihološki motiv jemlje kot pravi vzrok vseh
pojavov. Sodi v psihološko vzročnost, ki istočasno pojasnjuje vzroke in določa
namen nekega pojava.
Primer: »Bog nam pošlje sanje, ker smo delali stvari, ki jih ne bi smeli delati.«
2. Finalizem: Realnost, svet je v otrokovi zavesti predstavljen kot celota, ki je
organizirana po točno določenih načrtih. Vendar so ti načrti skoraj vedno
osredinjeni na človekovo aktivnost. Vsaka stvar ima funkcijo, ki sama po sebi
popolnoma opraviči njen obstoj in njene lastnosti.
Primer: »Voda v reki teče zato, da bi prišla v jezera.«
»Ladja plove zato, da prenese ljudi iz ene dežele v drugo.«
»Oblaki se premikajo zato, da naredijo dež v drugih krajih.«
3. Fenomenalizem: je oznaka za otrokovo pojmovanje, po katerem se najde vzročno
povezanost med dvema dejstvoma, ki se ju opazuje skupaj, med katerima pa ne
obstaja noben drug odnos, razen časovne in prostorske stičnosti.
Primer: »En kamen potone, ker je bel, drugi je lahek, ker je črn.«
4. Participacija: dve stvari, ki sta si podobni ali na splošno sorodni, se pojmuje, kot
da imata nekaj skupnega, kar jima omogoča, da ena na drugo delujeta na daljavo.
Objekti, ki so zelo oddaljeni v prostoru in času, lahko sodelujejo med seboj in
vzajemno vplivajo.
Primer: »Zrak in sence v sobi izhajajo iz zraka in sence zunaj sobe.«
»Noč je združitev mnogih senc.«
5. Magijska verovanja: Otroška vera v učinkovitost lastnega premikanja, gibov ali
misli je v bistvu osnovana na participaciji, ki za otroka obstaja npr. med njegovim
gibanjem in gibanjem oblakov in zvezd. Zveza med gibanjem zvezd in gibanjem
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ljudi preide v verovanje v učinkovitost premikanja ljudi za določanje gibanja
zvezd.
6. Moralna kavzalnost: otrok razlaga obstoj določenega gibanja ali pojava z njegovo
nujnostjo, toda ta nujnost je čisto moralna obveza do ljudi.
Primer: »Oblaki »morajo« napredovati, da bi naredili noč, ko gredo ljudje spat.«
»Čolni »morajo« pluti, sicer ne bi bili koristni.«
7. Artificializem: dogodki se v začetku, ko se vsa narava šteje za živo, pojasnijo s
skritim motivom ali namenom. Ko pa pride do ločevanja med snovjo in
zavestnim, se objekti ali dogodki štejejo za proizvod človekove kreativne
aktivnosti, graditeljske dejavnosti. Ta tip razlage se pojavlja istočasno s šestim
tipom, nekako kot njegova dopolnitev.
Primer: »Reke in jezera obstajajo zato, da se lahko ljudje premikajo po njih.«
8. Animizem: obstoj značilnosti ali oblike se razlaga z notranjo biološko tendenco, ki
je istočasno živa in zavestna. Gibalo se nahaja v stvareh samih. Otrok torej
pripisuje življenje in zavest objektom, ki ga obkrožajo.
Primer: »Oblaki se premikajo, ker so živi, zavedajo se svojega gibanja, sposobni
so sami izbrati svojo pot.«
»Gore so zrasle.«
9. Dinamizem: četudi otrok opusti animistično kavzalnost, še vedno obstajajo v
objektih sile, s katerimi lahko razložimo njihovo aktivnost in njihova gibanja. Še
vedno niso izbrisani vsi sledovi spontanosti gibanja. Objektom se pripisuje
energijo, analogno mišični moči ljudi, ki jim omogoča učinke in gibanja vseh vrst.
Tako so npr. oblaki sposobni izvršiti svoje premike brez kakršnekoli pomoči
(Piciga 1995).
Razlike med različnimi tipi predkavzalnega pojmovanja niso vedno popolnoma jasne in
lahko prehajajo drug v drugega oz. se en tip razvije iz predhodne vrste razlag. Ta osnovna
linija razumevanja se pojavlja tako pri razumevanju sveta na splošno, kot pri določanju
vzrokov različnih pojavov. Za razvoj razumevanja vzročnih zvez med pojavi iz neživega
sveta, je švicarski avtor določil naslednje tri stopnje:
I.

stopnja: psihološko, finalistično, fenomenalistično, magijsko pojmovanje (oblike
ena do šest);

II.

stopnja: artificializem, animizem in dinamizem (to je od sedmega do devetega
tipa), medtem ko razlage I. stopnje kažejo upadanje;

III.

stopnja: mehanične razlage (Piciga 1995).
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8.4.3 PIAGETOVA METODA IN OPAZOVANJA
Piagetova metoda dela je bila takšna, da je pred otroka postavil predmete iz njegovega
okolja, npr. glinene žogice, kozarce z vodo itd. Opazoval je, kaj je otrok s temi predmeti
delal in ga medtem ves čas pozorno poslušal. Bolj kot vsebina otrokovega znanja Piageta
zanima pot, po kateri otrok osvaja to znanje. Tak način dela je v uporabi še zdaj.
Spraševalec otroku ne postavlja samo vprašanj o samih predmetih, temveč tudi o stvareh,
ki bi pomagale odkriti miselne procese, na katerih temeljijo otrokovi odgovori. Le-te
upošteva ne glede na to, ali so pravilni ali ne. Ne vsiljuje niti svojih razlag niti svojih
pričakovanj o pravilnosti odgovora. Tak način upoštevanja odgovorov omogoča
spraševalcu, da sledi vzorcu otrokovih misli, ne da bi jih pri tem potvarjal.
Fleksibilnost spraševalca je ključnega pomena za Piagetovo metodo intervjuja, saj le-ta
sprašuje v otroškem jeziku, in sicer tako, da vprašanja preoblikuje na različne načine in s
tem razjasni proces otrokovega mišljenja. Otrokova dejanja in odgovori so za spraševalca,
ki prosto sledi svoji intuiciji, spodbuda za nova vprašanja.
Odgovori otrok podobnih starostnih skupin so si bili med sabo neverjetno podobni in
hkrati neverjetno različni od odzivov in pričakovanj odraslih. (Piciga 1995)

8.4.4 PIAGETOVE ZMISLI O RAZVOJU MIŠLJENJA
Ob rojstvu ima otrok na razpolago nekaj osnovnih struktur, ki jih reorganizira v
interakciji z okoljem in iz njih razvija nove, ki se kažejo v učinkovitejših načinih
delovanja v okolju.
»SMEŠNA MUCA«
Kako otrok prihaja do novih spoznanj o svetu, ki ga obkroža? Na primeru si bomo ogledali, kako bi lahko
triletna punčka prišla do novega pojma. Zamislimo si malo Natašo, ki že ve, kaj je to mačka. Ugotovila je,
katere lastnosti so mačkam skupne; na podlagi podobnosti med različnimi mačkami si je izoblikovala pojem
»mačka«. Da je ta pojem ustrezen, smo ugotovili iz načina, kako ga uporablja, in iz njenega obnašanja.
Nekega dne pa Nataša prvič opazi veverico. Ta žival prav tako pleza po drevesih, ima dolg rep in kožuh. Na
podlagi podobnosti uvrsti Nataša ta novi podatek iz okolja v kategorijo »mačka«. Z nadaljnjim
opazovanjem pa presenečena ugotovi, kako veverica stoji na zadnjih nogah. Ta žival ima tudi drugačen rep
kot mačke. Tako Nataša ugotovi, da kategorija »mačka« tu ni več ustrezna. Tvori novo kategorijo, imenuje
jo »smešna mačka«. Ko uporabi ta izraz v materini prisotnosti, izve za pravo ime – veverica.
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Na ta način tvori otrok v interakciji z novimi izkušnjami novo miselno strukturo v skladu z resničnostjo. Ta
nova struktura (v našem primeru je to nov pojem) je povezana s prejšnjim znanjem v novo strukturo, ki
omogoča uspešnejšo »obdelavo« podatkov iz okolja, izkušenj. z nadaljnjim opazovanjem veverice bo
Nataša na ustreznejši način definirala novo kategorijo. Seveda je možno, da odrasli naučijo otroka razlik
med veverico in mačko. Toda to učenje je najbolj uspešno, če je otrok že sam prišel do spoznanja, na
katerem gradimo (preliminarnega spoznanja). (Piciga 1995, str. 20)

Piaget verjame, da posameznik uporablja v neki situaciji osebni okvir organiziranega
znanja, ki je aktivno zgrajen iz prejšnjih interakcij z okoljem. (Labinowicz 1989)
Naslednja zgodba nam na primeru pokaže, kako otrok prihaja do novih spoznanj in ovrže
prejšnja prepričanja.

O zavedanju kognitivnega konflikta govorimo, ko se otrok zave, da so dosedanja
spoznanja v nasprotju z resničnostjo, saj v tem trenutku prihaja do novih, pravilnejših
spoznanj. Deklica je ugotovila razlike med novo živaljo in mačkami. Ker njena stara
struktura, v kateri je bila veverica uvrščena v kategorijo »mačka«, ni bila več ustrezna, jo
je bilo potrebno spremeniti, akomodirati, prilagoditi novi izkušnji in tako je deklica
ustvarila novo kategorijo (»smešna mačka«), ki je imela le ime napačno. Nove podatke o
vevericah bo dobivala v nadaljnjem spoznavanju sveta okrog sebe in jih nato asimilirala v
obstoječo kategorijo, ob srečanjih z živalmi, ki so podobne veverici, pa bo morala stare
strukture prilagoditi novim izkušnjam oz. tvoriti nove kategorije.
»Spoznanje po Piagetu ni posledica pasivnega sprejemanja informacij iz okolja, ni prisotno v otrokovem
razumu in se NE pojavlja z dozorevanjem otroka, temveč se oblikuje preko interakcije med miselnimi
strukturami in okoljem.
Piaget meni, da je intelektualni razvoj proces preoblikovanja spoznanja:
-

Proces se začne s strukturo ali z načinom mišljenja, ki je primeren za neko stopnjo;

-

Razni zunanji ali notranji moteči dejavniki vplivajo na način mišljenja in povzročajo konflikte in
neravnotežje;

-

Posameznik kompenzira te motnje in razreši konflikt z lastno intelektualno aktivnostjo;

-

Končno stanje je nov način mišljenja in strukturiranja stvari, način, ki omogoča novo razumevanje
in zadovoljstvo, z eno besedo, stanje novega ravnotežja (prav tam, str. 55).«

Naš razum nima le nekaj velikih in zelo stabilnih kategorij za prihajajoče informacije, s
čimer bi bili prikrajšani, ker ne bi mogli razlikovati med informacijami, pač pa se
upiramo spremembi do te mere, da svoje zaznave prilagajamo obstoječemu okviru, kar
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imenujemo proces asimilacije. V primeru, da bi imel naš razum le nekaj velikih in zelo
stabilnih kategorij za prihajajoče informacije, torej bi proces asimilacije popolnoma
prevladal, za veverico in mačko sploh ne bi obstajali različni kategoriji, ker bi vse
štirinožne kosmate živali spadale v isto.
Če bi popolnoma prevladal proces akomodacije, kar pomeni spreminjanje in bogatenje
strukture že obstoječega okvira, bi se zelo povečalo število kategorij za vnesene
informacije. Vsaka mačka bi pripadala svoji vrsti in bi imela lastno kategorijo, kar bi
oteževalo posploševanje v razred mačk.
Aktivno intelektualno ravnotežje z okoljem, ki je potrebno med obema procesoma, da bi
otrokova interakcija z okoljem vodila do višjih stopenj v njegovem razumevanju, se
imenuje ekvilibrium, celoten proces za dosego ravnotežja pa ekvilibracija. Neravnotežje
ali disekvilibrium vsebuje neprijetne notranje konflikte med nasprotujočimi si razlagami
in predstavlja motivacijo za iskanje rešitve, ta rešitev pa vzpostavi intelektualno
ravnotežje in notranje zadovoljstvo (prav tam).
»Ta dvojni proces asimilacije in akomodacije deluje sočasno in otroku omogoča doseganje višjih nivojev
ekvilibriuma. Na višjih stopnjah razumevanja ima otrok obsežnejše strukture oziroma kompleksnejše
vzorce mišljenja. Čeprav je vsaka naslednja stopnja stabilnejša od prehodne, pomeni le začasno stanje.
Močnejši vzorci mišljenja omogočajo večjo intelektualno aktivnost, obenem pa kažejo na razkorak in
neskladja med ostalimi, že obstoječimi vzorci. Možnosti za interakcijo se večajo, zato otrok laže asimilira
vnos zunanjih informacij v svoj okvir, ki se tako ne le širi, temveč postaja tudi bolj integriran. Večja
interakcija z okoljem pomeni tudi več spodbud za razvoj notranjih struktur. Zato intelektualni razvoj lahko
ponazorimo z neprekinjenim procesom v obliki spirale, kjer je ekvilibracija gonilna sila posameznikove
adaptacije okolju. (prav tam, str. 61)«

Na intelektualni razvoj vplivajo tudi trije dejavniki, in sicer:
- Dozorevanje
Živčni sistem popolnoma dozori šele v 15. ali 16. letu starosti. V tem času
dozorevajo tudi motorične in zaznavne sposobnosti.
- Fizične izkušnje
Otrokovo razumevanje se tem bolj razvija, čim večje je število njegovih izkušenj s
predmeti iz njegovega okolja.
Otrok lahko odkriva fizične lastnosti stvari neposredno z opazovanjem samih
predmetov, pri čemer je pomembno spoznanje, da otrok ne pridobiva logičnega
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spoznanja iz predmetov samih, temveč tako, da jih prestavlja in s tem oblikuje
notranjo zgradbo svoje dejavnosti.
- Socialna interakcija
Več ko ima otrok priložnosti za interakcijo z vrstniki, starši in učitelji, več
različnih pogledov bo spoznal. Te izkušnje ga spodbujajo, da pri razmišljanju ne
upošteva le lastne perspektive. Tako se povečuje njegova objektivnost. Ta vrsta
interakcije je obenem pomemben vir informacij o navadah, značilnostih itd., kar
vse skupaj sestavlja socialno spoznanje (prav tam).
Nobeden od teh dejavnikov sam zase ne utemeljuje intelektualnega razvoja. Razvoj je
kombinacija in interakcija med naslednjimi dejavniki, za katere Piaget meni, da ima
ekvilibracija glavno, usklajevalno vlogo:
- dozorevanje
- fizične izkušnje
- socialne izkušnje
- EKVILIBRACIJA
Ekvilibracija je najpomembnejši od štirih dejavnikov, saj usklajuje prejšnje tri.
Predstavlja nenehno interakcijo med otrokovim mišljenjem in realnostjo.
Ta ciklična interakcija med otrokom in njegovim okoljem je odvisna od otrokove
aktivnosti, s katero odriva nove probleme in s tem povzroča disekvilibrium, obenem pa
gradi rešitve in dosega višjo stopnjo ekvilibriuma. Ker ima otrok táko aktivno vlogo v
procesu, se ekvilibracija imenuje tudi samoregulacija. (Labinowicz 1989)

8.4.5 PIAGETOVE STOPNJE – NIVOJI OTROKOVEGA
MIŠLJENJA
Piaget je na osnovi vzorcev odgovorov, ki so jih dali otroci v različnih situacijah, razdelil
njihovo mišljenje na štiri glavne stopnje (Labinowicz 1989, str. 80).
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Tabela 5: Piagetove stopnje - nivoji otrokovega mišljenja

Pripravljalne,

Stopnja

Starostni razpon

značilnosti

Senzomotorična

Rojstvo – 2 leti

Usklajevanje fizičnih

predlogične stopnje

dejavnosti;
predpredstavna in
predverbalna stopnja.
Predoperacionalna

2–7 let

Sposobnosti
predstavljanja dejavnosti
preko misli in jezika;
predlogična.

Stopnje naprednejšega,

Konkretne operacije

7–11 let

logičnega mišljenja

Logično mišljenje,
omejeno na fizično
realnost.

Formalne operacije

11–15 let

Logično mišljenje,
abstraktno in
neomejeno.

Zanima nas mišljenje otroka, ki je v vrtcu v drugi starostni skupini (3–6 let), zato si bomo
podrobneje ogledali predoperacionalno stopnjo mišljenja.
8.4.5.1

PREDOPERACIONALNA (REPREZENTACIJSKA) STOPNJA

Obdobje, ki ga označuje prelom v mišljenju v smislu predstav, simbolov in pojmov, se
imenuje predoperacionalna stopnja in traja od 2 do 7 let. Otroku ni več potrebno, da vse
situacije odigra navzven. Predstavno mišljenje otroka osvobaja sedanjosti, tako da si
vedno bolj predstavlja preteklost in predvideva, kakšna bo prihodnost. V mislih si lahko
predstavlja prejšnje izkušnje, predstaviti pa jih je zmožen tudi drugim osebam.
Za otroka na predoperacionalni stopnji so značilna naslednja dejanja in obnašanje:
- odloženo posnemanje
Za Piageta odloženo posnemanje pomeni otrokovo napredovanje od predstave v
dejavnosti k predstavi v mislih, kar pomeni prehod iz senzomotorične stopnje na
predoperacionalno stopnjo mišljenja. Piaget poudarja, da se morejo te dejavnosti
najprej fizično izvršiti, preden se začnejo graditi v mislih. Če hoče otrok
posnemati določeno vedenje nekaj ur kasneje, si mora najprej priklicati podobo ali
mentalno predstavo dogodka. Ker otrok ne posnema realnosti, ampak jih razlaga
prek svojih notranjih struktur, tu ne gre za neposredno posnemanje.
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- simbolična igra
Pojavlja se skoraj sočasno z odloženim posnemanjem in predstavlja obliko igre, ki
temelji na posnemanju. S posnemanjem vedenja otrok uporablja nekaj namesto
nečesa drugega. Ko otrok posnema vedenje, mora akomodirati ali reorganizirati
svoje strukture za fizično aktivnost. Obratno pa oblikuje tudi miselno predstavo
dejanja, ki mu služi kot struktura, prek katere lahko asimilira predmete v
simbolični igri. Predmet postane simbol za nekaj drugega, kar že obstaja v
otrokovi zavesti. V simbolični igri otrok naveže realnost na svoje miselne
predstave, tako da odmisli vse realne podobnosti med predmetom in tem, kar naj
bi predmet predstavljal, kot je prikazano na sliki 4.

Slika 4: Primer simbolične igre (Labinowicz 1989, str. 88)
Simbolična igra nima pravil in omejitev. V otrokovih izkušnjah lahko stoji karkoli
namesto česarkoli drugega. Igra lahko tako postane ustvarjalna izkušnja, v kateri
otrok opira realnost na svoje lastne želje in pri tem vključuje tudi svoje socialne
izkušnje, podoživlja svoja zadovoljstva in rešuje konflikte.
- družabne igre in igre s pravili
V zadnjem delu predoperacionalne stopnje se otroci vedno bolj vključujejo v
družabne igre z vrstniki. Ta način igre omogoča pot prilagajanja socialnim
pravilom z minimalnim tveganjem. Čeprav tudi otrok na predoperacionalni stopnji
lahko pozna nekaj pravil, pa jih ne potrebuje v svoji igri. Vsak otrok se igra sam
zase in ima svoje cilje, ki so neodvisni od ciljev drugih. Ker se otrok igra sam s
seboj, vedno zmaguje. Med predoperacionalno stopnjo je otrokovo sodelovanje v
družabnih igrah omejeno, saj je nesposoben prevzeti perspektivo drugega otroka.
- konstrukcijske igre
Po četrtem letu starosti otrok v svojih igrah z materiali vedno bolj izraža
organiziranost in se približuje realnosti. Hiše, gradovi, garaže ipd. odražajo
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povečano usmerjenost k podrobnostim. Premik spremlja otrokova naraščajoča
zavest o fizičnih lastnostih materialov, ki so vključeni v gradnjo.
- jezik
Predoperacionalno dobo označuje pojav in hiter razvoj jezikovnih sposobnosti.
Jezik ni omejen s hitrostjo razvoja fizičnih dejavnosti, temveč je bolj gibčen.
Medtem ko je fizična dejavnost omejena na trenuten prostor in čas, jezik misel
osvobaja od trenutnega in dovoljuje, da se razširja prek prostorskih in časovnih
spon (Labinowicz 1989).
Spodnja tabela predstavlja značilnosti mišljenja na predoperacionalni stopnji (prav tam,
str. 94–102).
Tabela 6: Značilnosti mišljenja na predoperacionalni stopnji
PREDOPERACIONALNA STOPNJA (2–7 let)
Konzervacija

Otrokom na predoperacionalni stopnji igrá velik pomen pojavna oblika predmeta.
Če dve dimenziji naenkrat spremenimo, se otrok na predoperacionalni stopnji omeji
le na eno dimenzijo, drugo pa zanemari. Večina otrok, mlajših od 7–8 let, občuti
centracijo, ker so v zavesti nesposobni obdržati dve dimenziji naenkrat. Lahko že
oblikujejo pravila, kot so »daljše je večje« in »tanjše je manj«, vendar teh pravil ne
znajo uskladiti.
Otroci lahko soglašajo s tem, da je v predmetu, ki smo mu spremenili obliko, še
vedno ista glina. Vendar spoznanje o identiteti gline ni dovolj, da bi prevladalo nad
zaznavnimi značilnostmi prevladujočih dimenzij. Otroci se na tej starostni stopnji
osredinjajo na končni rezultat, ne pa na proces transformacije, ki ničesar ne
odvzame niti ničesar ne doda. Njihovi odgovori odražajo ireverzibilnost takih
transformacij k vrnitvi v prvotno stanje, saj so se nesposobni vrniti v mislih k
prvotni obliki glinene kroglice.

Klasifikacija

Klasifikacija je združevanje predmetov na osnovi podobnosti. Je dejavnost, v katero
se mlajši otroci spontano vključujejo.
»Združite stvari, ki so si podobne in sodijo skupaj.«
Manjši otroci (okrog četrtega leta) se bodo prej odločili za združevanje predmetov
glede na zahteve slike, kot pa na osnovi skupnih lastnosti teh predmetov.

Grafična predstavitev
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Otroci sestavljajo predmete, ki so si na neki način podobni.

Urejevanje po podobnosti
Če sta prisotni tudi dve različni barvi, pride v otrokovih združevanjih do
neodločnosti. Najprej začne z združevanjem po velikosti, kmalu pa izgubi to nit in
sledi le barvi kot temelju združevanja. Število enotno združenih predmetov lahko
uporabimo pri ugotavljanju stopnje otrokovega napredovanja v razvoju.

Čeprav se otrokovo združevanje poenoti že v starosti od petih do sedmih let, ima še
vedno težave pri dojemanju povezav med skupinami predmetov na različnih nivojih
v klasifikacijskem sistemu.

»Iz česa so ti koščki?« »Plastični.«
»Kakšnih barv so koščki?« »Zeleni in rumeni.«
»Če dam zelene koščke v škatlo, ali jih bo še kaj ostalo?« »Da. Dva zelena.«
»Ali je več zelenih ali plastičnih koščkov?« »Več je zelenih koščkov.«
Razredna inkluzija:
Otrok na predoperacionalni stopnji ni sposoben naenkrat zadržati v zavesti dveh
vidikov problema. Tako je nesposoben hkrati primerjati podrazred zelenih koščkov
z večjim razredom plastičnih. Osredini se lahko le na posamezne podskupine.
Seriacija: odnosi

Otroku pokažemo niz desetih palčk različnih velikosti v slučajnem vrstnem redu.

vrstnega reda

Prosimo ga:
»Položi na mizo najkrajšo palčko. Zdaj pa položi malo daljšo, nato pa naslednjo še
malo daljšo. Poglej, ali jih po velikosti lahko postaviš v obliki stopnic.«
Otrokovi prvi poskusi (v starosti štirih let) dajejo zopet naključno ureditev. Poskusi
nekoliko starejših na tej stopnji pa kažejo progresivno aproksimacijo v vrstnem
redu.
Vrstni red palčk lahko temelji na njihovem mestu v nizu. Ta tip
ureditve ne primerja dolžine med sosednjimi palčkami.
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Otrok lahko primerja palčke v osamljenih parih. Vendar pa dveh
parov palčk ne primerja istočasno.

Po sistemu poskusov in napak otrok priložnostno zgradi nepopolne
nize majhnega števila palčk. Ko pa začne primerjati med seboj
sosednje pare, kmalu izgubi nit v svojem sistemu.
Otroci na predoperacionalni stopnji težijo k temu, da se osredinijo le na en vidik v
problemu in zanemarijo druge relevantne informacije v celotni sliki. Ko primerjamo
dva sosednja para palčk, mora biti tista v sredini hkrati krajša od ene in daljša od
druge palčke. Tako urejanje po vrstnem redu imenujemo seriacija.

Egocentričnost:

Mlajši otroci so nesposobni razumeti gledišče točke drugega človeka.

otrokov referenčni

Socialna interakcija:

okvir

»… in šel je … in rekla je … in kupil je to.«
Med pripovedovanjem zgodbe otrok izpušča večje segmente v pripovedi, ker meni,
da poslušalec ve že vse, kar ve on sam. Tako otrok nikoli ne pojasnjuje zaimka
»tole«.
Očka mi je kupil rumen

Rabim

tovornjak.

rumeno kocko.

Naslednje leto mi bo

Tu je rdeča kocka.

še

eno

kupil motor.

Bolj kot k temu, da pripovedujejo eden drugemu, otroci težijo k temu, da
pripovedujejo pred drugimi. Ker so se otroci nesposobni vživeti v glediščno točko
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drugega, so neobčutljivi za to, kar morajo drugi slišati, da bi razumeli pripoved.
Piageta zanima predvsem to dejstvo in pa skupinski monolog. Količina
egocentričnega govora postopoma upada v zadnjem delu te stopnje.
Prostor:

Otrok si ogleduje stožce in prosimo ga, naj izbere risbo, ki kaže predmete z
glediščne točke punčke.

Otrok na predoperacionalni stopnji izbere risbo, ki kaže predmete, kot jih on sam
vidi (druga risba), saj si je še nesposoben predstavljati predmet z glediščne točke
nekoga drugega, v tem primeru deklice (prva risba).
Otrokova

Otroci, stari od štiri do pet let, znajo sami prehoditi pot v vrtec in nazaj. Če pa jih

predstava o

prosimo, naj predstavijo svojo pot na reliefu soseščine, tega niso sposobni napraviti

prostoru preko

vse do naslednje stopnje v razvoju. Sposobni so le globalne predstave svoje poti z

načrtov

uporabo besed in gest, ne glede na relief.
Otrokom pokažemo dva enaka reliefa vasi. Prosimo jih, naj namestijo punčko v
prvem reliefu na isto mesto, kot ga ima punčka v drugem reliefu.
Štiriletni otroci punčko postavljajo na približno enako mesto, vendar le malo
upoštevajo razdalje levo–desno in spredaj–zadaj.
Štiri do šestletni otroci imajo za te odnose več posluha. Če pa relief obrnemo za 180
stopinj , obrat zanemarijo in postavijo punčko na svoje prvotno mesto.
Starejši otroci na tej stopnji kažejo postopno usklajevanje odnosov v prostoru.
Otrokom predstavimo relief vasi in več materialov ter jih prosimo, naj zgradijo enak
relief.
Štiriletni otrok ne izbere odgovarjajoče serije predmetov, niti jih ustrezno ne
namesti. Predmeti se znajdejo tesno skupaj ali v majhnih skupinah, ki ne daje vtisa
celote.
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Otroci med četrtim in sedmim letom ustvarijo že večjo podobnost s prvotnim
reliefom, vendar še ne dosežejo boljše predstavitve.
Vzročnost

Otrokov lastni pogled na svet je zanj edini možni. Primer takega pogleda je
simbolična igra. Za otroka na tej stopnji razvoja je simbolična igra realnost.
Otrok npr. sprašuje: »Zakaj to delaš? Zakaj je barva mokra?«
Otrokovo neprestano spraševanje odraža njegov pogled na svet. Zanj se stvari ne
dogajajo slučajno. Človek stori vse za odrasle in otroke.

Kako se je začel
veter?

Nastane s pihanjem. …

Nekdo je pihnil. To so

to dela človek.

ljudje. To je njihovo
delo.

Otroku se zdi, da se stvari ne dogajajo naključno. Vsaka posledica mora imeti svoj
vzrok. Otrok ima za opisovanje logičnih zvez svoja, čeprav dokaj ohlapna merila.
Po navadi so njegove razlage sestavljene iz medsebojno nepovezanih dejstev, od
katerih eno pojasnjuje drugo.
Luna ne pade dol,

Izgubil

sem

Moški je padel z

ker ni sonca. Ker je

svinčnik, ker ne

motorja, ker si je

tako visoko.

rišem.

zlomil roko.

Ker otrok gleda na ves svet okoli sebe egocentrično, tj. z vidika sebe kot modela,
meni, da je vse, kar je aktivno okoli njega, tudi živo.
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8.4.5.2

Živo je, ker

Živa je le, ko se

Živ je, ker se

piše.

prižge.

giblje.

POJEM STOPNJE PO PIAGETU

Pomembnejše omejitve v predoperacionalnem obdobju so:
- nesposobnost miselnega obrata akcije tako, da otrok predmet vrne na izhodiščno
točko oz. v prvotno stanje (ireverzibilnost),
- nesposobnost obdržati v zavesti spremembe dveh dimenzij istočasno (centracija),
- nesposobnost

upoštevanja

glediščnih

točk

drugih

oseb

(egocentrizem)

(Labinowicz 1989).
Otrokov prehod iz ene stopnje na višjo, se ne zgodi naenkrat in nikoli ni obdobja, ko bi
bilo mišljenje otroka samo na eni od stopenj, pač pa se vedno prekrivajo, zato
ponazarjanje napredka otrokovega mišljenja s stopnicami, kot je prikazano na sliki 5, ni
ustrezno. Dejansko otrok svoj senzomotorični razvoj nadaljuje, čeprav nove sposobnosti
predstavnega mišljenja na predoperacionalni stopnji prevladujejo. Različni preizkusi
kažejo, da otrok, ki v eni nalogi kaže konkretno operacionalno mišljenje, v drugi, težji,
reagira predoperacionalno. Iz tega nepričakovanega zaključka sklepamo, da si otrokovega
intelektualnega razvoja ne moremo predstavljati v obliki nenadnih sprememb, ki se
pokažejo takoj, in to na stabilnih, statičnih stopnjah. Ravno nasprotno: intelektualni
razvoj je kontinuiran, obenem pa zaznamovan tudi z določenimi diskontinuitetami v
mišljenju na vsaki od stopenj. Razpon starosti na neki stopnji razumemo kot obdobje od
začetka prvega izrazitega pojava novega miselnega procesa, do prvega izrazitega pojava
izrazito novega miselnega procesa na naslednji stopnji. (prav tam)
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Slika 5: Stopničast prikaz prehajanja iz enega nivoja razmišljanja v drugega (Labinowicz
1989, str. 115)
Model prekrivanja stopenj v intelektualnem razvoju, ki ga prikazujemo na sliki 6,
združuje njegovo kontinuirano in diskontinuirano naravo. Otroci so tako stalno v procesu
prehajanja in odgovarjajo na načine, ki so značilni za različne stopnje. Na vsaki stopnji
otrok stalno napreduje v smeri značilnega načina mišljenja. Stopnje niso nepovezane in
statične, temveč se v kontinuiranem razvoju prekrivajo (prav tam).

Slika 6: Model prekrivanja stopenj (Labinowicz 1989, str. 115)
Posamezniki, ki so že dosegli stopnjo formalnih operacij, ne delujejo vedno le na
formalnem nivoju. Na nižji nivo mišljenja se lahko vrnejo pod vplivi stresa. Tudi odrasli
se pogosto vračajo na nivo konkretnega ali celo predoperativnega mišljenja, ko se
srečujejo z novimi področji učenja. Pomagajo si s konkretnimi izkušnjami na teh
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področjih, ki so predhodnica naprednejšega abstraktnega nivoja mišljenja. Prekrivajoči se
stopenjski model intelektualnega razvoja, prikazan zgoraj, je v skladu s takimi razpokami
v mišljenju in pa s tem, da odrasli vedno ne delujejo s svojimi polnimi zmožnostmi (prav
tam).
Strukture, ki si jih otrok izgradi na določeni stopnji, se združujejo v nove strukture
naslednje stopnje. Npr. pojem konstantnosti predmeta in pojem identitete, ki se zgradita
na zgodnejših stopnjah, se združita v pojem konzervacije na stopnji konkretnih operacij
(slika 7) (prav tam).

Slika 7: Prikaz povezanosti posameznih stopenj (Labinowicz 1989, str. 116)
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EMPIRIČNI DEL

1. UVOD
Idejo za diplomsko nalogo sem dobila, ko smo v tretjem letniku v okviru izbirnega
predmeta tehnične vzgoje izdelovali didaktično igračo. Imela sem idejo, da bi naredila
žleb v obliki skakalnice, po kateri bi spuščali različne kroglice, ki bi bile različno velike
in iz različnega materiala. Otroci bi jih lovili v različno velike posode, ki bi jih držali v
roki. Ker bi mi izdelava takšne igrače vzelo precej časa, sem idejo opustila z mislijo, da jo
bom raje uporabila za diplomsko nalogo.
Ko sem začela o tej ideji razmišljati z vidika, da bo to del moje diplomske naloge, sem
idejo malo spremenila. Hotela sem narediti igračo, ki bo lahko uporabna na čim več
načinov, torej bo na voljo več spremenljivk.
Pri otrocih sem hotela preveriti predvsem to, ali so sposobni logičnega mišljenja.
Zanimalo me je, če so sposobni iz posledic nekega dejanja sklepati, kakšen bo rezultat
istega dejanja, s tem, da spremenimo eno spremenljivko.
Prišla sem na idejo, da bi naredili klanec, ki se mu da spremeniti dolžino, naklon in
podlago klanca, za dodatno spremenljivko pa sem dodala tudi uporabo treh različnih
vozil. To idejo sem tudi uresničila.
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2. IZDELAVA KLANCA
Klanec, ki se mu da spremeniti naklon, dolžino in podlago klančine, sem izdelovala po
lastnem načrtu na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer sem imela na voljo material ter vse
naprave in orodje, ki sem jih potrebovala pri delu.

2.1 MATERIAL, NAPRAVE, ORODJA IN PRIPOMOČKI
Za izdelavo klanca sem uporabila dve vrsti lesa, in sicer smreko in bukev. Iz bukovega
lesa so 4 palice, 2 zatiča za pregrinjalo in 4 zatiči na stojalu za zapornico, iz smrekovega
lesa pa so klančina, podstavek za stojalo, 2 stebra, zapornica in 2 stojala za zapornico.

Smrekovo desko sem pridobila tako, da sem s poravnalko debelinko zbrusila obe lici
večje deske (slika 8), s formatno žago pa sem izrezala posamezne dele klanca na želene
dimenzije (slika 9).

Slika 8: Poravnalka debelinka (http://www.lestroj.si/novi-stroji/poravnalka-debelinkascm-fs-520-class.html)
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Slika 9: Formatna žaga (http://www.lestroj.si/novi-stroji/formatna-zaga-rezkar-st5elite-s.html)

Robove sem zbrusila z brusilnim strojem, luknje pa sem zvrtala z vrtalnim strojem.
Od orodij in pripomočkov sem potrebovala merilni trak, različne pile, žebelj in kladivo za
označitev lukenj ter prozoren lak, barve in čopiče, s katerim sem izdelek tudi pobarvala.
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2.2 NAČRT ZA IZDELAVO KLANCA
Korak 1: Izrežemo desko.

Korak 2: Na zadnjem delu deske izrežemo zatič.
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Korak 3: Pri zatiču deske izrežemo žleb.

Korak 4: Zbrusimo sprednji del deske.
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Korak 5: Zvrtamo luknji za zatič za namestitev pregrinjala.

Korak 6: V luknji vstavimo zatiča.
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Korak 7: Na vsaki strani deske zvrtamo 6 lukenj za stojalo za zapornico.
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Korak 8: Izrežemo 2 stojali za zapornico.

Korak 9: Pri stojalih za zapornico izrežemo žleb.
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Korak 10: Pri stojalih za zapornico zvrtamo 2 luknji.

Korak 11: Pri stojalih za zapornico vstavimo 2 zatiča.
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Korak 12: Izrežemo zapornico.

Korak 13: Izrežemo podstavek.
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Korak 14: Na obeh straneh podstavka izrežemo dva dela v obliki kvadrata.

Korak 15: Izrežemo 2 stebra.
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Korak 16: V oba stebra zvrtamo 4 luknje.

Korak 17: Odrežemo 4 enake palice.
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Korak 18: Pobarvamo posamezne dele.
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Korak 19: Posamezne dele med seboj sestavimo.
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2.3 KONČNI IZDELEK
Končni izdelek je predstavljen na sliki 10.

Slika 10: Končni izdelek - sestavljen klanec.

3. CILJI NALOGE
1. Ugotoviti, ali so otroci, stari 3–5 let, sposobni kontrolirati spremenljivke na
preprostih primerih.
2. Ugotoviti, ali otroci znajo načrtovati preprost pošten poskus.
3. Ugotoviti, ali so otroci sposobni izvesti preprost pošten poskus po načrtu.
4. Ugotoviti, ali so otroci sposobni opazovati oz. spremljati eno oz. dve
spremenljivki (odvisno in neodvisno) hkrati na preprostem primeru.
5. Načrtovati dejavnosti, ki otroke usmerjajo v natančno opazovanje.
6. Ugotoviti, ali otroci znajo svoje ugotovitve predstaviti in zabeležiti.
7. Ugotoviti, ali so otroci sposobni vzročnega mišljenja na preprostih primerih vzrok
– posledica.
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4. HIPOTEZE
1. H1: Otroci, stari 3–5 let, so sposobni kontrolirati spremenljivke na preprostih
primerih.
2. H2: Otroci, stari 3–5 let, znajo načrtovati preprost pošten poskus.
3. H3: Otroci, stari 3–5 let, so sposobni izvesti preprost pošten poskus, vendar imajo
težave in potrebujejo pomoč.
4. H4: Otroci, stari 3–5 let, so sposobni opazovati oz. spremljati eno spremenljivko,
medtem ko bodo imeli pri opazovanju oz. spremljanju dveh spremenljivk (odvisno
in neodvisno) hkrati, težave.
5. H5: Otroci, stari 3–5 let, znajo svoje ugotovitve predstaviti in zabeležiti brez
večjih napak.
6. H6: Otroci, stari od 3–5 let, so sposobni v večini preprostih primerov povezati
vzrok – posledico.

5. CILJI DEJAVNOSTI, PREDSTAVLJENIH V
DIPLOMSKI NALOGI
1. Otroci se urijo v natančnem opazovanju.
2. Otroci se učijo beležiti rezultate.
3. Otroci se učijo merjenja dolžin (poti, ki jo je prevozilo vozilo).
4. Otroci se seznanijo s poštenim poskusom.
5. Otroci se učijo kontrolirati spremenljivke.
6. Otroci predvidevajo in napovedujejo izide poskusov.
7. Otroci samostojno ugotavljajo, kaj vpliva na dolžino sledi vozila.
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6. DEJAVNOSTI, S KATERIMI SEM URESNIČILA
CILJE NALOGE
1. Ugotoviti, ali so otroci, stari 3–5 let, sposobni kontrolirati spremenljivke na
preprostih primerih.
Pred otroke postavimo klanec in jim razložimo, da je to igrača, po kateri spuščamo
avtomobile. Povemo jim, da je klanec narejen tako, da mu lahko spremenimo dolžino
klančine, dá se spremeniti naklon, torej višina klanca, dá pa se mu spremeniti tudi
podlaga (les, polivinil, filc, rjuha, brisača). Otrokom pustimo, da se nekaj časa čisto sami
igrajo s klancem z uporabo treh različnih vozil. Naročimo jim, naj preizkusijo klanec na
čim več različnih načinov.
Pri tem jim pomagamo z vprašanji:
Kako dolg je lahko klanec? Preizkusi!
Katera vozila lahko spuščamo po klancu? Preizkusi!
Katero vozilo se pelje najdlje? Preizkusi!
Kako visok je lahko klanec? Preizkusi!
Kakšna je lahko podlaga? Preizkusi!
2. Ugotoviti, ali otroci znajo načrtovati pošten poskus.
Otroke najprej vprašamo, če vedo, kaj je to poskus oz. kaj delamo s poskusom. Sami ali
pa s pomočjo vzgojiteljice pridejo do ugotovitve, da s poskusom nekaj ugotavljamo ali
preizkušamo.
Otroke postavimo pred izziv, da klanec pripravijo tako, da bodo ugotovili, na katerem
vozilo opravi najdaljšo pot, in sicer tako, da jim povemo naslednji primer:
Iz hriba moramo čim dlje v dolino pripeljati kamenje. Na žalost pa nam je zmanjkalo
bencina, zato moramo vzeti takšno vozilo, ki se bo brez bencina pripeljalo čim dlje.
Katero vozilo naj vzamem?
Otroci morajo paziti na to, da bo pri preizkušanju podlaga klanca vedno ista, da bodo
vozilo vedno spustili po enako dolgi klančini in da bo naklon klanca vedno enak. Priti
morajo do ugotovitve, da je poskus pošten samo, če naenkrat spremenimo samo eno
spremenljivko, in v tem primeru so to vozila.
Da jim to zavest utrdimo, zamenjamo primer, in sicer jim postavimo naslednja vprašanja:
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1. Kako bi pripravili pošten poskus, s katerim bi ugotovili, kdaj vozilo prevozi daljšo
pot: če je klanec krajši, ali če je klanec daljši?
2. Kako bi pripravili pošten poskus, s katerim bi ugotovili, kdaj vozilo prevozi daljšo
pot: če je naklon manjši, ali če je naklon večji?
3. Kako bi pripravili pošten poskus, s katerim bi ugotovili, kdaj vozilo prevozi daljšo
pot: če za podlago uporabimo les, polivinil, filc, rjuho ali brisačo?
Tudi tu morajo otroci paziti, da bodo spreminjali samo dolžino oz. naklon klanca oz.
podlago, ne pa tudi vozila, ali pa dolžino, naklon in podlago klanca hkrati.
Predloge si vzgojiteljica sproti zapisuje, ali pa posname na diktafon.
Otroci za vsakim vprašanjem poskus tudi izvedejo, tako kot je predstavljeno v
nadaljevanju.
3. Ugotoviti, ali so otroci sposobni izvesti preprost pošten poskus po načrtu, in
ugotoviti, ali so otroci sposobni opazovati oz. spremljati eno oz. dve spremenljivki
(odvisno in neodvisno) hkrati na preprostem primeru in ugotoviti, ali otroci znajo
svoje ugotovitve predstaviti in zabeležiti.
Otrokom naročimo, naj zdaj pošten poskus še izvedejo, in sicer po načrtu, ki so ga
naredili.
Skozi izvedbo poskusa jih usmerjamo z vprašanji. Pomagamo jim tako, da jim ne
povemo, kaj morajo storiti, ampak jih opominjamo na to, kar so že sami prej ugotovili, ko
so pošten poskus načrtovali. Če ne gre drugače jim seveda pomagamo tudi tako, da jim
povemo, kaj naj naredijo.
Pri poštenem poskusu bodo morali ugotoviti:
o katero vozilo se pelje najdlje,
o s katere dolžine klančine morajo spustiti vozilo, da se bo peljalo najdlje,
o kakšen naj bo naklon klanca, da se bo vozilo peljalo najdlje in
o kakšno podlago morajo izbrati, da se bo vozilo peljalo najdlje.
Otroci bodo rezultate prevožene poti zabeležili na plakate, ki bodo pritrjeni na steno.
o Spreminjamo izbor vozila
Otroci bodo z najdaljšega dela klančine spustili vsa tri vozila: najprej prvega in s kroglico
lepila Patafix, ki jo bodo pritrdili k sredini zadnje gume, zabeležili, do kam se je zapeljal,
nato drugega in zabeležili, do kam se je zapeljal, nato pa še tretjega in prav tako
zabeležili, do kam se je zapeljal (slika 11).
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Slika 11: Shematska predstavitev poteka poskusov.

Dolžino prevožene poti bodo zabeležili tako, da bodo trak tršega papirja s škarjami
odstrigli na pravo dolžino in pritrdili na steno (slika 12).
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Slika 12: Shema plakata.

Otroke nato vprašamo:
- katero vozilo se je peljalo najmanj daleč?
- katero vozilo se je peljalo najbolj daleč?
- katero vozilo se je peljalo bolj daleč kot prvič in manj daleč kot drugič?
o Spreminjamo dolžino klančine
V naslednjem delu bodo otroci preizkušali vozilo z vseh treh dolžin klančine in vsakič
zabeležili, do kam se je vozilo zapeljalo (slika 13).
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Slika 13: Shematska predstavitev poteka poskusov.

Dolžino prevožene poti bodo zabeležili tako, da bodo trak tršega papirja s škarjami
odstrigli na pravo dolžino in pritrdili na steno (slika 14).

Slika 14: Shema plakata.
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Po tem otroke vprašamo:
- od kod moramo spustiti vozilo, da se bo peljalo najmanj daleč?
- od kod moramo spustiti vozilo, da se bo peljalo najbolj daleč?
- od kod moramo spustiti vozilo, da se bo peljalo bolj daleč kot prvič in manj daleč
kot drugič?
o Spreminjamo naklon klanca
Nato bodo otroci preizkušali vozilo z vseh štirih naklonov klanca in vsakič zabeležili, do
kam se je vozilo zapeljalo (slika 15).

Slika 15: Shematska predstavitev poteka poskusov.
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Dolžino prevožene poti bodo zabeležili tako, da bodo trak tršega papirja s škarjami
odstrigli na pravo dolžino in pritrdili na steno (slika 16).

Slika 16: Shema plakata

Po tem otroke vprašamo:
- na kateri zatič moramo zatakniti klanec, da se bo vozilo zapeljalo najmanj daleč?
- na kateri zatič moramo zatakniti klanec, da se bo vozilo zapeljalo najbolj daleč?
- na kateri zatič moramo zatakniti klanec, da se bo vozilo zapeljalo bolj daleč kot
prvič in manj daleč kot drugič?
o Spreminjamo podlago klanca
Nato bodo otroci preizkušali vozilo na različnih podlagah in vsakič zabeležili, do kam se
je vozilo zapeljalo (slika 17).
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Slika 17: Shematska predstavitev poteka poskusov.

Dolžino prevožene poti bodo zabeležili tako, da bodo trak tršega papirja s škarjami
odstrigli na pravo dolžino in pritrdili na steno (slika 18).
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Slika 18: Shema plakata

Po tem otroke vprašamo:
- katero podlago moramo položiti na klanec, da se bo vozilo zapeljalo najmanj
daleč?
- katero podlago moramo položiti na klanec, da se bo vozilo zapeljalo najbolj
daleč?
- katero podlago moramo položiti na klanec, da se bo vozilo zapeljalo bolj daleč kot
prvič in manj daleč kot drugič?
4. Načrtovati dejavnosti, ki otroke usmerjajo v natančno opazovanje.
Do najmanjših razlik, v primerjavi z dolžino klančine in naklonom klanca, pride pri
spuščanju vozila po različnih podlagah, zato je potrebno natančno opazovanje. Že v
prejšnji dejavnosti bodo otroci svoje rezultate zabeležili na plakat in tako bo najbolj
očitna razlika med podlagami. Njihova naloga bo, da plakate razvrstijo tako, da bodo
dolžine prevožene poti po različnih podlagah urejene po velikosti, in sicer od najkrajše do
najdaljše.
5. Ugotoviti, ali so otroci sposobni vzročnega mišljenja na preprostih primerih vzrok
– posledica.
Vse naše dejavnosti sproti povzemamo z našimi ugotovitvami. Otroke spodbudimo, naj
ob vsaki dejavnosti naredijo zaključek, in sicer naj povedo, kaj vpliva na dolžino
prevožene poti vozila. Čisto ob koncu vseh dejavnosti pa otroci sami ali pa s pomočjo
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vzgojitelja pridejo do zaključka, da na dolžino prevožene poti vpliva sámo vozilo, torej
izbira vozila, dolžina klančine, naklon klanca in podlaga klanca, po kateri spustimo
vozilo.
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7. IZVAJANJE DEJAVNOSTI

7.1 PREIZKUS OTROKOVEGA PREDZNANJA O KLANCU
Vzgojiteljica je že pred mojim prihodom otrokom povedala, da bo prišla študentka, ki bo
vsakega otroka vprašala nekaj stvari, ki mi jih bodo morali odgovoriti in mi s tem veliko
pomagali.
Otrokovo predznanje o gibanju sem preizkusila z individualnimi intervjuji tako, da sem
vsakega peljala iz igralnice na hodnik ali v pedagoško sobo. Najprej sem vprašala, kako
mu je ime in koliko je star, nato pa sem se mu predstavila še sama.

1. Naloga: S katerim poskusom bomo ugotavljali, katero vozilo se zapelje bolj
daleč?

Klanec
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Vijuga

Z vprašalnikom sem začela tako, da sem otroka vprašala, kaj je to in pokazala na klanec,
kot je označeno s puščico.
Odgovori so bili različni: hrib, gora, klanec. Nato sem vprašanje ponovila in pokazala na
prvi avto (slika 19), nato pa še na drugega (slika 20) in pri vseh je bil odgovor, da sta to
avtomobila, čeprav je nekaj otrok z dvomom poimenovalo drugi avto.

Slika 19: "Prvi" avto

Slika 20: "Drugi" avto
Sledilo je vprašanje, če sta avta enaka, in v večini primerov so otroci ogovorili nikalno,
medtem ko je eden od otrok odgovoril pritrdilno, vendar si je kmalu premislil.
Nato je sledilo vprašanje, kaj misli, da je vijuga, ki je označena s puščico na tretjem
klancu.
Največ otrok je odgovorilo, da je to cesta, nekaj otrok pa so v tem videli kamenje, valove,
gore. Seveda sem vsem povedala, da je to cesta. Nato sem ga še vprašala, če sta cesti pri
drugem in tretjem klancu enaki in vsi so odgovorili, da nista enaki, potem pa sem ga
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vprašala še, če sta cesti pri prvem in drugem primeru enaki in vsi so ugotovili njuno
enakost.
Nato sem otroka vprašala, kaj moram narediti, da bom ugotovila, kateri avto se bo
zapeljal bolj daleč – ali bom to ugotovila tako, da bom spustila avto najprej z vrha hriba,
nato pa še malo nižje, ali naj najprej spustim en avto in nato še drugega, ali naj spustim
avto po dveh različnih cestah? Otrok je s prstom pokazal, kaj je prav in jaz sem tam
naredila križec.

2. Naloga:
S strmega klanca je avto pripeljal tako daleč, kot je označeno z vodoravno debelo črto.

Kaj misliš, kako daleč se bo peljalo vozilo s položnega klanca? Označi z X.

Pri drugi nalogi sem otroku rekla: »Poglej. Na visokem klancu se je avto zapeljal tako
daleč«, in pokazala na črto, ki ponazarja prevoženo pot. »Kako daleč pa se bo zapeljal
avto, če ga bomo spustili iz čisto nizkega klanca? Ali se bo zapeljal tako daleč«, in
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pokazala na kratko črto, »ali tako daleč?« in pokazala na daljšo črto. Otrok je s prstom
pokazal, kaj je prav in jaz sem tam naredila križec.

3. Naloga:
Po katerem klancu se bo vozilo peljalo najdlje?

Pri tretji nalogi sem otroku razložila vsak klanec posebej na tak način: »Najprej smo avto
spustili z visokega klanca, nato smo avto spustili z malo nižjega klanca, nato pa smo avto
spustili še s čisto nizkega klanca« in zraven kazala višino klanca. »Kdaj se je avto zapeljal
najbolj daleč?« Otrok je s prstom pokazal, kaj je prav in jaz sem tam naredila križec.
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4. Naloga:
V katerem primeru se bo vozilo peljalo najdlje?

Pri četrti nalogi sem otroku razložila vsak primer posebej na tak način: »Najprej smo avto
spustili z vrha klanca, nato smo avto spustili malo nižje, nato pa smo avto spustili ob
vznožju klanca« in zraven kazala dolžino klanca. »Kdaj se je avto zapeljal najbolj daleč?«
Otrok je s prstom pokazal, kaj je prav in jaz sem tam naredila križec.
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5. Naloga:
V katerem primeru se bo vozilo peljalo najdlje?

- filc

- brisača

- rjuha

- polivinil
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- les

Pri petem primeru sem pred otroka položila pravokotni kos brisače, filca, rjuhe,
polivinila, les pa sem jim prikazala z mizo, za katero sva sedela. Nato sem otroku rekla:
»Pred tabo je pet različnih cest. Kaj misliš, po kateri cesti se bo avto peljal najbolj daleč?«
Otrok je različne podlage potipal, nato pa s prstom pokazal, kaj je prav in jaz sem tam
naredila križec.

6. Naloga:
S katerim poskusom lahko ugotovimo, katero vozilo pripelje najdlje?
Različna avta na enakih klancih.
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Enak avto na različno strmih klancih.
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Enak avto na različno dolgih klancih.

Različna avta na različnih podlagah.
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Različna avta na različnih dolžinah.
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Različna avta na različno strmih klancih.

Pri šestem primeru sem pred otroka položila vseh šest poskusov in mu rekla, naj si dobro
ogleda poskuse in izbere tistega, s katerim bomo ugotovili, kateri avto se bo zapeljal
najbolj daleč. Otrok je s prstom pokazal, kaj je prav in jaz sem tam naredila križec.

7. Naloga:
S katerim poskusom lahko ugotovimo, po kateri podlagi vozilo pripelje najdlje?

Različna avta na enakih klancih.
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Enak avto na različno strmih klancih.
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Enak avto na različnih podlagah.

Različna avta na različnih podlagah.
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Različna avta na različnih dolžinah.
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Različna avta na različno strmih klancih.

Prav tako sem pri sedmem primeru pred otroka položila vseh šest poskusov in mu rekla,
naj si jih dobro ogleda in izbere tistega, s katerim bomo ugotovili, po kateri cesti se bo
avto zapeljal najbolj daleč. Otrok je s prstom pokazal, kaj je prav in jaz sem tam naredila
križec.

7.2 SPONTANA IGRA S KLANCEM
Ta dan je bilo v vrtcu 16 otrok. Razdelila sem jih v 3 skupine (dvakrat po pet otrok in
enkrat po šest). Z vsako skupino otrok sem odšla v sobo za individualne pogovore z
otroki, ki so jo še izdelovali in je bila brez vrat, tako da otroci niso bili ves čas osredinjeni
na dejavnosti, saj so se pred sobo na hodniku otroci preoblačili, ko so odhajali ven.
Pred otroke sem postavila klanec in vozila in jim rekla, da naj klanec dobro preizkusijo,
preiščejo, kajti z njim se lahko igramo na več načinov. Ker sem imela samo 3 vozila,
otrok pa je bilo 5 oz. 6, so se najprej igrali trije otroci, nato pa so se zamenjali in sta se
igrala še preostala dva.
Najprej so se s klancem igrali tako, da ga niso nič spreminjali in so samo spuščali
avtomobile (slika 32). Vsi so hoteli avto spustiti z najdaljše dolžine klanca in ne od
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najdaljše zapornice. Na začetku tudi niso vedeli, kako naj »odprejo« zapornico, zato sem
jim jaz pokazala. Ko so se nekaj časa igrali, sem jih spodbudila, naj klanec malo
spremenijo, ker se da spremeniti veliko stvari. Malo so ga začeli opazovati in nato so
spremenili naklon. Vprašala sem jih, koliko različnih strmin ima lahko klanec, ki ga
imamo pred seboj. Videla sem, da otroci ne vedo, kaj jih sprašujem, zato sem vprašanje
predrugačila: »Kako visok je lahko klanec?« Otroci so s prsti pokazali na zeleno, rdečo,
rumeno in belo prečko. Nato sem jih vprašala, koliko različnih višin ima klanec. Tudi
tokrat niso vedeli odgovora, zato sem jim rekla, da naj mi še enkrat povejo, kakšne barve
prečk imamo. Povedali so barve, jaz pa sem ob vsaki barvi pokazala en prst več na roki.
Ko so končali z naštevanjem, so vsi vedeli, da imamo štiri prečke (slike 21, 22, 23, 24),
torej štiri različne višine klanca (slike 25, 26, 27, 28).

Slika 21: Višina 1

Slika 22: Višina 2

Slika 23: Višina 3

Slika 25: Višina klanca 1
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Slika 24: Višina 4

Slika 26: Višina klanca 2

Slika 27: Višina klanca 3

Slika 28: Višina klanca 4

Nato je ena od deklic vprašala, zakaj so na klancu luknje. Vprašala sem jo, kaj ona misli.
Rekla je, da ne ve, zato sem vprašala še preostale otroke. Nekaj časa so gledali, nato pa je
ena od deklic rekla, da so luknje namenjene prestavljanju zapornice. Pritrdila sem in
rekla, naj zdaj to tudi naredijo. Dve od deklic sta takoj prijeli ta predel, vendar nista
vedeli, kako naj ga prestavita, zato sem jaz pokazala, kako se to naredi. Deklici sta
zapornico prestavili na srednjo dolžino. Eden od dečkov je nato predlagal, da bi bilo
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bolje, če bi zapornico prestavili čisto na začetek, kar so kasneje tudi naredili (slika 29).
Opazila sem, da so imeli otroci težave pri »zapiranju zapornice«, saj so morali paziti, da
je bil pobarvan del zapornice obrnjen proti avtomobilu, ker se je drugače zapornica
zatikala in je otroci niso mogli »odpreti« (slika 31). Pozorni so morali biti tudi na
pritrditev zatičev za zapornico, ker je bil žleb za zapornico samo na eni strani – obrnjena
sta morala biti drug proti drugemu (slika 30).

Slika 29: Prestavljanje zapornic
obrnjena

Slika 30: Žleba pri zatičih morata biti
drug proti drugemu

Otroci so z velikim zanimanjem opazovali klanec in eden od dečkov je opazil zatiča za
zatikanje različnih podlag. Hitro je odstranil zapornico in jo hotel zatakniti na zatiča,
vendar ni šlo, ker ni bilo lukenj, ampak sta bila stebrička. Začuden me je pogledal in nato
vprašal, za kaj so ti stebrički. Tisti dan še nisem imela s seboj različnih podlag, vendar
sem to naredila namenoma. Moje mnenje je bilo, da bodo otroci preveč zmedeni, če bo že
prvi dan predstavljeno toliko različnih načinov uporabe klanca, zato sem mu dejala, da je
to za neko drugo stvar, ki jo bom razložila naslednjič. Na tem mestu smo naše srečanje
zaključili in smo ga nadaljevali naslednji dan.

Slika 31: Zatikanje zapornice

Slika 32: Uporaba različnih vozil
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7.3 NAČRTOVANJE IN IZVEDBA POŠTENEGA POSKUSA
Tudi ta dan je bilo v vrtcu 16 otrok. Razdelila sem jih v štiri skupine in v vsaki skupini so
bili štirje otroci.

7.3.1 RAZLIČNE DOLŽINE KLANCA
Odšli smo v nedokončano sobo in otrokom sem podala naslednji problem: kamenje smo
kopali v treh različnih kamnolomih in z roko sem pokazala na tri različne dolžine klanca.
Tovornjaku, ki bo peljal v dolino kamenje, je zmanjkalo bencina, kamenje pa mora
tovornjak peljati zelo daleč. Iz katerega kamnoloma naj pelje kamenje, da bo tovornjak
zagotovo prispel na cilj?
Otroci so bili zelo različnega mnenja; nekaj jih je trdilo, da se bo najdlje peljal z
najkrajšega klanca, nekaj s srednje dolžine klanca, nekaj pa jih je bilo prepričanih, da se
bo tovornjak najdlje peljal z najdaljšega klanca, vendar je bilo teh otrok najmanj.
Vprašala sem jih, kako bomo ugotovili, kaj je res in kdo ima prav. Ena od deklic je rekla,
da moramo spustiti tovornjak. Sami so določili, da ga bodo spustili z najdaljšega klanca
(slika 33). Vprašala sem jih, kako naj označimo, do kam se je tovornjak zapeljal. Niso
imeli nobenega predloga, zato sem jaz vzela lepilo Patafix, naredilo kroglico in jim
povedala, da bomo dolžino prevožene poti označili tako, da bodo kroglico nalepili na tla,
k zadnji gumi tovornjaka. Nato so se otroci odločili, da bodo tovornjak spustili s srednje
dolžine klanca, nazadnje pa z najkrajšega klanca.

Slika 33: Spuščanje vozila z najdaljšega
klanca

Slika 34: Označitev dolžine prevožene poti
vozila
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Nato smo z otroki skupaj pregledali rezultate, ki so nastali s spuščanjem tovornjaka z
različnih dolžin klanca. Otrokom sem rekla, naj pokažejo, do kam se je zapeljal
tovornjak, ko smo ga spustili z najkrajšega klanca, nato s srednje dolgega klanca in z
najdaljšega klanca (slika 34). Otroci so vse pokazali pravilno. Vprašala sem jih še, s
katerega klanca naj torej spustimo tovornjak s kamenjem, da bo zagotovo prispel na cilj.
Tukaj je nastal problem, ker je v vsaki skupini vsaj en otrok trdil, da ga je treba spustiti z
najkrajšega klanca, preostali otroci pa so nasprotovali in rekli, da ga moramo spustiti z
najdaljšega klanca. Tiste otroke, ki so trdili, da je tovornjak potrebno spustiti z
najkrajšega klanca, sem vprašala, do kam se je zapeljal avto, ko smo ga spustili z
najkrajšega klanca. Štirje otroci so pokazali pravilno, en otrok pa je pokazal kroglico, s
katero smo označili prevoženo pot tovornjaka, ki smo ga spustili z najdaljšega klanca.
Razložila sem mu, da to ni kroglica, ki označuje najkrajši klanec, pač pa označuje
najdaljšega. Ko sem mu to razložila in ga še enkrat vprašala, s katerega klanca naj torej
spustimo tovornjak s kamenjem, da bo zagotovo prispel na cilj, je dejal, da z najdaljšega
klanca. Iz tega lahko sklepamo, da se je ta otrok zmotil. Pri preostalih otrocih pa sem
naredila tako, da sem otrokom, katerih odgovor je bil pravilen, rekla, naj razložijo, zakaj
moramo tovornjak spustiti z najdaljšega klanca. Ena od deklic je dejala, da bo ona
razložila in povedala je takole: »Veš, tovornjak nima bencina, kamenje mora pa peljati
zelo, zelo daleč in če ga spustimo s tega klanca (in z roko je pokazala na najdaljši klanec),
se tovornjak zapelje najbolj daleč in zato je to pravilno. A vidiš, kako malo se zapelje
tovornjak, če ga spustimo od tukaj (z roko je pokazala najkrajši klanec)? Samo do sem (z
roko se je dotaknila kroglice, ki je označevala prevoženo pot tovornjaka, ki smo ga
spustili z najkrajšega klanca)! To ni skoraj nič!« Tista dva dečka, ki sta bila v njeni
skupini in sta bila drugačnega mnenja, sta jo nekaj časa gledala, potem pa sem ju
vprašala, če razumeta in en deček je pritrdil, medtem ko je drugi rekel, da tovornjaku ne
more zmanjkati bencina, če mu ga je pa zmanjkalo, ga gre pa natočit. Razložila sem mu,
da v bližini ni nobene bencinske črpalke in da ni nobene bencinske črpalke tudi do tja,
kamor mora tovornjak pripeljati kamenje. Deček se je prijel za glavo in vzkliknil: »Joj!«
Vprašala sem ga, kakšen je pa zdaj njegov odgovor in dejal je, da moramo tovornjak
spustiti z najdaljšega klanca.
Ko smo spuščali tovornjak, je eden od dečkov hotel spustiti drugačen avto. Vprašala sem
ga, če bo to v redu. On je prikimal, drugi otroci pa so dejali, da mora spustiti tovornjak,
ker zdaj spuščamo tovornjak. Razložila sem jim, da ne smemo uporabiti drugih vozil, ker
naenkrat lahko spremenimo samo eno stvar in zdaj spreminjamo dolžino klanca, malo
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kasneje bomo pa spremenili vozila. Če bi spremenili obe stvari naenkrat, poskus ne bi bil
veljaven. Otrokom je bilo to zelo težko razložiti, ker tega še ne razumejo – oni bi se igrali
po svoje in bi tudi po lastni volji spreminjali različne parametre.

7.3.2 RAZLIČNA VOZILA
Ta dan sem jih postavila tudi pred naslednji izziv:
Iz hriba moramo čim dlje v dolino pripeljati kamenje. Na voljo imamo tri vozila, vendar
je vsem trem zmanjkalo bencina, zato moramo vzeti tisto vozilo, ki se bo brez bencina
pripeljalo najdlje. Katero vozilo naj vzamem? (slika 35, 36, 37)
V povprečju so se otroci odločili v enakem razmerju za tovornjak in oranžen avto,
medtem ko se je našel tudi otrok, ki je bil prepričan, da se bo najdlje pripeljal rumen avto.

Slika 35: Tovornjak

Slika 36: Oranžen avto

Slika 37: Rumen avto
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Vprašala sem jih, kako bomo ugotovili, kateri od avtomobilov se brez bencina pelje
najdlje in je zato najbolj primeren za prevoz kamenja. Tokrat je nekaj otrok že z večjo
gotovostjo dejalo, da moramo spustiti najprej tovornjak, potem oranžen avto, nazadnje pa
še rumen avto. Tako smo tudi storili. Dolžino prevožene poti vozila smo označili s
kroglico lepila. Slika 30 prikazuje rezultat spuščanja vozil.

Slika 38: Rezultat spuščanja vozil

Tudi tokrat je eden od dečkov hotel spremeniti dve spremenljivki hkrati, in sicer vozilo in
naklon klanca. Vprašala sem ga, če lahko to naredi. Rekel je, da ne sme, ampak bi rad to
naredil, ker bo šel avto bolj daleč in ravno to si želi. Dejala sem mu, da zdaj načrtujemo
pošten poskus, kar pomen, da lahko spremenimo samo eno spremenljivko naenkrat in da
zdaj spreminjamo vozilo, ki ga spustimo po klancu, da pa bo lahko to naredil kasneje.
Deček se je strinjal s predlogom in tako je na koncu te dejavnosti klanec dal na zeleno
prečko in z najdaljšega klanca spustil tovornjak.
Ko smo spustili vsa tri vozila in označili dolžino prevožene poti, sem jim dejala, naj
vozilo razvrstijo k tisti kroglici, s katero smo označili, do kam se je to vozilo zapeljalo.
Otroci so vozila razvrstili tako, kot prikazuje zgornja slika. Nato sem ponovila vprašanje,
kateri od avtomobilov se brez bencina pelje najdlje in je zato najbolj primeren za prevoz
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kamenja. Vsi otroci so bili sklepčni, da je najbolj primeren tovornjak, ker se je zapeljal
najbolj daleč. Na tem mestu smo z dejavnostmi za ta dan končali.

7.3.3 RAZLIČNE PODLAGE KLANCA
Naslednji dan smo nadaljevali tako, da sem pred otroke položila štiri različne materiale,
ki so bili oblikovani v trakove, da se jih lahko položi na klanec, in otroke vprašala, kako
lahko ugotovimo, po kateri cesti se bo avto zapeljal najbolj daleč. Dejala sem jim, da
imajo na voljo les (slika 39), torej takšno cesto, kakršna je zdaj, filc (slika 40), ki je bil za
njih nekaj novega, rjuho (slika 41), brisačo (slika 42) in polivinil (slika 43).

Slika 39: Les

Slika 40: Filc

Slika 41: Rjuha

Slika 42: Brisača
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Slika 43: Polivinil

Tokrat so bili otroci zopet zmedeni, saj so prvič zvedeli, da ima klanec lahko različne
ceste. Razložila sem jim, da so ceste lahko asfaltirane, makadamske, polne lukenj,
tlakovane, lahko pa je le kolovoz in da z uporabo različnih pregrinjal tudi mi lahko
naredimo različne ceste. Ugotovila sem, da so zmedeni tudi zato, ker niso vedeli, kako bi
namestili cesto na klanec. Razložila sem jim, da ima vsaka cesta na enem koncu dve
zarezi in ti dve zarezi se zatakneta za stebrička (slika 44), ki se nahajata na koncu klanca,
nato pa drugi konec ceste spodvihajo pod klanec, ki ga morajo prej dvigniti; med razlago
sem to tudi demonstrirala. Ko sem jim to razložila, je vsak otrok hitro posegel po eni od
podlag. Vprašala sem jih, katero vozilo bomo spuščali po klancu. Ena od deklic je dejala,
da bodo spuščali tovornjak, eden od dečkov pa je dejal, da bo on spustil oranžen avto.
Hitro se je oglasila še ena od deklic in dejala, da bo ona spustila rumen avto. Opozorila
sem jih na to, da se moramo odločit za en avto, ker naenkrat lahko spremenimo samo eno
spremenljivko, in v tem primeru bomo spreminjali cesto, zato mora biti avto vedno isti.
Eden od dečkov je dal nato predlog, da bi spuščali njegov avto, ki ga je imel ta dan s
seboj v vrtcu in tako so spuščali rdeč avto (slika 45).
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Slika 44: Zatikanje podlage za stebrička

Slika 45: Spuščanje rdečega avtomobila

Vsak otrok je sam pripravil klanec za pošten poskus in si sam izbral cesto: odstranil je
zapornico, položil novo pregrinjalo, pritrdil zapornico in spustil avto ter označil, do kam
se je avto zapeljal (slika 46, 47). Naš namen je bil, da odkrijemo, po kateri cesti se avto
zapelje najbolj daleč, zato sem jih opozorila, naj bodo pozorni, kateri cesti pripada
najdaljša kroglica, ker so bile razdalje med prvimi kroglicami zelo majhne (slika 48).

Slika 46: Dviganje klanca

Slika 47: Pregrinjalo je bilo potrebno
spodvihati
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Slika 48: Razdalje med kroglicami

Otroci so zelo pozorno opazovali, po kateri cesti se je avto zapeljal najbolj daleč, saj so
vsi povedali pravilno: v dveh skupinah se je najdlje zapeljal po polivinilu, v drugih dveh
skupinah pa po lesu. Dolžino prevožene poti smo označili pri sredini zadnje gume.
Večina otrok je imela težave z nameščanjem pregrinjala, saj jim je bilo zelo težko cesto
spodvihati in jo namestiti tako, da ni bila zgrbančena (slika 49).

Slika 49: Težave pri nameščanju pregrinjala
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Pri tem sem jim pomagala, vendar sem počakala, da je otrok najprej to poskušal narediti
sam, jaz pa sem popravila, kar je bilo potrebno popraviti. Ena od deklic je predlagala, da
se cesta brez naklona nadaljuje po rjuhi (slika 50, 51). To bi bilo povsem izvedljivo, če
trak rjuhe ne bi bil tako ozek. Sled vozil namreč ni bila vedno ravna in bi zato vozilo
zapeljalo z rjuhe, kar pa ne bi bil pošten poskus. To sem deklici tudi pojasnila. Dekličino
idejo bi lahko izvedli v okviru druge dejavnosti in drugega

poskusa, da bi npr.

spreminjali še podlago tal. Predloge otrok je dobro upoštevati, saj so za lastne predloge
najbolj motivirani in posledično tudi dojemljivi za učenje.

Slika 50: Nadaljevanje ceste po rjuhi

Slika 51

7.3.4 RAZLIČNE VIŠINE KLANCA
Nato smo nadaljevali dejavnost in načrtovali pošten poskus, s katerim ugotovimo, kakšen
mora biti naklon klanca, da se vozilo zapelje najbolj daleč. Otroke sem vprašala, kako bi
pripravili pošten poskus, s katerim bi ugotovili, kdaj vozilo prevozi daljšo pot: če je
naklon manjši, ali če je naklon večji. Takoj sem videla, da ne razumejo besede »naklon«,
kljub temu, da sem jo že uporabila pri prosti igri. Kaj želim od njih, sem jim razložila
tako, da sem vprašanje preoblikovala: kako bi ugotovili, kdaj se bo avto zapeljal bolj
daleč – če je klanec nižji, ali če je klanec višji. Tudi zdaj so bili otroci tiho. Rekla sem
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jim, naj pokažejo, kaj morajo spreminjati. Pokazali so mi »lestev«, kot so jo sami
poimenovali. Nato sem jih vprašala, kam morajo zatakniti klanec, da bodo ugotovili, kar
sem jih vprašala. V eni od skupin je deklica pokazala na zeleno prečko, deček pa na rdečo
prečko. Nato je ista deklica rekla, da moramo zatakniti tudi za belo in rumeno prečko.
Preostalim skupinam sem morala pomagati tako, da je eden od otrok pokazal eno od
prečk, jaz pa sem nato otrokom postavljala vprašanje, če moramo zatakniti klanec še kam,
toliko časa, dokler niso pokazali vseh prečk. Tudi tokrat so otroci sami pripravljali klanec
– zataknili so ga za tisto prečko, ki še ni bila uporabljena in po njem spustili tovornjak.
Dolžino prevožene poti vozila so označili s kroglico. Ko so tovornjak spustili z vseh štirih
višin klanca, sem jih vprašala, za katero prečko mora biti zataknjen klanec, da se bo
tovornjak zapeljal najbolj daleč. Vsi otroci so se strinjali, da se tovornjak zapelje najbolj
daleč, če je klanec zataknjen za zeleno prečko, saj je takrat strmina klanca največja. Z
dejavnostmi smo nadaljevali naslednji dan.

7.4 KONTROLIRANJE SPREMENLJIVK IN BELEŽENJE
REZULTATOV ZA RAZLIČNA VOZILA IN RAZLIČNE
VIŠINE KLANCA
Ob prihodu v vrtec sem najprej odšla v sobo za individualno delo in na eno stran stene
nalepila plakat z različnimi vozili (slika 52), na drugo stran stene pa plakat z različnimi
višinami klanca (slika 53).

Slika 52: Plakat z različnimi vozili
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Slika 53: Plakat z različnimi višinami klanca
Ta dan je bilo v vrtcu 20 otrok, tako da sem jih razdelila v štiri skupine po pet otrok.
Otroke sem spomnila, da smo prejšnjič načrtovali poštene poskuse in jih tudi izvedli,
danes bomo pa rezultate, ki jih bomo dobili, tudi zabeležili. Pri prejšnji dejavnosti smo z
otroki ugotavljali, kakšne morajo biti spremenljivke za najboljši rezultat poskusa, pri tej
dejavnosti pa smo ovrednotili tudi preostale izide poskusa. Pripravljene sem imela
trakove iz tršega papirja, dimenzij 7 cm x 100 cm in lepilo Patafix.
Ker so morali biti zelo natančni pri delu, so tisti otroci, ki so čakali, da pridejo na vrsto,
sedli na klop, ki je bila v sobi. Otrok, ki je bil na vrsti, je pripravil klanec in spustil vozilo
po klancu in z lepilom označil, do kam se je vozilo zapeljalo. Nato je sedel in na vrsto je
prišel naslednji otrok, ki je na tla položil tako dolg trak papirja, kot je bila dolga
prevožena pot vozila. Če je bil trak predolg, je odvečni del odstrigel s škarjami, če pa je
bil prekratek, je dodal drugi trak, ki ga je odstrigel na primerni dolžini (slika 54).
Otrokom, ki še niso bili tako spretni v striženju, sem pomagala tako, da je otrok pokazal,
kje naj odstrižem, jaz pa sem potem to storila. Dolžino prevožene poti smo merili od
vznožja klanca do zadnje gume vozila. Nato je isti otrok na oba konca traku nalepil
kroglico lepila (slika 55) in trak nalepil na steno nad vozilom, ki ga je spustil po klancu.
Krajši konec traku je večina otrok nalepila sama, pri drugem traku pa sem jim morala pri
lepljenju pomagati jaz, saj so bili otroci premajhni in niso dosegli konca traku.
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Slika 54: Potrebno je bilo dodati krajši
trak

Slika 55: Pritrditi je bilo potrebno kroglico
lepila

Otroci niso imeli težav pri pripravi klanca, spuščanju vozil in označevanju dolžine
prevožene poti, so pa imeli na začetku težave pri merjenju prevožene poti s trakovi in pri
lepljenju trakov na steno. Težave pri lepljenju trakov na steno so se pojavljale zato, ker je
bila potrebna natančnost, da je bil začetek traku tam, kjer se je končal plakat z vozili.

7.4.1 RAZLIČNA VOZILA
Nekaj otrok je imelo problem s tem, kam na steno nalepiti posamezni trak. Pomagala sem
jim tako, da sem jih vprašala, katero vozilo smo spustili po klancu in naj ga pokažejo na
plakatu. Otrok je to storil, jaz pa sem mu dejala, naj trak nalepi nad vozilo, ki ga je
pokazal (slika 56).

Slika 56: Trak tršega papirja smo nalepili nad vozilo, ki smo ga spustili s klanca
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Pri dveh skupinah je bil rezultat prevoženih poti takšen, da je bila razlika med
prevoženimi potmi očitna, medtem ko je bila razlika med prevoženimi potmi pri drugih
dveh skupinah zelo majhna, kot je prikazano na slikah 57 in 58.

Slika 57

Slika 58

Ko smo končali dejavnost, smo z otroki stopili pred plakat in postavila sem jim naslednja
vprašanja:
1. Katero vozilo se je peljalo najbolj daleč?
2. Katero vozilo se je peljalo najmanj daleč?
3. Katero vozilo se je peljalo bolj daleč od prvega in manj daleč od drugega?
Na vsa vprašanja so otroci odgovorili pravilno in presenečena sem bila, da so pravilno
odgovorili tudi na zadnje vprašanje.

7.4.2 RAZLIČNE VIŠINE KLANCA
Pri tej dejavnosti je imelo kar nekaj otrok težave. Tudi tu so se namreč zmedli, kam
nalepiti trak. Pomagala sem jim tako, da sem jim rekla, naj pogledajo, za katero prečko je
zataknjen klanec in naj takšno prečko poiščejo tudi na plakatu, trak pa naj nalepijo nad to
prečko na plakatu (slika 59).
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Slika 59: Potrebno je bilo poiskati pravo prečko

Tudi pri pripravi klanca se je pojavilo nekaj težav. Nekaj otrok namreč ni vedelo, kako
naj pripravi klanec. Pomagala sem jim tako, da sem jim rekla, naj na plakatu pogledajo,
katera višina klanca še ni bila uporabljena in naj klanec zataknejo zanjo. Otroci so to tudi
naredili, vendar niso bili vsi prepričani v pravilnost svojega početja. Prav tako pa sem jih
morala opozarjati, da so bili natančni pri lepljenju traku (slika 60, 61).

Slika 60: Pri lepljenju traku je bila potrebna velika
natančnost
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Slika 61

Rezultati so bili sledeči (slika 62):

Slika 62: Rezultat spuščanja vozila z različnih višin klanca

Tokrat so bili rezultati pri vseh skupinah skoraj identični.
Ko smo končali dejavnost, smo se z otroki vstopili pred plakat in postavila sem jim
naslednja vprašanja:
1. Na kateri zatič moramo zatakniti klanec, da se bo vozilo zapeljalo najmanj daleč?
2. Na kateri zatič moramo zatakniti klanec, da se bo vozilo zapeljalo najbolj daleč?
3. Najbolj daleč se je vozilo zapeljalo, ko je bil klanec zataknjen za zelen zatič. Za
kateri zatič pa je bil zataknjen klanec, da se je vozilo zapeljalo manj daleč?
4. Najmanj daleč se je vozilo zapeljalo, ko je bil klanec zataknjen za bel zatič. Za
kateri zatič pa je bil zataknjen klanec, da se je vozilo zapeljalo bolj daleč?
Na prvi dve vprašanji so vsi otroci odgovorili pravilno, pri tretjem in četrtem vprašanju pa
ni bil noben odgovor nepravilen, bili pa so nepopolni, kajti otroci so pokazali z roko samo
na enega od zatičev, pokazati pa bi mogli na tri; pri tretjem vprašanju na bel, rumen in
rdeč zatič, pri četrtem vprašanju pa na zelenega, rdečega in rumenega. Ko so pokazali na
prvega, sem jih vprašala, na katerem zatiču je bil še zataknjen klanec, da se je vozilo
zapeljalo bolj/manj daleč, in vprašanje ponavljala toliko časa, da so našteli in pokazali vse
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ustrezne zatiče. Na koncu sem zopet ponovila vprašanje in takrat je bil njihov odgovor
popoln, brez manjkajočih zatičev.

7.5 KONTROLIRANJE SPREMENLJIVK IN BELEŽENJE
REZULTATOV ZA RAZLIČNO DOLŽINO KLANCA IN
RAZLIČNO PODLAGO KLANCA
Dejavnosti za kontroliranje spremenljivk in beleženje rezultatov za različno dolžino
klanca in različno podlago klanca smo izvajali naslednji dan. Plakata sta bila videti takole
(slika 63, 64):

Slika 63: Plakat z različnimi dolžinami klanca

Slika 64: Plakat z različnimi podlagami (pregrinjali)

7.5.1 RAZLIČNE DOLŽINE KLANCA
Tokrat otroci sprva sploh niso opazili razlike med klanci, ki so bili na plakatu, zato sem
jih mogla očitno opomniti in opozoriti na razlike – dejala sem jim, naj opazujejo položaj
zapornice. Ko sem jim povedala, kaj tokrat opazujejo, jim je šla sama priprava klanca in
lepljenje traku na steno dobro od rok (sliki 65, 66). Kljub temu je imelo nekaj otrok
težave z lepljenjem traku na steno. Tudi tokrat sem jih vodila z vprašanji in stavki: na
kateri dolžini je zapornica? Poišči enako dolžino zapornice še na plakatu in nad to sliko
nalepi trak.
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Slika 65: Lepljenje traku na steno

Slika 66: Deklica z lepljenjem ni imela težav

Prva slika (slika 67) ponazarja rezultate treh skupin, druga slika (slika 68) pa prikazuje
rezultate četrte skupine. Na prvi sliki so razlike med posameznimi trakovi enake, medtem
ko je na drugi sliki razlika med drugim in tretjim trakom večja.

Slika 67: Rezultati prvih treh skupin
so bili enaki

Slika 68: Razlika med drugim in tretjim trakom
je večja kot med prvima dvema
trakovoma
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Ko smo končali dejavnost, smo se z otroki postavili pred plakat in postavila sem jim
naslednja vprašanja:
1. Od kod moramo spustiti vozilo, da se bo peljalo najmanj daleč?
2. Od kod moramo spustiti vozilo, da se bo peljalo najbolj daleč?
3. Od kod moramo spustiti vozilo, da se bo peljalo bolj daleč kot prvič in manj daleč
kot drugič?
Na vsa vprašanja so otroci odgovorili pravilno.

7.5.2 RAZLIČNE PODLAGE (CESTE) KLANCA
Otroci so imeli nekaj težav s pripravo klanca, saj en otrok težko zamenja cesto, zato sem
jim včasih pomagala jaz, včasih pa je na pomoč priskočil tudi kateri od otrok. Zanimivo
se mi je zdelo dejstvo, da tokrat otroci niso imeli težav in pomislekov, kam nalepiti trak,
ki ponazarja dolžino prevožene poti (sliki 69 in 70).

Slika 69: Otroci pri lepljenju niso imeli
težav

Slika 70: Otroci pri lepljenju niso imeli težav
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Rezultati so bili različni; prikazani so na slikah 71 in 72.

Slika 71: Rezultat dolžine prevožene
poti po različnih podlagah
klanca

Slika 72: Rezultat dolžine prevožene
poti po različnih podlagah
klanca

Ko smo končali dejavnost, smo se z otroki postavili pred plakat in postavila sem jim
naslednja vprašanja:
1. Katero podlago moramo položiti na klanec, da se bo vozilo zapeljalo najmanj
daleč?
2. Katero podlago moramo položiti na klanec, da se bo vozilo zapeljalo najbolj
daleč?
3. Katero podlago moramo položiti na klanec, da se bo vozilo zapeljalo bolj daleč od
najkrajšega traku in manj daleč od najdaljšega traku?
Ker so bile prevožene poti zelo podobnih dolžin, je bilo za otroke zelo težko odgovoriti
na zgornja vprašanja. Nalogo sem jim olajšala tako, da sem jih vprašala, kater trak je
najkrajši. Ko so ga pokazali, sem jih vprašala, kater trak od preostalih je najkrajši in tako
naprej, dokler ni ostal samo še en trak, torej najdaljši. Ko sem jim zopet zastavila prvi dve
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vprašanji, pa so vsi pravilno odgovorili. Tretje vprašanje je bilo za njih pretežko, zato jim
ga nisem ponovno zastavljala.

7.6 UREJANJE DOLŽIN PREVOŽENIH POTI PO RAZLIČNIH
PODLAGAH
Ena skupina otrok ni prišla na vrsto za kontroliranje spremenljivk in beleženje rezultatov
za
različno podlago klanca in smo to dejavnost z njimi opravili naslednji dan. Njihov rezultat
smo nalepili na steno, kot pri prejšnjih skupinah. Uporabili smo ga že za urejanje dolžin
od najkrajše do najdaljše. Ko je ena skupina končala, sem trakove ponovno nalepila na
steno v prvotno stanje, da je bilo vse pripravljeno za naslednjo skupino otrok. Na tleh sem
imela nalepljen plakat z že narisanimi okviri, kamor so morali otroci nalepiti trakove;
število narisanih okvirov in število trakov je bilo enako – 5.
Urejanje je potekalo tako:
Otroke sem vprašala, kateri od trakov je najkrajši. Nato so ga nalepili v okvir na skrajno
levo stran plakata. Na steni so ostali samo še štirje trakovi in otroke sem vprašala, kateri
od preostalih trakov je najkrajši. Izbrali so najkrajšega in ga nalepili na desno stran poleg
že nalepljenega. Nadaljevali smo z enakim načinom dela, dokler ni ostal samo najdaljši
trak, ki so ga otroci nalepili v okvir na skrajno desno stran plakata. Nato sem jim dejala,
naj pokažejo, kako si sledijo trakovi od najkrajšega do najdaljšega. Otroci s tem niso
imeli težav, saj so v večini pokazali pravilno. Morala sem jih opozarjati na to, da morajo
en konec traku prilepiti točno na narisano črto, kar je bila že težava tudi pri lepljenju
trakov na steno.

7.7 POSTTEST
Tudi tokrat sem znanje otroka ugotavljala z individualnimi intervjuji.
Otrokom nisem več razlagala, kaj pomenijo narisane stvari, saj sem predvidevala, da jih
poznajo iz dejavnosti, ki smo jih izvedli.
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Preverjanje je potekalo tako, kot je potekalo pri preverjanju predznanja. Na splošno so
otroci odgovarjali veliko hitreje in prepričljivo, njihovi rezultati pa so bili nekoliko boljši
kot pri predtestu.
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8. ANALIZA REZULTATOV PREDTESTA IN
POSTTESTA
1. Naloga: S katerim poskusom bomo ugotavljali, katero vozilo se zapelje bolj
daleč?
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Predtest
1. primer
Hana

x

Ažbe

x

Skupaj
2. primer

3. primer

Posttest
1. primer

Skupaj
2. primer

x
x

Leja *

x

Emil

x

x

Žan

x

x

Maša

x

x

Natalija

x

Jan

x

x

x

Taj

x

x

Laura

x

x

Živa Ž.

x

x

Anže

x

x

Katarina

x

x

Živa J.

x

Atanasko

x

x

Eva

x

Luka

x

Lejs

x
x
x

x

x

Andraž *

x

Kaja *
SKUPAJ

3. primer

x
11

4

2

17

12

2

3

17

11

4

3

18

13

2

4

18

(brez *)
SKUPAJ
(z *)

Krepko – pravilen odgovor
* - otrok je bil prisoten samo
prvič

oz. drugič
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Predtest
12
11
10
9
8
7

1. primer

6

2. primer - pravilno

5

3. primer

4
3
2
1
0

Pri predtestu se je večina otrok, t.j. 11 otrok, odločila za prvi primer, za drugi primer, ki je
pravilen, so se odločili štirje otroci, za tretji primer pa sta se odločila 2 otroka.

Posttest
13
12
11
10
9
8

1. primer

7

2. primer - pravilno

6

3. primer

5
4
3
2
1
0

Rezultati posttesta so bili slabši kot pri predtestu. 12 otrok se je odločilo za prvi primer,
trije otroci so se odločili za tretji primer, 2 otroka pa sta se odločila za drugi primer, ki je
pravilen. Dva otroka, ki sta se pri predtestu odločila za drugi, pravilen odgovor, sta se pri
posttestu odločil narobe, in sicer se je eden odločil za prvi primer, drugi pa za tretjega.
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2. Naloga: S strmega klanca je avto pripeljal tako daleč, kot je narisano. Kaj misliš,
kako daleč se bo peljalo vozilo s položnega klanca?

Kaj misliš, kako daleč se bo peljalo vozilo s položnega klanca? Označi z X.
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Predtest

Skupaj

Posttest

2. primer

1. primer

Hana

x

x

Ažbe

x

Leja *

x

Emil

x

1. primer

Skupaj
2. primer

x

x

Žan

x

x

Maša

x

x

Natalija

x

x

Jan

x

x

Taj

x

x

Laura

x

x

Živa Ž.

x

x

Anže

x

Katarina

x

Živa J.

x
x

x

x

Atanasko

x

Eva

x

x

Luka

x

x

Lejs

x

x

x

Andraž *

x

Kaja *
SKUPAJ

x
7

10

17

9

8

17

7

11

18

10

9

18

(brez *)
SKUPAJ
(z *)
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Predtest
11
10
9
8
7
6

1. primer - pravilno

5

2. primer

4
3
2
1
0

Pri predtestu se je 7 otrok odločilo za prvi, pravilen odgovor, za drugi primer pa se je
odločilo 10 otrok.

Posttest
10
9
8
7
6
1. primer - pravilno

5

2. primer

4
3
2
1
0

Posttest je pokazal napredek v znanju, saj sta se dva otroka, ki sta se pri predtestu odločila
narobe, pri posttestu odločila pravilno. Tako se je 9 otrok odločilo za prvi, pravilen
primer, 8 otrok pa se je odločilo za drugega.
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3. Naloga: Po katerem klancu se bo vozilo peljalo najdlje?
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Predtest

Skupaj

Posttest

1.

2.

3.

1.

2.

3.

primer

primer

primer

primer

primer

primer

Hana

x

Ažbe

x

Leja *

x

Emil

x

x

Žan

x

x

Maša

x

x

Natalija

x
x

x

Jan
Taj

x
x

x

x

x

Laura

x

x

Živa Ž.

x

x

Anže

x

x

Katarina

x

Živa J.

x

x

Atanasko

x

x

Eva

x

x

x

Luka

x

Lejs

x

x
x

Andraž *

x

Kaja *
SKUPAJ

Skupaj

x
12

1

4

17

12

0

5

17

13

1

4

18

13

1

5

18

(brez *)
SKUPAJ
(z *)
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Predtest
13
12
11
10
9
8

1. primer - pravilno

7

2. primer

6

3. primer

5
4
3
2
1
0

Pri predtestu se je 12 otrok odločilo za prvi, pravilen primer, 5 otrok pa za napačnega, pri
čemer se je 1 otrok odločil za drugi, 4 otroci pa za tretji primer.

Posttest
13
12
11
10
9
8

1. primer - pravilno

7

2. primer

6

3. primer

5
4
3
2
1
0

Število otrok, ki se je pri posttestu odločilo za pravilen odgovor je ostalo nespremenjeno,
torej 12 otrok, prav tako pa se je 5 otrok odločilo za nepravilen odgovor, s to razliko, da
se za drugi primer ni odločil noben otrok, kar pomeni, da se je vseh 5 otrok odločilo za
tretji primer.
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4. Naloga: V katerem primeru se bo vozilo peljalo najdlje?
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Predtest

Hana

Skupaj

Skupaj

1.

2.

3.

1.

2.

3.

primer

primer

primer

primer

primer

primer

x

x

Ažbe

x

Leja *

x

Emil

x

x

x

Žan
Maša

Posttest

x

x

x

x

Natalija

x

Jan

x

x

x

Taj

x

x

Laura

x

x

Živa Ž.

x

x

Anže

x

x

Katarina

x

x

Živa J.

x

x

Atanasko

x

x

Eva

x

x

Luka
Lejs

x

x

x

x

Andraž *

x

Kaja *
SKUPAJ

x
9

1

7

17

10

6

1

17

10

1

7

18

11

7

1

18

(brez *)
SKUPAJ
(z *)
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Predtest
10
9
8
7
6

1. primer - pravilno

5

2. primer

4

3. primer

3
2
1
0

Pri predtestu se je 9 otrok odločilo za prvi, pravilen primer, 1 otrok se je odločil za drugi
primer, 7 otrok pa se je odločilo za tretjega.

Posttest
11
10
9
8
7

1. primer - pravilno

6

2. primer

5

3. primer

4
3
2
1
0

Pri posttestu se je za prvi, pravilen odgovor odločilo 10 otrok, 7 otrok pa se je odločilo
napačno: od tega se je 6 otrok odločilo za drugi, 1 otrok pa za tretji primer. Opazimo torej
rahlo izboljšanje.
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5. Naloga: V katerem primeru se bo vozilo peljalo najdlje?
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Predtest
1.

primer

(brisača)

Skupaj
2.

primer

(filc)

3.

Hana
Ažbe

5.

(polivinil)

(les)

primer

1.

primer

(brisača)

2.

primer

(filc)

3.

primer

(rjuha)

4. primer

5.

(polivinil)

(les)

x

x
x

Žan

x

Maša

x

Natalija

x

x
x
x
x

x

x

x

Taj

x

Laura

x
x

x

x

x

Anže

x

x

Katarina

x

x

Živa J.

x

Atanasko

x

Eva

x

Luka

x

x
x
x
x

Lejs

x

x

Andraž *

x

Kaja *

x

SKUPAJ

primer

x

Emil

Živa Ž.

4. primer

Skupaj

x

Leja *

Jan

primer

(rjuha)

Posttest

5

0

9

3

0

17

2

0

1

4

10

17

5

0

10

3

0

18

4

0

1

4

10

18

(brez *)
SKUPAJ
(z *)
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Predtest
10
9
8
7

1. primer - brisača

6

2. primer - filc

5

3. primer - rjuha

4

4. primer - polivinil - pravilno

3

5. primer - les

2
1
0

Pri predtestu se je 5 otrok odločilo za brisačo, 9 otrok se je odločilo za rjuho, trije otroci
pa so se odločili za pravilen odgovor, za polivinil. Nihče se ni odločil za filc in les.

Posttest
11
10
9
8

1. primer - bisača

7

2. primer - filc

6

3. primer - rjuha

5

4. primer - polivnil - pravilno

4

5. primer - les

3
2
1
0

Tudi pri posttestu se ni nihče odločil za filc. Odgovori so bili boljši, saj sta se samo 2
otroka odločila za brisačo, 1 otrok se je odločil za rjuho, 10 otrok se je odločilo za les, 4
otroci pa so se odločili za polivinil. Dejansko je bila razlika med prevoženo potjo vozila
po lesu in po polivinilu zelo majhna oz. komaj opazna.
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6. Naloga: S katerim poskusom lahko ugotovimo, katero vozilo pripelje najdlje?

Različna avta na enakih klancih.

Enak avto na različno strmih klancih.
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Enak avto na različno dolgih klancih.
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Različna avta na različnih podlagah.

Različna avta na različnih dolžinah.
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Različna avta na različno strmih klancih.
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Predtest

Skupaj

1. primer

Ažbe

x

x

Leja *

x

Hana

2. primer

3. primer

4. primer

5. primer

Posttest

6. primer

1. primer

x

x

Žan

x

Maša

x

4. primer

5. primer

6. primer

x
x
x

Natalija

x

Jan

x

Taj

x

x
x
x

Laura

x

Živa Ž.

x

x

Anže

x

x

Katarina

3. primer

x

Emil

x

x

x

Živa J.

x

Atanasko

x

x

Eva

x

x

x

Luka

x

Lejs

x

x
x

Andraž *

x

Kaja *

x

SKUPAJ

Skupaj
2. primer

2

4

1

2

1

7

17

5

6

2

3

0

1

17

2

4

1

2

1

8

18

7

6

2

3

0

1

18

(brez *)
SKUPAJ
(z *)
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Predtest
8
7
6

1. primer - pravilno

5

2. primer
3. primer

4

4. primer

3

5. primer

2

6. primer

1
0

Pri predtestu sta se 2 otroka odločila za prvi primer, ki je pravilen, 4 otroci so se odločili
za drugi primer, 1 otrok za tretji, 2 za četrti, 1 za peti in 7 otrok za šesti primer.

Posttest
7
6
1. primer - pravilno

5

2. primer
4

3. primer
4. primer

3

5. primer
2

6. primer

1
0

Posttest je pokazal napredek, saj se je 5 otrok odločilo za prvi, pravilni primer, 6 otrok se
je odločilo za drugi primer, 2 otroka za tretji primer, 3 za četrti, 1 za šesti primer, nihče od
otrok pa se ni odločil za peti primer.
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7. Naloga: S katerim poskusom lahko ugotovimo, po kateri podlagi vozilo pripelje
najdlje?
Različna avta na enakih klancih.

Enak avto na različno strmih klancih.
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Enak avto na različnih podlagah.
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Različna avta na različnih podlagah.

Različna avta na različnih dolžinah.

129

Različna avta na različno strmih klancih.

Predtest
1. primer

Skupaj
2. primer

Hana

x

Ažbe

x

3. primer

4. primer

5. primer

Posttest
1. primer

Skupaj
2. primer

3. primer

4. primer

6. primer

x
x

Emil

x

Žan

x

x

x

Maša

x

x

x

x

Jan

x

Taj

x

x
x

Laura

x

Živa Ž.

x

x

Anže

x

x

Katarina

x

x

x

Živa J.

x

Atanasko

x

Eva

x

x
x
x

Luka

x

Lejs

x

x

x

Andraž *

x

Kaja *
SKUPAJ

5. primer

x

Leja *

Natalija

6. primer

x
1

3

3

2

4

4

17

2

5

5

2

1

2

17

1

3

3

2

4

5

18

3

5

5

2

2

2

18

(brez *)
SKUPAJ
(z *)
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Predtest
5

4
1. primer
2. primer

3

3. primer - pravilno
4. primer
2

5. primer
6. primer

1

0

Za prvi primer se je odločil 1 otrok, za drugi in tretji (pravilni) primer se je odločilo enako
število otrok, t. j. 3 otroci, za četrti primer sta se odločila 2 otroka, prav tako pa se je za
peti in šesti primer odločilo enako število otrok, torej 4 otroci.

Posttest
6
5
1. primer
4

2. primer
3. primer - pravilno

3

4. primer
5. primer

2

6. primer
1
0

Posttest je pokazal napredek, saj se je za pravilen primer odločilo 5 otrok. Enako število
otrok se je odločilo tudi za drugi primer, za prvi, četrti in šesti primer se je odločilo enako
število otrok, torej 2 otroka, za peti primer pa se je odločil 1 otrok.
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Št. otrok, ki Št. otrok, ki Št. otrok, ki Št. otrok, ki Št. otrok, ki Skupaj
je

prvič je

odgovorilo

odgovorilo

odgovorilo

narobe,

prav,

narobe

drugič

1.

prvič je obakrat je obakrat je obakrat

pa drugič

odgovorilo
z prav

odgovorilo
narobe

z

različnim

pa enakim

prav

narobe

odgovorom

odgovorom

1

3

8

1

4

17

4

2

6

5

0

17

3

3

2

9

0

17

4

3

2

6

2

17

4

3

2

0

8

17

4

1

2

1

9

17

4

2

3

1

7

17

24

17

25

23

30

naloga
2.
naloga
3.
naloga
4.
naloga
5.
naloga
6.
naloga
7.
naloga
Skupaj
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1. naloga: S katerim poskusom bomo
ugotavljali, katero vozilo je hitrejše?
9
8

Št. otrok, ki je pri predtestu
odgovorilo narobe, pri post
testu pa prav

7

Št. otrok, ki je pri predtestu
odgovorilo prav, pri post testu
pa narobe

6
5
4

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo narobe z enakim
odgovorom

3

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo prav
Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo narobe z različnim
odgovorom

2
1
0

1 otrok je pri predtestu odgovoril narobe, pri posttestu pa prav. Trije otroci so pri
predtestu odgovorili prav, pri posttestu pa narobe. Število otrok, ki je obakrat odgovorilo
narobe z enakim odgovorom, je bilo 8, štirje otroci so obakrat odgovorili narobe z
različnim odgovorom. Samo 1 otrok je obakrat odgovoril pravilno.
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2. naloga: S strmega klanca je avto pripeljal
tako daleč, kot je narisano. Kaj misliš, kako
daleč se bo peljalo vozilo s položnega klanca?
7
Št. otrok, ki je pri predtestu
odgovorilo narobe, pri post
testu pa prav

6
5

Št. otrok, ki je pri predtestu
odgovorilo prav, pri post testu
pa narobe

4

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo narobe z enakim
odgovorom

3

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo prav

2

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo narobe z različnim
odgovorom

1
0

Štirje otroci so pri predtestu odgovorili narobe, pri posttestu pa prav. Dva otroka sta pri
predtestu odgovorila prav, pri posttestu pa narobe. Število otrok, ki je obakrat odgovorilo
narobe z enakim odgovorom, je bilo 6, noben od otrok pa ni obakrat odgovorili narobe z
različnim odgovorom. Kar 5 otrok je obakrat odgovorilo pravilno.
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3. naloga: Po katerem klancu se bo vozilo
peljalo najdlje?
10
9

Št. otrok, ki je pri predtestu
odgovorilo narobe, pri post
testu pa prav

8

Št. otrok, ki je pri predtestu
odgovorilo prav, pri post testu
pa narobe

7
6

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo narobe z enakim
odgovorom

5
4

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo prav

3

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo narobe z različnim
odgovorom

2
1
0

Trije otroci so pri predtestu odgovorili narobe, pri posttestu pa prav. Trije otroci so pri
predtestu odgovorili prav, pri posttestu pa narobe. Dva otroka sta obakrat odgovorilo
narobe z enakim odgovorom, noben od otrok pa ni obakrat odgovorili narobe z različnim
odgovorom. Kar 9 otrok je obakrat odgovorilo pravilno.
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4. naloga: V katerem primeru se bo vozilo
peljalo najdlje?
7
Št. otrok, ki je pri predtestu
odgovorilo narobe, pri post
testu pa prav

6

5

Št. otrok, ki je pri predtestu
odgovorilo prav, pri post testu
pa narobe

4

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo narobe z enakim
odgovorom

3

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo prav
2
Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo narobe z različnim
odgovorom

1

0

Štirje otroci so pri predtestu odgovorili narobe, pri posttestu pa prav. Trije otroci so pri
predtestu odgovorili prav, pri posttestu pa narobe. Dva otroka sta obakrat odgovorila
narobe z enakim odgovorom, in prav tako sta dva otroka obakrat odgovorila narobe z
različnim odgovorom. 6 otrok je obakrat odgovoril pravilno.
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5. naloga: V katerem primeru se bo vozilo
peljalo najdlje?
9
8

Št. otrok, ki je pri predtestu
odgovorilo narobe, pri post
testu pa prav

7

Št. otrok, ki je pri predtestu
odgovorilo prav, pri post testu
pa narobe

6
5
4

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo narobe z enakim
odgovorom

3

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo prav
Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo narobe z različnim
odgovorom

2
1
0

Štirje otroci so pri predtestu odgovorili narobe, pri posttestu pa prav. Trije otroci so pri
predtestu odgovorili prav, pri posttestu pa narobe. Dva otroka sta obakrat odgovorila
narobe z enakim odgovorom, 8 otrok pa je obakrat odgovorilo narobe z različnim
odgovorom. Noben od otrok ni obakrat odgovoril pravilno.
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6. naloga: S katerim poskusom lahko
ugotovimo, katero vozilo pripelje najdlje?
10
9

Št. otrok, ki je pri predtestu
odgovorilo narobe, pri post
testu pa prav

8

Št. otrok, ki je pri predtestu
odgovorilo prav, pri post testu
pa narobe

7
6

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo narobe z enakim
odgovorom

5
4

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo prav

3

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo narobe z različnim
odgovorom

2
1
0

Štirje otroci so pri predtestu odgovorili narobe, pri posttestu pa prav. En otrok je pri
predtestu odgovoril prav, pri posttestu pa narobe. Dva otroka sta obakrat odgovorila
narobe z enakim odgovorom, 9 otrok pa je obakrat odgovorilo narobe z različnim
odgovorom. Samo 1 otrok je obakrat odgovoril pravilno.
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7. naloga: S katerim poskusom lahko
ugotovimo, po kateri podlagi vozilo pripelje
najdlje?
8
Št. otrok, ki je pri predtestu
odgovorilo narobe, pri post
testu pa prav

7
6

Št. otrok, ki je pri predtestu
odgovorilo prav, pri post testu
pa narobe

5

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo narobe z enakim
odgovorom

4

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo prav

3
2

Št. otrok, ki je obakrat
odgovorilo narobe z različnim
odgovorom

1
0

Štirje otroci so pri predtestu odgovorili narobe, pri posttestu pa prav. Dva otroka sta pri
predtestu odgovorila prav, pri posttestu pa narobe. Trije otroci so obakrat odgovorili
narobe z enakim odgovorom, 7 otrok pa je obakrat odgovorilo narobe z različnim
odgovorom. Samo 1 otrok je obakrat odgovoril pravilno.

Skozi celotne dejavnosti sem opazila, da so otroci potrebovali predvsem delo na
konkretnih primerih in uporabo takšnega jezika, ki ga razumejo, vendar sem kljub temu
uporabljala tudi strokovni jezik. Morda je kakšen otrok ozavestil pomen besed, kot so:
naklon, podlaga, pošten poskus, vsekakor pa so ozavestili pomen besednih zvez, ki sem
jih uporabljala namesto naštetih besed.
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9. REALIZACIJA HIPOTEZ
1. H1: Otroci, stari 3–5 let, so sposobni kontrolirati spremenljivke na
preprostih primerih.
Večina otrok je bila sposobna kontrolirati spremenljivke na preprostih primerih, vendar so
potrebovali razlago in spodbude. Zelo hitro so opazili, da je klanec lahko različno visok,
vendar je bila za njih zanimiva samo najvišja prečka, saj se je vozilo tako zapeljalo
najdlje. Sprva jim je bilo težko razumeti, da se dolžina klanca dá spremeniti z zapornico.
Spremenili so namreč lego zapornice, vozilo pa so ves čas spuščali od začetka klanca, da
je najprej trčil v zapornico, potem pa so dvignili zapornico, da se je vozilo odpeljalo
naprej. Hipoteze ne morem zanesljivo ovreči, ne potrditi.
2. H2: Otroci, stari 3–5 let, znajo načrtovati preprost pošten poskus.
Večina otrok ne zna načrtovati poštenega poskusa. Ne razumejo še namreč, da je
potrebno spustiti vsa vozila po klancu, da lahko ugotovimo, kateri se pelje najdlje. Otroci
so namreč kar ugibali, kateri se pelje najdlje. Vprašala sem jih, kako bodo pokazali, kateri
se pelje najdlje, ker so različnega mnenja. Dali so predlog, da ga spustimo po klancu,
ampak samo tisti avto, za katerega so prepričani, da gre najdlje, ne pa še ostala vozila.
Velikokrat sem jim morala razložiti, da moramo spustiti vsa vozila, če hočemo ugotoviti,
kateri se pelje najdlje, da moramo vozilo spustiti z vseh dolžin klanca, če hočemo
ugotoviti, kako dolg naj bo klanec, da se bo vozilo peljalo najdlje. Dogajalo se je namreč,
da so otroci hoteli spremeniti dve spremenljivki hkrati, npr. dolžino klanca in vozilo,
vozilo in višino klanca. Hipoteza je ovržena.
3. H3: Otroci, stari 3–5 let, so sposobni izvesti preprost pošten poskus, vendar
imajo težave in potrebujejo pomoč.
Otroci pri sami izvedbi poskusa niso imeli veliko težav in so bili precej samostojni,
seveda pa so potrebovali mojo pomoč. Pomoč sem jim nudila predvsem z dodatnimi
vprašanji, s katerimi sem jih usmerjala in preverjala njihovo razumevanje in pravilnost
odločitev. Hipoteza je potrjena.
4. H4: Otroci, stari 3–5 let, so sposobni opazovati oz. spremljati eno
spremenljivko, medtem ko bodo imeli pri opazovanju oz. spremljanju dveh
spremenljivk (odvisno in neodvisno) hkrati, težave.
Otroci niso imeli težav pri opazovanju oz. spremljanju ene spremenljivke. Nekaj težav se
je pojavilo pri opazovanju oz. spremljanju dveh spremenljivk hkrati. Hipoteza je potrjena.
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5. H5: Otroci, stari 3–5 let, znajo svoje ugotovitve predstaviti in zabeležiti brez
večjih napak.
Otroke sem morala opozoriti na to, da se moramo dogovoriti, kaj pomeni dolžina poti.
Naš dogovor je veljal, da je dolžina poti dolžina od vznožja klanca do zadnje gume
vozila. Opominjati sem jih morala, da je začetek traku, ki je ponazarjal dolžino prevožene
poti, potrebno nalepiti tik ob plakat, da se morata plakat in trak dotikati, vendar ne
prekrivati. Nekateri otroci so imeli tudi težave, kam nalepiti trak, saj niso vedeli, katera
slika na plakatu predstavlja situacijo na klancu. Hipoteze ne morem zanesljivo ovreči, ne
potrditi.
6. H6: Otroci, stari 3–5 let, so sposobni v večini preprostih primerov povezati
vzrok – posledico.
Večina otrok je sposobna povezati vzrok – posledico. Vedeli so namreč, kdaj bo pot
vozila daljša, če sem jih omejila na eno odvisno spremenljivko, npr. samo izbira vozila,
ali samo dolžina klanca, ali samo strmina klanca, ali samo podlaga klanca. Hipoteza je
potrjena.
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10.

ZAKLJUČEK

Dejavnosti sem izvajala v skupini otrok, ki so bili stari 3–5 let, s tem, da še noben ni bil
star 5 let, nekaj pa jih je bilo starih 3 leta. Iz rezultatov sklepam, da bi dejavnosti pustile
večji učinek na razmišljanju otrok, če bi bili otroci 1 leto starejši.
Kljub nizki starosti otrok, je bil viden napredek, saj je bilo pri vsaki nalogi posttesta
število pravilnih odgovorov večje kot pri predtestu.
Skozi izvajanje dejavnosti sem še bolj opazila dejstvo, kako pomembno je, da izhajamo iz
otrok, saj so le v tem primeru motivirani in pripravljeni za delo. Pomembno je tudi to, da
dejavnosti pripravimo tako, da z eno dejavnostjo »povemo« čim več, saj je zbranost
predšolskih otrok kratkotrajna, v primeru, da se dejavnosti ponavljajo in da so premalo
raznolike, pa se otroci začnejo dolgočasiti, saj niso več motivirani.
Zelo pomembno je, da so aktivni vsi otroci, kar lahko dosežemo samo s tem, da jih
razdelimo v manjše skupine. Nekajkrat sem imela skupino, v kateri so bili več kot štirje
otroci, kar je bilo za takšno starost otrok že preveč. Sem mnenja, da je raziskovanje s
predšolskimi otroci kvalitetno, če je v skupini največ 6 otrok.

Pomembno je tudi to, da pri razlagi uporabljamo izraze, ki jih otroci razumejo, prav tako
pa moramo sproti preverjati njihovo razumevanje. To, da jih vprašamo, če razumejo, ni
dovolj. Preverimo jih lahko tako, da sami podamo napačen predlog oz. odgovor.
Za konec bi rada podala še predlog dejavnosti, ki bi bile primerne za starejše otroke – tik
pred vstopom v šolo.
Ob pisanju diplomske naloge sem namreč dobila idejo, da bi bilo dobro dejavnosti
nadgraditi, in sicer s pomočjo skakalnice, ki je bila moja prvotna zamisel. Izdelek bi
naredili tako, da bi bil primeren za otroke, stare 5–6 let. Najbolje bi bilo, da bi to delali z
otroki, s katerimi bi predhodno naredili dejavnosti s klancem. Iz lesa bi naredili ozko
stezo v obliki skakalnice, po kateri bi spuščali različno velike krogle in iz različnega
materiala in tudi tokrat bi se skakalnici dalo spremeniti podlago in dolžino. Na dolžino
poti, ki bi jo naredila krogla, bi vplivala masa krogle. Krogle pa bi bile takšne, da bi večja
krogla imela manjšo maso od manjše krogle – to bi dosegli z različnim materialom. Tako
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bi se mogli otroci osrediniti samo na maso krogle. Seveda bi maso mogli izmeriti sami,
po svojem načrtu. Naloga otrok bi tudi bila, da najdejo najboljši način, kako bi označili,
kam je padla krogla. Eden od načinov bi bil, da bi to dejavnost izvajali v peskovniku z
mivko, saj bi se v mivki zelo dobro videl odtis krogle.
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