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Izvleček 

V magistrskem delu je predstavljena akcijska raziskava s področja raziskovanja prsti in 

kamnin, ki smo jo izvedli s 5–6 let starimi otroki. S spremljanjem lastne prakse smo želeli 

ugotoviti, katere metode in pripomočke uporabljamo za doseganje izobraževalnih ciljev na 

naravoslovnem področju, predvsem pri zagotavljanju razvoja znanja pojmov o kamninah in 

prsti. Zanimalo nas je, ali oblikujemo situacije, kjer si otroci izmenjujejo znanje, izkušnje ter 

imajo možnost eksperimentiranja. Načrtovanje in evalviranje z otroki omogoča upoštevanje 

pobud otrok, hkrati je to možnost za preverjanje usvojenega znanja otrok. Vzgojitelj na 

svojem delovnem mestu pridobi ogromno izkušenj, na osnovi katerih si oblikuje »praktične 

teorije«, ki jih dopolnjuje, spreminja, zavrača … Da do tega procesa pride, je potrebna 

refleksija, ki deluje kot cikličen proces med dejavnostmi razmišljanja, usmerjanja naprej in 

pogleda nazaj na pretekle izkušnje. Vse to z namenom profesionalne rasti vzgojitelja, bolj 

kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa in večjih možnosti za učenje otrok. Oboje 

evalviranje dela z otroki in refleksija, je bilo tudi gonilo te akcijske raziskave. 

V uvodnem teoretičnem delu je predstavljeno področje naravoslovja z različnih perspektiv 

sodobnih pedagoških konceptov, ki se srečujejo tudi v slovenskem prostoru. Sodobne 

možnosti  izmenjave informacij in dosegljivost informacij  omogočajo, da vzgojitelj poleg 

predpisanega programa v svoje delo vključuje tudi alternativne pristope in strategije. Hiter 

razvoj in neprestane spremembe so del vsakdanjega življenja v 21. stoletju. To pa zahteva od 

vzgojitelja neprestano strokovno rast in razvoj, predvsem pa pripravljenost, da otroke 

pripravlja na življenje v spreminjajočem se svetu, v katerem so kompetence vseživljenjskega 

učenja mnogo pomembnejše od usvojene količine dejstev o svetu okrog nas. Gre za 

kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov, naravnanosti oz. stališč.  Tako imenovane ključne 

kompetence so prenosljive in torej uporabne v mnogih situacijah in kontekstih; so več 

funkcionalne, ker jih je mogoče uporabiti za dosego različnih ciljev, za rešitev različnih vrst 

problemov in izvršitev različnih vrst nalog. 

Če bomo otrokom znali na primeren način približati naravoslovne teme, bodo le-ti 

pridobljeno znanje znali uporabiti v drugih podobnih situacijah. 

 

Ključne besede: prst, kamnine, akcijsko raziskovanje, učenje naravoslovja z raziskovanjem  
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Abstract 

This master work presents an action research with 5–6 years old children about soils and 

rocks. The observation of the teaching practice helps teachers to find out which methods 

and instruments they are using to achieve the education goals, in this case in the field of 

natural science, especially at developing knowledge concerning rocks. The master work 

wishes to check if the preschool teacher creates situations, where children are able to 

exchange their knowledge, experience and are possible to carry out experiments. If children 

participate in planning and evaluating, it is easy to respect their wishes, moreover, it helps 

the teacher to check the knowledge they have gained. At work, a preschool teacher gets a 

lot of experience, which leads to the development of ''practical theories'' that can be 

advanced, changed or rejected.  To run this process, the reflection is needed. It works as a 

cyclic process among actions of thinking, future-orientation and looking back at the former 

work experience.  All this results in professional development of the preschool teacher, 

better educational process and better learning conditions for children. Both, the evaluation 

and the reflection are fundamental for this action research. 

The leading, i.e. the theoretical part of this masterwork presents the field of natural science 

from different perspectives of modern pedagogical concept in Slovenia. Different modern 

ways of exchanging and accessing information allow preschool teachers to include 

alternative approaches and strategies at work instead of just following the official 

curriculum. Rapid development and constant changes are part of our everyday lives. This 

demands from a preschool teacher to constantly develop at work and especially, to be ready 

to prepare children for a life in a changing world, where the competences for lifelong 

learning mean much more than the quantity of learned facts that surrounds us. It is the 

combination of knowledge, agility and relations / orientation and standpoints. These key 

competences are transmittable and therefore useful in many conditions and circumstances. 

They are multifunctional, because they can be used to reach various goals, to solve different 

sorts of problems and to undertake all sorts of tasks.  

If natural science themes are appropriately introduced to children, they are able to use their 

knowledge also in other similar situations. 

 

Key words: soil, rocks, action research, learning natural science by experience 
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1. Uvod 

Naravoslovje je eno temeljnih področij predšolskega kurikuluma. Vzgojitelji predšolskih otrok 

pri svojem delu načrtujejo in izvajajo različne strategije, s katerimi spodbujajo razvoj  

razumevanja pojmov, inovativnost, samostojno odkrivanje oziroma raziskovanje, 

medsebojno sodelovanje ter raziskovanje znotraj in med področji v kurikulumu. V okviru 

razvoja naravoslovnih kompetenc pri predšolskem otroku gre v veliki meri za spodbujanje 

predvidevanja, preizkušanja in posploševanja. Za praktika (v vrtcu ali šoli) je zelo pomembno, 

da neprestano izpopolnjuje svoje znanje. Na naravoslovnem področju še toliko bolj, saj ima 

lahko glede na formalno izobrazbo (v izobraževanju vzgojiteljev je poudarek na 

družboslovnih vedah) vzgojitelj pomanjkljivo ali nepopolno naravoslovno znanje. 

Celo med tistimi, ki so utemeljili razvojne teorije (Piaget, Vigotski, Erikson) ni enotnega 

mnenja o tem, kako se predšolski otrok najbolj uspešno uči. Učenje naravoslovnih pojmov in 

postopkov je izziv tudi za vzgojitelja. Da bi proces resnično omogočal usvajanje znanja 

predvsem z začetnim razvojem naravoslovnih pojmov, mora vzgojitelj izbrati ustrezne 

metode in oblike dela, ki so podprti s široko paleto védenj o razvoju otrok. Po Piagetovi 

teoriji kognitivnega razvoja so otrokove akcije ključne za razvijanje logično-matematičnih 

operacij in vzročnosti. Pri oblikovanju znanstvenih pojmov v otrokovem dolgotrajnem 

spominu ima pomembno vlogo poučevanje oziroma didaktično posredovanje, ki ga 

oblikujejo in vodijo kompetentni posamezniki (vzgojitelji, učitelji). Naravoslovni poskus v 

vrtcu predstavlja temelj zgodnjega učenja in poučevanja naravoslovja, saj omogoča 

spoznavanje in razumevanje pojmov in procesov, ki so del vsakdanjega življenja. Učenje z 

raziskovanjem, zaradi različnih dejavnosti in njihovih učinkov, omogoča primerno okolje za 

rekonstrukcijo obstoječih in/ali konstrukcijo novih pojmov.  

V prvem teoretičnem delu bo predstavljeno področje naravoslovja z vidika kot je 

opredeljeno v kurikulumu za predšolske otroke. Dejstvo je, da je učenje in poučevanje 

naravoslovja zasnovano na konstruktivističnem pristopu, vendar pa je potrebno ob tem 

opozoriti na nekatera nasprotujoča si mnenja oz. na nekatera novejša spoznanja o učenju 

predšolskih otrok. Prav tako je zanimivo pogledati in iskati sledi nekaterih pedagoških 

konceptov (Reggio Emilia, Montesori) v našem nacionalnem kurikulumu kot tudi v 

kurikulumih po svetu (npr. Waldkindergarten v Nemčiji). Ker je moč zaslediti malo raziskav, ki 

bi prihajale s področja predšolskega naravoslovja, smo iskali vzroke za takšno stanje. 
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Sprašujemo se, ali je izobraževanje vzgojiteljev na področju naravoslovja zadovoljivo.   

Ključni problem naravoslovnega izobraževanja na predšolski stopnji je način, kako otrokom 

predstaviti naravoslovno- kemijske vsebine. Sistematično spremljanje lastne prakse in njena 

evalvacija ter refleksija vzgojitelju pomagajo ugotoviti, s katerimi dejavnostmi lahko otroci 

razvijajo naravoslovne pojme, kot so npr. pojmi o kamninah in prsti. Zato je drugi del 

magistrskega dela namenjen praktičnemu izvajanju akcijske raziskave. V akcijski raziskavi je 

sodelovalo 24 otrok, starih od 5 do 6 let. Skozi  izvajanje posameznih akcijskih korakov smo 

želeli otrokom omogočati raziskovalno učenje, s katerim prihajajo do spoznanj o zgradbi prsti 

ter kamnin; ob tem je vzgojitelj kritično vrednotil svojo vlogo, metode in oblike dela. 

Raziskava je temeljila na deskriptivni metodi pedagoškega raziskovanja. Namen akcijske 

raziskave je torej predstaviti možnosti in konkretne dejavnosti za učenje z raziskovanjem 

vsebine o kamninah in prsti s predšolskimi otroki in spodbuditi vzgojitelje k bolj raziskovalno 

usmerjenemu delovanju na področju naravoslovja. Posamezni akcijski koraki so predstavljeni 

z izhodišči, praktično izvedbo dejavnosti in rezultati, ki kažejo pridobljeno znanje otrok o 

kamninah in prsti, ter vzgojiteljeve ugotovitve o tovrstnem načinu izvajanja vzgojno-

izobraževalnega dela. Ob zaključku akcijske raziskave so bila pridobljena tudi mnenja staršev 

o zgodnjem uvajanju naravoslovnih vsebin na predšolski ravni s pomočjo raziskovalno 

naravnanih otrokovih dejavnosti. Raziskava naj bi prispevala pomembna spoznanja k razvoju 

didaktike začetnega naravoslovja in s tem k boljšemu poučevanju naravoslovja na predšolski 

stopnji. 

 

2. Teoretični uvod 

Otrokov razvoj je dinamičen proces, ki ga interaktivno sodoločata dednost in okolje, in sicer 

na ravni fizičnega in socialnega okolja. Večina novejših pedagoških konceptov združuje 

spoznanja različnih razvojno-psiholoških teorij, kar se odraža v izhodiščih kurikuluma za 

slovenske vrtce,  njegovi snovalci so črpali izhodišča v teorijah Piageta, Brunerja, Freuda, 

Eriksona, njihovih sodelavcev ter učencev (Marjanovič Umek, 2001). Vendar sta razvoj in 

učenje tako celovita procesa, da ju nobena  teorija zadostno ne razloži. Po mnenju Batistič 

Zorčeve (2006) je težava, da v razvojni psihologiji nimamo ene in edine veljavne teorije 

(znanosti) o psihičnem razvoju, s katero bi se vsi strinjali in ki bi v celoti pojasnila otrokov 
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razvoj. Za teorije v psihologiji, podobo kot tudi v drugih, še zlasti družboslovnih in 

humanističnih znanostih, velja: 

- da nobena teorija ne razlaga vseh področij razvoja, ampak se posamezne teorije 

omejujejo le na določena področja osebnosti in vedênja ter poudarjajo določene 

dejavnike in vidike v razvoju,  

- da se teorije med seboj razlikujejo v filozofskem nazoru in metodoloških 

pristopih, zato se hipoteze, metodologija, rezultati in interpretacija ugotovitev tudi 

pri raziskovanju istih fenomenov lahko med seboj močno razlikujejo. 

Kurikulum temelji na šestnajstih načelih, ki opredeljujejo pristope k uresničevanju ciljev na 

posameznih področjih dejavnosti (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika). 

Kot za vsa področja je tudi za področje narave nanizanih kar nekaj primerov dejavnosti za 

najmlajše otroke do treh let in za drugo starostno obdobje od treh do šestih let. Zapisani 

kurikularni cilji posegajo na vsa naravoslovna področja: biologijo, fiziko in kemijo. Kaže, da 

vzgojitelji pogosto posegajo po tistih ciljih, ki so njim po vsebini bolj domači. Kolednikova 

(2010) je izvedla raziskavo o prisotnosti naravoslovnih dejavnosti v mariborskih vrtcih in 

prišla do ugotovitev, da so med dejavnostmi največkrat zastopane tiste, ki se vežejo na teme 

o živalih in rastlinah, vremenskih pojavih, ločevanju odpadkov ter o lastnostih snovi. 

Otroci so že po naravi radovedni raziskovalci sveta, ki jih obdaja. Kurikulum predvideva 

doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave. Skozi uresničevanje zapisanih ciljev v 

kurikulumu otroci spoznavajo živa bitja, njihova okolja in njihov način življenja. Raziskujejo 

snovi, prostor, zvok, svetlobo, naravna stanja in spremembe, vremenske in druge naravne 

pojave. Srečujejo se s tehniko in tehnologijo. Pridobivajo si izkušnje, kako lahko vplivajo na 

naravo, kako jo lahko varujejo in kako jo ohranjajo. Spoznavajo sebe, svoje telo, delovanje 

telesa in osvajajo veščine zdravega načina življenja. Učijo se varovati pred poškodbami, 

boleznimi in škodljivimi snovmi. Poleg navedenega lahko načrtujemo še mnogo drugih 

dejavnosti, ki so povezane z naravo. Naravoslovje samo po sebi ni dejavnost, pravita Conezio 

in French (2002), ampak način, kako k dejavnosti pristopimo. Tak način dela je povezan s 

procesom poizvedbe (preverjanje predznanja otrok in njihovih idej), z iskanjem informacij in 

raziskovanjem nekega naravoslovnega procesa ter zaključkom z razpravo (skupno evalvacijo 

o znanju z otroki). Matematika sicer ni ravno naravoslovna veda, vendar pa s svojimi 

matematičnimi strategijami pomaga pojasnjevati naravoslovne teorije in naredi naravoslovje 

pregledno in urejeno. Prvi koraki v svet matematike v vrtcu potekajo preko igre. Otroci 
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odkrivajo matematiko v vsakdanjem življenju in razvijajo matematično mišljenje. Odkrivajo 

simbolni jezik, spoznavajo odnose med vzroki in posledicami, usvajajo strategije reševanja 

problemov. Usvajajo pojem število, razvijajo miselne veščine, ki so osnova za seštevanje in 

odštevanje. Učijo se orientacije v prostoru, spoznavajo geometrijske like in telesa, razvrščajo 

različne predmete, se igrajo z merjenjem in podobno. »S tako zasnovanim naravoslovjem se 

bodo otroci približevali pravi znanosti« (Krnel 2001, str. 159). Kritičen pogled na odnos 

vzgojiteljev do naravoslovja podajata Conezio in French (2002). Če vzgojitelje vprašamo, ali v 

svojem oddelku izvajajo naravoslovne vsebine, nekateri pokažejo na rastline na okenski 

polici ali zbirke kamnov in školjk; spet drugi menijo, da je naravoslovje neke vrste čarovniški 

trik, ki ga  izvedemo v petek popoldne, ko smo že vsi utrujeni in nam je dolgčas. Nad 

eksperimentom so otroci presenečeni in se zabavajo, vendar s to dejavnostjo, ne gradijo 

lastnega naravoslovnega znanja. Uvod v pravo znanost se začne z otroško radovednostjo, kar 

vodi do odkrivanja in raziskovanja s pomočjo vzgojitelja. Gre torej za tri glavne sestavine: 

vsebina, proces in odnos. Odgovoriti moramo na tri ključna vprašanja: Kaj bo otrok 

spoznal/se učil; Kako bomo to dosegli; Zakaj naj bi določeno vsebino sploh obravnavali, 

oziroma ali je to učenje sploh smiselno?  

Čeprav veliko ljudi vidi naravoslovje le kot zaključeno gmoto znanja (dejstva, formule, 

teorije), ki je uporabno le za znanstvenike, pa se v resnice ta skupek znanja nenehno 

spreminja skladno z novimi odkritji. Tako kot znanstveniki, morajo tudi otroci uriti  

sposobnosti napovedovanja, opazovanja, razvrščanja, postavljanja hipotez, 

eksperimentiranja in sporazumevanja. Kot odrasli znanstveniki tudi oni potrebujejo 

priložnosti za razmislek o svojih ugotovitvah, tako da jih primerjajo z že oblikovanimi 

zamislimi in idejami drugih (Conezio in French, 2002).  

 

2.1 Pregled pedagoških konceptov na predšolski ravni v slovenskem prostoru 

z namenom iskanja možnosti za poučevanje naravoslovnih vsebin 

Iskanje najboljših poti v poučevanju predšolskih otrok se odraža v različnih pedagoških 

konceptih, ki so zadnjih dvajset let aktualni tudi v slovenskem prostoru: Reggio Emilia, 

Waldorfska pedagogika, Montesori pedagogika in drugi. Nemalokrat praktiki, ki izvajajo 

vzgojo in izobraževanje po javno veljavnem kurikulumu, v svoje delo uvajajo tudi elemente 

teh konceptov; predvsem v želji po inovativnih pristopih na posameznih področjih razvoja.  
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Montesori pedagogika in naravoslovje 

V Sloveniji delujejo štirje vrtci, ki izvajajo program po načelih pedagogike Montessori. Gre za 

zasebne vrtce s koncesijo, kar pomeni, da izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje programa iz 

javnih sredstev (občina prispeva 85 % delež tega, kar bi prispevala za program otroka 

vključenega v javni vrtec, s stalnim bivališčem v občini).  

Organizirani model predšolske vzgoje je v Italiji zasnovala Maria Montessori, Vontova (2009) 

pa izpostavlja naslednje poudarke: (1) Pomen okolja v vrtcu, ki ga predstavljajo tako oprema 

in materiali, kot tudi odrasli in otroci. Oprema in pohištvo je v velikosti otrok (stoli, mize, 

omare), kar odseva razvojno primerno okolje. (2) Prepričanje, da se predšolski otrok uči s 

čutili oziroma iz senzornih izkušenj. (3) Mnenje, da imajo otroci radi red in strukturo. 

Montessorijeva je zato oblikovala številna posebna vzgojna sredstva, ki omogočajo otroku 

samokontrolo in možnost, da sproti ocenijo svoja dejanja in jih v primeru, da niso pravilna, 

popravijo tako, da na koncu nalogo uspešno opravijo. (4) Montessorijeva vzgojitelju ne daje 

velike vloge v smislu poučevanja, izjemno pomembno vlogo pa ima opazovanje otrok in 

priprava in organizacija prostora ter vzgojno-izobraževalnih sredstev. 

Elemente te pedagogike je zaslediti v naših današnjih vrtcih. V vrtcih je moč opaziti veliko 

učnih sredstev (pretikanke, okviri z načini zavezovanja in zapenjanja), prav tako pa je tudi 

oprema današnjih vrtcev prilagojena otroku. Z uvedbo Kurikuluma se je frontalni prostor 

igralnice pričel deliti na manjše enote t.i. kotičke, ki jih sestavljajo manjše, nižje omare, 

otrokom dosegljive police in na njih dosegljivi materiali in sredstva. Takšna organizacija 

prostora in takšna ponudba materialov omogoča ciljno načrtovanje naravoslovnih vsebin. 

Seveda pa to ni dovolj, okolje dopolnjujejo tudi odrasli – vzgojitelji, ki pa v kontekstu nimajo 

tako pomembne vloge. 

 

Waldorfski vrtec in naravoslovje 

Na področju zasebnega šolstva v Sloveniji, se pojavlja tudi Waldorfski vrtec, ki ga poznamo 

kot vrtec s posebnimi (alternativnimi) pedagoškimi načeli, katerih utemeljitelj je Rudolf 

Steiner. Filozofska osnova Waldorfskih vrtcev in šol je antropozofija. To je duhoslovna 

znanost-modrost, ki človeka pojmuje kot celovito kozmično bitje, katerega bistvo izhaja iz 

duhovnih, duševnih in fizičnih sil. Kot lahko preberemo na portalu waldorfske šole, pri delu 

upoštevajo naslednja načela: vzor in posnemanje, ritem in ponavljanje ter upoštevanje 
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razvojnih značilnosti otroka. Na prvi pogled se zdi, da je učno okolje zelo spodbudno za 

usvajanje naravoslovnih vsebin, vendar pa se moramo vprašati, kateri namen waldorfske 

pedagogike ima prednost, izobraževanje ali privrženosti učenca učiteljevi avtoriteti. 

Usmerjenost vrtca in izbira učnega programa sta v službi vzgojnega cilja – podrediti si 

mišljenje učenca do tiste stopnje, ko bo slepo zaupal avtoriteti učitelja, ki seveda želi z vsem 

srcem posredovati antropozofijo (Zupančič, 2004). 

 

Pedagoška iniciativa Korak za korakom 

Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom deluje v okviru 

Pedagoškega inštituta v Ljubljani. Kot beremo na njihovem portalu, so ustanovili center z 

namenom, da bi postopoma, korak za korakom, raziskovali, razvijali spodbujali, uvajali in 

izpopolnjevali različne aktivnosti, ki podpirajo proces posodabljanja vzgoje in izobraževanja v 

Sloveniji. Program Korak za korakom štejemo med množične odzive prakse, ki je v 

devetdesetih letih poleg Srednje, Jugovzhodne in Severne Evrope ter prostora bivše 

Sovjetske zveze močno zaznamoval tudi slovenski prostor. Pobudo programa, ki temelji na 

demokratičnih vrednotah in sodobnih spoznanjih na področju predšolske vzgoje je podal 

pedagog Mustard Fraiser in za njo navdušil Georga Sorosa, ki je program v začetnih letih v 

celoti financiral (Vonta, 2009). Njegov prihod v slovenski prostor skoraj sovpada z uvajanjem 

Kurikuluma za vrtce, zato se je v praksi nekako uveljavilo mnenje, da je omenjeni program 

pravzaprav izvedbena oblika Kurikuluma. Na izobraževanjih, ki so se jih udeleževali številni 

vzgojitelji (seminarji so še vedno na voljo), je bil vedno poudarek na inovativnosti vzgojitelja, 

na aktivnem učenju otrok, na spremljanju otrokovega razvoja in na aktualnih vsebinah kot so 

medkulturne vsebine, inkluzija in podobno. 

 

Pristop Reggio Emilia  

Strokovnjaki združeni okrog Lorisa Malaguzzija so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 

razvili primer odprtega kurikuluma pod imenom Reggio Emilia. Otroka pojmuje kot aktivnega 

udeleženca v konstrukciji svojega znanja. Pristop Reggio Emilia je v našem prostoru trenutno 

zelo aktualen, zato bodo predstavljeni poudarki za spoznavanje naravoslovja v predšolski 

dobi. 
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Leta 2009 je Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani pričela z izvajanjem projekta, ki je 

temeljil na analizi, razvijanju in vključevanju posameznih elementov (elemente, ki so jih 

prepoznali kot nadgradnjo oz. obogatitev že obstoječega Kurikuluma za vrtce) koncepta 

Reggio Emilia v slovenske vrtce. Najprej se je z elementi koncepta Reggio Emilia, s 

poudarkom na integriranju teh elementov v slovenski Kurikulum za vrtce, seznanilo 400 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju predšolske vzgoje. Sledilo je 

profesionalno usposabljanje za izvajanje posameznih elementov pedagoških načel koncepta 

Reggio Emilia s pridobitvijo certifikata. Usposabljanja so se udeležili strokovni delavci iz vseh 

regij Slovenije, objavljenih je bilo veliko strokovnih člankov, kar je razlog, da ta pristop 

vzamemo pod drobnogled.  

Koncept Reggio Emilia zaznamuje velika vpetost v lokalno okolje, kar je verjetno posledica 

tega, da je lokalna skupnost v omenjeni pokrajini začela financirati sistem predšolske vzgoje. 

Model izhaja iz Deweyevih idej (na otroka osredinjeni edukaciji), ki ga kombinira s 

Piagetovim konstruktivističnim pristopom ter socialnim konstruktivizmom Vigotskega 

(Vonta, 2009). Čeprav integrira različne pedagoške in psihološke teorije ter spoznanja drugih 

ved, pa njihove ideje izhajajo tudi iz lastnega zgodovinskega in kulturnega okolja (Batistič 

Zorec in Krnel, 2009). Ravno to dela ta program lokalno posebnega. Vendar pa velja, da 

vsako prenašanje elementov Reggio pedagogike v druga okolja pomeni zgolj obogatitev 

programa, težko je govoriti o pravem Reggio vrtcu v našem okolju. Kroflič (2010) celo pravi, 

da  je pedagoški pristop Reggio Emilia nastal kot posledica etičnih in političnih izbir, ki  jih 

avtorji pristopa niso nikoli podrobno opredelili. Omenjeno izjavo je moč razumeti v 

kontekstu povezave lokalnega okolja pokrajine Reggio Emilia, ki je bilo ključni dejavnik 

ustanovitve in ohranjanja tega pedagoškega koncepta.  

Inan, Trundel in Kantor (2010) so raziskovali, kako je v konceptu Reggio Emillia zastopano 

naravoslovje. Izpostavili so vprašanji kaj učiti in kako učiti in dilemo, ali naj bo v ospredju 

vsebina ali proces. Glede na to, da pristop zelo ceni raziskovalno igro, hkrati pa se aktivno 

vključuje v družbo ter kulturo, pedagogi izpostavljajo, da bi pedagogika Reggio Emilia 

pomenila tudi priložnost za zgodnje uvajanje naravoslovja. Poseben problem pri 

razumevanje takšne pedagogike predstavlja model načrtovanja dejavnosti v Reggiu Emilii 

(Kroflič, 2010), saj se v razpravah o kurikularnih dimenzijah največkrat srečamo s pojmi 

projektno delo, dokumentacija in nastajajoči kurikulum. Po drugi strani je smiselno omeniti, 

da ravno elementi tega pedagoškega koncepta omogočajo vzgojitelju graditi strokovno 
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avtonomijo, ki je podkrepljena z izjemno pedagoško zavestjo. Rezultate raziskave Inana s 

sodelavci (2010) kažejo, da je naravoslovje kot takšno vgrajeno v življenje posameznega 

oddelka otrok v vrtcu. Učenje naravoslovja ni bilo načrtovano kot ločena vsebina, ampak je 

bilo že tam, povsem naravno, v okviru prostora in materialov, kot del vsakodnevnega 

življenja otrok. Tudi Kroflič (2010) poudarja osebno odgovornost pedagoških delavcev in 

izpostavlja naslednja dejstva: (1) predšolski otrok je kognitivno in socialno zmožno, bogato 

bitje; (2) dialog, poslušanje in prakticiranje so osrednje pedagoške dejavnosti v predšolskem 

obdobju; (3) otrokov razvoj je nemogoče vnaprej predvideti, zato vnaprejšnje ciljno 

načrtovanje ni smiselno, vnaprej določen kurikulum pa nadomeščata »kontekstualni 

kurikulum v nastajanju« in pedagoška dokumentacija kot osrednji instrument zbiranja 

informacij o otrokovem doživljanju, mišljenju in o vzgojnem napredku.  

Številni načini ali poti, skozi katere so otroci povezani z naravoslovnimi temami, se delijo v 

štiri enote: (1) raziskovanje z rokami, (2) iskanje virov, (3) uporaba naravoslovnih postopkov 

(merjenje, primerjanje, urejanje, razvrščanje, predvidevanje idr.) in (4) reprezentacija 

(predstavljanje) idej na najrazličnejše načine (risba, slika, ples, fotografija, dramska igra) 

(Inan et al., 2010). V pristopu Reggio Emilia gre za izkoriščanje (v smislu poudarjanja) 

otrokovih sposobnosti, radovednosti, motiviranosti za raziskovanje in odkrivanje. S tem se 

spontano razvijajo kognitivna področja, kot so opazovanje, sklepanje, spominjanje in 

oblikovanje mnenj (Krnel in Bajd, 2010). Batistič Zorec in Krnel (2009) pa ločujeta sodobne 

pedagoške koncepte, med katere prištevamo tudi Reggio Emilia, glede na to ali izhajajo iz 

modernega ali postmodernega pojmovanja znanosti in vzgoje otrok. Za omenjeni pristop je 

značilno postmoderno pojmovanje,  po katerem znanost ni nekaj, kar posedujemo odrasli in 

kar prenašamo na otroke, ampak se v Reggio vrtcih pri projektnem delu učijo otroci in 

odrasli: ne le, da naravoslovna spoznanja odkrivajo, temveč so do njih tudi kritični in 

inovativni. Morda nas ta inovativnost vendarle lahko nekoliko skrbi v tem smislu, da bi le-ta v 

nekaterih primerih nadomeščala konkretno nepoznavanje naravoslovnih dejstev pri odraslih 

oziroma, da bi prihajalo do domišljijskih (naivnih) razlag, ki bi vodile v poenostavljene 

razlage. Tako tudi Krnel (2011) opozarja, da je želja odraslih (vzgojiteljev) po razlagi tista, ki 

pogosto vodi k otroku »prilagojenim« razlagam pojavov. S tega vidika je včasih bolje 

preprosto povedati, da vzgojitelj nečesa ne ve, da pa informacijo lahko poiščemo. Pogosto pa 

se otroci v takšnem spontanem raziskovanju zadovoljijo s čudenjem in opazovanjem. Otroku 

»prilagojene« razlage (pogosto brez znanstvenega ozadja) pa vodijo k dobro utrjenim 
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napačnim pojmom, ki jih tudi pozneje v času šolanja težko preoblikujemo v naravoslovno 

pravilnejše. 

 

2.2 Drugi pedagoški koncepti in programi za predšolske otroke in vpetost 

naravoslovnih vsebin v njih 

Vontova (2009) omenja Zimmerjev model situacijske pedagogike, ki je bil razvit v Nemčiji. 

Model je bil širše pedagoško usmerjen na celostno bivanje v predšolski ustanovi. Vzgojne 

situacije so povezane z realnimi življenjskimi situacijami otrok, načrtovanje je fleksibilno in v 

njem sodelujejo tudi otroci. O tem konceptu lahko le beremo v strokovni literaturi, v 

slovenski predšolski praksi pa ni zaznati neposrednega vpliva. Še zanimivejši primer 

predšolskega programa je t.i. Forestkindergarten. Začetki segajo v leto 1914 in so povezani z 

zdravjem otrok. V Nemčiji je več kot 400 takšnih vrtcev (Waldkindergarten), ki s svojimi 

varovanci večino dneva preživljajo izven stavbe, v gozdu, na travniku. Od leta 1993 je 

program tudi uradno priznan kot ena od oblik dnevnega varstva otrok. Danes postajajo ti 

programi zelo popularni, vendar je možnost za njihovo vzpostavitev v urbanih okoljih zelo 

okrnjena (parki, ne ponujajo enakih možnosti kot naravna območja). V Sloveniji je program 

skoraj nepoznan, zato pa ga zasledimo na Danskem, Švedskem in Škotskem. Vsaj delno pa se 

tak koncept zrcali v krajših obogatitvenih dejavnostih, ki jih slovenski vrtci organizirajo za 

svoje varovance: planinski tabori (tedenski, tridnevni) ali letovanja ob obali ter še druge 

strnjene oblike bivanja v naravi (npr. nočitev v šotorih, izlet v neznano, planinski pohodi, 

raziskovalni popoldnevi s starši ...). V okviru teh dejavnosti je izvedeno veliko naravoslovnih 

dejavnosti s področja fizike (npr. igre z mlini ob vodi), astronomije (npr. opazovanje neba 

ponoči),  in biologije (npr. prepoznavanje rastlin z biološkimi ključi in ob pomoči literature). 

V strokovni literaturi, ki analizira različne programe na področju predšolske vzgoje, je 

pogosto zaslediti tudi evalvacijo programa Head Start. Ker je šel program skozi številne 

raziskave, je posledično deležen tudi številnih kritik. Head Start je bil ustanovljen kot eden 

podprojektov v boju proti zmanjšanju socialnih in izobraževalnih razlik. Naivna poenostavitev 

tega programa mu je prinesla izjemno škodo na področju raziskovanja učinkov vzgoje, saj so 

rezultate posploševali ne glede na vrsto programa in socialne značilnosti otrok vključenih v 
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program. V resnici se je uresničevanje programa na izvedbenem nivoju močno razlikovalo. 

Ne glede na to pa danes velja, da so bili vsi programi preveč usmerjeni v razvijanje tistih 

zmožnosti otrok, ki so pomembni za učenje akademskih znanj na začetku šolanja. V praksi je 

šlo pogosto za kompenzativni program, ki naj bi v enem letu nadoknadil vse primanjkljaje. 

Program je zamrl, ko so svet obšli rezultati o vplivu teh programov, z ugotovitvijo, da začetni 

pozitivni učinki kmalu zamrejo, običajno že v drugem letu šolanja (Vonta, 2009). Sackes, 

Trundle, Bell in O´Connell (2011) so v okviru longitudinalne raziskave o vplivu zgodnjih 

naravoslovnih izkušenj v vrtcu na kasnejše dosežke na tem področju zaključili, da dosežki 

otrok v znanju na koncu predšolske dobe kažejo statistično pomemben vpliv na rezultate ob 

koncu prvega triletja šolanja. Ta zveza se še posebno močno kaže pri tistih otrocih, ki so imeli 

zelo dobro predznanje in so bili zelo motivirani za naravoslovne vsebine. Splošna ugotovitev 

je, da ima število priložnosti za učenje naravoslovja v vrtcu vpliv na  kasnejše izobraževanje 

na področju naravoslovja. Pomanjkljivost študije se kaže v posplošenem vidiku dobljenih 

rezultatov, saj bi morali za boljše razumevanje preučevanih povezav, preučiti zvezo med 

posameznimi spremenljivkami kot so: število in način podajanja priložnosti za učenje 

naravoslovja, kompetentnost vzgojiteljev za poučevanje naravoslovja, razvojne značilnosti 

posameznih otrok. 

 

2.3 Pomembnejša spoznanja o otrokovem razvoju in učenju 

Ko govorimo o različnih teorijah v razvojni psihologiji, gre za primerjavo teorij, s katero 

skušamo razvrstiti teorije v modele in razpravljamo o ključnih dilemah razvojne 

psihologije, ki se zrcalijo skozi razlike med teorijami. Šestdeseta in sedemdeseta leta 

prejšnjega stoletja upravičeno pojmujemo kot obdobje prvega razcveta organizirane 

predšolske vzgoje. Programe predšolske vzgoje sta v tem času usmerjali dve nasprotujoči se 

paradigmi. Na eni strani so se močno okrepile behavioristične teorije, ki zagovarjajo moč 

vzgoje in okolja, na drugi strani pa konstruktivistično interakcijske teorije, ki poudarjajo, da je 

učenje posledica interakcij med otrokovim zorenjem in vplivi okolja. Čeprav so si nekatere 

teorije celo v nasprotju, pa vsaka izmed njih po svoje prispeva k boljšemu razumevanju 

otroka. 
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2.3.1 Začetki in temelji konstruktivizma 

Jean Piaget se je ukvarjal s človeškim psihološkim razvojem. Ugotovil je, da otroci drugače 

razmišljajo kot odrasli. Po Piagetu so otroci aktivni v konstruiranju svojega mentalnega sveta. 

Intelektualni razvoj označujeta mentalna prilagoditev in mentalna organizacija. Z mentalno 

prilagoditvijo otrok ohranja ravnotežje med svojim notranjim mentalnim in zunanjim realnim 

svetom. Z organizacijo pa ohranja ravnotežje med mentalnimi strukturami. Ta dva procesa 

pa potekata celo življenje (Batistič Zorec, 2009). Teorijo razvoja Erika Eriksona nekateri 

uvrščajo med psihoanalitične, drugi pa med psihosocialne teorije, dejstvo pa je, da je pri 

tolmačenju psihosocialnih faz namenil manj pomembnosti biološkim dejavnikom razvoja, več 

pa interaktivni naravi razvoja. Tako Erikson verjame, da otrok igra aktivno vlogo v 

oblikovanju svojih izkušenj s tem, kako vstopa v interakcijo s svojim okoljem. V praksi 

predšolske vzgoje je Eriksonova teorija izjemno pomembna predvsem zato, ker poudarja 

pomen odraslih pri zadovoljevanju otrokovih potreb po toplini, ljubezni in skrbi (Vonta, 

2009). Razvojne teorije se med seboj razlikujejo v filozofskem nazoru in metodoloških 

pristopih, zato se hipoteze, metodologija, rezultati in interpretacija ugotovitev tudi pri 

raziskovanju istih fenomenov lahko med seboj močno razlikujejo. Psihologija ni nevtralna 

znanost, ki bi lahko na povsem objektiven način ugotovila ali celo izmerila značilnosti razvoja, 

saj v psihologiji »ljudje proučujejo ljudi« in na spoznanja in razlage raziskovalcev vplivajo 

njihovi pogledi na svet, stališča in znanja (Batistič Zorec, 2009). Zato je razumljivo, da je 

kritike doživela tudi Piagetova stadijska teorija razvoja. O´loughlin (1992) je kritičen do 

Piagetove pedagogike konstruktivizma ravno na teh elementih. Zanj je konstruktivizem 

problematičen, ker ne upošteva subjektivne narave učenca in družbeno-zgodovinske narave 

znanja. Konstruktivizem kot tak, se težko spopada z bistvenimi vprašanji kulture, moči in 

diskurza v razredu, zato je pomembno, da pri poučevanju upoštevamo družbeno-kulturni 

pristop. Toda različna vsebinska področja zahtevajo različne pristope, še bolj naravno pa je, 

da za spodbujanje razvoja na različnih področjih potrebujemo različne vsebine in različne 

aktivnosti. Gotovo bo otrok težko gibalno napredoval brez gibalnih izzivov.  

Samo  zgodnje ravnanje s telesi in snovmi je lahko temelj razumevanja »po zdravi pameti« 

(commonsense). Po Piagetevi teoriji kognitivnega razvoja so otrokove akcije ključne za 

razvijanje logično-matematičnih operacij in vzročnosti. Konstrukcija znanja iz akcij naj bi 

nastajala na podlagi prvih zavestnih ravnanj s telesi in s snovmi kot rezultat pazljivo vodenih 

manipulacij otroka z objekti (Krnel, 1995). Prav konstruktivistična razlaga razvoja in učenja v 
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tem obdobju pridobiva vse več zagovornikov tudi zato, ker strokovnjaki in znanstveniki iščejo 

najboljše načine učenja in poučevanja, saj postajajo tradicionalne metode vse manj 

uporabne za doseganje novih ciljev (Vonta, 2009). Piaget je s svojim vpogledom in 

vživljanjem v mišljenje otroka naredil pomemben korak k spoznavanju otroka. V obdobju 

pojmovanj, da se svet otrok ne razlikuje občutno od sveta odraslih, je Piaget spoznal in 

sprejel prav nasprotno, namreč, da se otrok razlikuje od odraslega človeka (Labinowicz, 

2010).  Oblikovalci kurikulumov so se vse bolj zavedali, da je otrokovo učenje situacijsko, 

poteka v socio-kulturnem kontekstu in interakcijah. Pri tem so se naslonili zlasti na teorijo 

Vigotskega, čigar dela so se z več desetletno zamudo pričela uveljavljati v zahodnem svetu 

(Batistič Zorec in Krnel, 2009). 

Tu moramo izpostaviti, da je ravno naravoslovna pismenost ena od prepotrebnih sestavin 

sodobne splošne izobrazbe in razgledanosti. O njej veliko piše Krnel (2001), ki pravi, da se je z 

idejami konstruktivizma, pouk naravoslovja na novo utemeljil. Ta upošteva bogastvo zamisli 

otrok o dogajanju v naravi, ki nastajajo spontano že v ranem otroštvu. Sodobni kurikulumi 

predšolske vzgoje implicitno, v obliki priporočenih pristopov, oblik in metod vzgojnega dela, 

ali eksplicitno poudarjajo načelo aktivnega učenja kot je to moč opaziti tudi v Kurikulumu za 

vrtce (Batistič Zorec in Krnel, 2009). Marentič Požarnikova (2000) pravi, da je aktivno učenje 

tisto učenje, ki učenca celostno, miselno in čustveno aktivira, je zanj osebno pomembno in 

vpeto v resnične življenjske okoliščine. Meni, da zlasti v šolah (predvidevamo, da v vrtcih 

manj) še vedno prevladuje pojmovanje učenja kot kopičenje znanja in zapomnitev spoznanj, 

ki so jih oblikovali drugi. Prenašanju ali transmisiji znanja postavlja nasproti učenje kot 

transakcijo, torej mnoštvo smiselnih interakcij med učiteljem in učenci ter med učenci 

samimi. Aktivno učenje je končno tudi transformacija — spreminjanje pojmovanj o svetu in 

spreminjanje lastne osebnosti. Conezio in French (2002) poročata o tem, da so delali z več 

kot dvajsetimi vzgojitelji, ki so izvajali program ScienceStart. Ugotovitve teh vzgojiteljev so 

precej enotne glede tega, da se predšolski otroci učijo skozi lastno aktivnost in raziskovanje, 

kar pa posledično vpliva tudi na razvoj jezikovne spretnosti in pozitivnih medsebojnih 

interakcij. Družine vključenih otrok pa so izpostavile pogost prenos vsebin in znanj iz vrtca v 

domače okolje. 

Konstruktivizem ima svoje argumente tudi v filozofskem smislu, saj dražljaji in sporočila niso 

nikoli zadostna, da bi prenesla pomen. Posameznik do neke mere vedno konstruira in 

rekonstruira, kaj stvari pomenijo (Vonta, 2009). Piaget je postavil teorijo faz intelektualnega 



Ana Srpčič (2014): Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju. 

17 

 

razvoja in predpostavljal, da poteka kognitivni razvoj pri vseh otrocih skozi serijo štirih faz: 

senzomotorična, predoperativna, konkretno operativna in faza formalnih operacij (Batistič 

Zorec, 2009). Ravno te faze pa v zadnjem času doživljajo nove kritike. Zupančičeva (2000) 

piše o tem, da je iskanje novih odgovorov na stara vprašanja o tem, kolikšna je spoznavna 

kompetentnost pri malčkih, kdaj in kako se v tem času življenja manifestira, spodbudilo 

ponovno preverjanje starih ugotovitev o mejnikih in mehanizmih zgodnjega spoznavnega 

razvoja. Uporaba novih raziskovalnih tehnik je vodila do novih empiričnih dejstev. Slednja 

kažejo, da so dojenčki veliko bolj spoznavno kompetentni in da se nekatere njihove 

sposobnosti razvijejo mnogo prej, kot je to predvidel Piaget. Takšne ugotovitve so jasno 

opozorilo, da različnih mejnikov (ki so pogosto opredeljeni s starostjo otrok), ne smemo 

jemati kot edino pravilnih in dokončnih. Vedno moramo dopuščati odstopanja in 

individualne razlike. 

Piagetovo delo zelo veliko govori o otrocih in zelo malo o posebnostih poučevanja. Glede na 

to se moramo sprijazniti z dejstvom, da uporaba njegove teorije v izobraževalne namene ni 

njen osrednji namen. Labinowicz (2010) pojasnjuje, da Piaget ni bil pedagog in se ni zanimal 

za vse podrobnosti v zvezi z uporabo svoje teorije v razredu, ampak je le predstavil svoj 

pogled na izobraževanje. Poznavanje njegove teorije je v pomoč vzgojitelju in učitelju pri 

načrtovanju izobraževalnega procesa, pri izbiri učnih pripomočkov in pri situacijskem 

prilagajanju poučevanja. Učitelj mora veliko odločitev sprejeti spontano kot odgovor na 

otrokove pripombe in vprašanja, ki kažejo raven njegovega mišljenja. Malaguzzi (1993, 

navedeno po Batistič Zorec in Krnel 2009) pravi, da so v Piagetovem delu pomembni 

predvsem njegova epistemologija (spoznavna teorija), analiza razvoja in poudarjanje aktivne 

vloge otroka v lastnem razvoju. Meni pa, da je zanemaril vlogo odraslega in pomen socialnih 

interakcij. Kritike je vredna ločenost jezika in mišljenja ter ločenost kognitivnega, čustvenega 

in moralnega razvoja. Piaget je po njegovem mnenju preveč poudarjal stopnje v razvoju, 

egocentrizem predšolskih otrok ter pomen sposobnosti klasifikacije in logično-matematičnih 

izkušenj, premalo pa se je zavedal vloge spomina. 

 

2.3.2 Socialni konstruktivizem in druge sodobne teorije o učenju 

Na kognitivni razvoj je bil tako kot Piaget usmerjen tudi Lev Vigotski (1896–1934), le da se je 

zanimal tudi za učinek kulture in poudarjal pomen socialnega okolja na človekov razvoj 
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(Vonta, 2009). Vigotski torej ne zanika vloge spontanega razvoja, vendar mu pripisuje manjšo 

vlogo kot Piagetu (Batistič Zorec in Krnel, 2009), saj se otrok ne uči le z aktivnostjo 

(manipuliranje s predmeti v okolju), ampak tudi z govorjenjem in interakcijo z drugimi ter 

vztrajanjem pri nalogi, dokler je ne izpolni. Vigotski je prepričan, da se otroci vsak dan učijo 

drug od drugega, medtem ko se skupaj igrajo in komunicirajo (Vonta, 2009). Razvil je idejo o 

coni bližnjega razvoja, ki jo lahko definiramo kot razliko med najtežjo nalogo, ki jo otrok 

lahko naredi sam in najtežjo nalogo, ki jo otrok lahko opravi skupaj z drugimi oziroma ob 

pomoči drugih. Ta pomoč predstavlja oporo oziroma zidarski oder (scaffolding), ki pomaga 

priti na višji nivo razvoja veliko prej, kot pa če bi nalogo opravljal sam. Vonta (2009) tudi 

poudarja, da je za vzgojitelja, ki naj bi otroku nudil to pomoč, ključno, da otroka dobro pozna 

in ga opazuje, da bi ugotovil, kje v razvojnem procesu se otrok nahaja. Torej so otroci pod 

ustreznim vodenjem sposobni veliko več, kot kaže njihova trenutna stopnja kognitivnega 

razvoja. Širitev področja otrokovih kompetenc so omogočali tudi Gardnerjevi pogledi na 

inteligentnost (Gardner 1995, navedeno po: Krnel in Bajd, 2010). Skupek miselnih 

sposobnosti, ki je temeljil predvsem na logično-matematični inteligentnosti, je razgradil na 

vrsti različnih inteligentnosti (jezikovna, logično-matematična, prostorska, glasbena, 

kinestetična, medosebna, osebna, naturalistična in eksistencialna) in tako opozoril, da ne 

obstaja le ena pot k spoznavanju sveta. Hkrati je opozoril, da obstajajo različne poti izražanja 

tega, kar otroci vedo in so zmožni narediti (Vonta, 2009). Še dlje v širjenje otrokovih 

sposobnosti v predšolskem obdobju je segel Goleman (Krnel in Bajd, 2010), saj naj bi bili 

otroci v vrtcu sposobni razmišljanj o neočitnih, prikritih in abstraktnih pojmih.  

Na podlagi povzemanja omenjenih teorij Vontova (2009) izlušči nekaj principov, ki temeljijo 

na raziskavah o otrokovem razvoju in ki pojasnjujejo otrokovo rast in razvoj: 

• Medsebojna odvisnost razvojnih področij je pomemben princip rasti in razvoja; razvoj 

na kateremkoli področju vpliva in je vplivan z razvojem drugih področij; 

• Razvoj se pojavlja v zaporednih in napovedljivih fazah; pravila razvoja so za vse otroke 

enaka, vendar socialni in kulturni kontekst, v katerem otroci živijo, oblikuje njihov 

razvoj v različnih oblikah; 

• Razvoj poteka različno hitro pri različnih posameznikih pa tudi znotraj različnih 

razvojnih področij pri istem posamezniku; obstaja velika raznolikost v rasti in razvoju, 

ki sta pogojena z biološkimi faktorji, sociokulturnimi faktorji okolja, z družino, s 

temperamentom, z učnim stilom in z izkušnjami; 
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• Na razvoj močno vpliva vrsta izkušenj, ki jih ima otrok. Izkušnje imajo kumulativno 

naravo, zato lahko pozitivno ali negativno vplivajo na otrokovo znanje, spretnosti in 

sposobnosti.; 

• Razvoj je rezultat interakcij otrokovega biološkega, fizičnega in kulturnega okolja; 

kompleksnega poteka razvoja in rasti ne opiše nobena teorija; prevladuje mnenje, da 

sta okoljski in biološki faktor prepletena in da njuna kombinacija tvori vsako osebo 

enkratno. 

Pred vzgojiteljem v praksi je torej mnogo izzivov, predvsem v tem smislu, da bo to 

enkratnost zaznal. Batistič Zorec (2003) pravi, da psihologi praviloma govorijo o »subjektih« 

raziskovanja, vendar pa je otrok v razvojni psihologiji večinoma »objekt« raziskovanja. Ta 

objekt je povprečen in abstrakten »otrok«, ki so ga raziskovalci objektivizirali tako, da so ga 

izpeljali iz povprečja kot normo. Tak »otrok« je pogosto daleč od dejanskih otrok, ki jih 

vzgojitelj pri svojem delu srečuje.  

Vzgojitelj praktik v svojem delu išče povezave med razumevanjem psihičnega razvoja otrok in 

dejanskimi ravnanji. Drugače rečeno, praktična ravnanja, četudi se tega mnogokrat niti ne 

zavedamo, vedno izhajajo iz teoretskih predpostavk (te pa so povsem subjektivno pogojene). 

  

2.3.3 Vpliv sodobnih študij o delovanju možganov 

Izsledki nevrobioloških, razvojno-psiholoških, pedagoških, socioloških, antropoloških in 

drugih raziskav kažejo, da so razvojna obdobja dojenčka, malčka in predšolskega otroka še 

posebno občutljiva obdobja za razvoj zaznavanja, mišljenja in govora, čustvenega doživljanja 

ter izražanja, gibalnih in socialnih spretnosti (Marjanovič in Kroflič, 2009). To, kar so 

posamezni strokovnjaki v preteklosti le slutili, ko so poudarjali pomen najzgodnejših let za 

otrokov razvoj, je dobilo tudi znanstveno potrjeno osnovo v študijah o delovanju in razvoju 

možganov. Ta spoznanja so ovrgla mehanične pristope k učenju predšolskih otrok in podprla 

celostne, holistične in integrirane pristope k učenju. Znanstvena odkritja nevrologije so se 

hitro širila na področje pedagogike in polje raziskovanj na tem področju se širi s hitrim 

tempom. Vse bolj izpopolnjene naprave za slikanje možganov (jedrska magnetna resonanca), 

za odkrivanje kemijskih procesov v možganih, pa tudi razvoj nanotehnologije in klinične 

študije na živalih in ljudeh vključujejo številne znanstvene discipline s področja fizike, kemije, 

genetike, farmakologije ipd., ki proučujejo možgane, njihovo delovanje in procese učenja. Za 
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vsakega vzgojitelja bi moral biti zanimiv povzetek spoznanj strokovnjakov na tem področju 

(Hart, 1983; Russell, 1993; Shore, 1997; Jensen, 1998; Sprenger, 1999, navedeno po Vonta 

2009), ki govori o tem, da so osnovne povezave v možganih vzpostavljene že pred rojstvom; 

razvoj možganov v prvem letu pa poteka bolj intenzivno, kot so menili prej. V prvih mesecih 

po rojstvu naraste število sinaps, povezav med nevroni, ki omogočajo učenje, za 20-krat. 

Možgani nadaljujejo z rastjo tudi kasneje in niso statičen organ z vidika razvoja; torej 

sposobnosti posameznika niso določene ob rojstvu! Ko se učenje nadaljuje skozi vse 

življenje, obstajajo optimalna obdobja, v katerih so možgani posebej učinkoviti za specifične 

načine učenja. Nevrologi jih imenujejo kritična obdobja. Človekov razvoj je odvisen od 

medsebojnih vplivov dednosti in okolja. Raziskave kažejo, da so skozi ves proces razvoja naši 

možgani pod vplivom okolja.  Vonta (2009) navaja, da sta za razvoj odločilna oba faktorja, 

genetske danosti in okolje, v katerem otrok živi. Možganske celice (nevroni) in povezave med 

njimi (sinapse) gradijo živčevje. Ravno sinapse so odločilnega pomena za razvoj in učenje, saj 

formirajo živčne poti. V trenutku, ko je posameznik v interakciji z okoljem, reagira na dražljaj 

iz okolja, sprejme informacijo, kar povzroči, da se po živčnih poteh sproži nov prenos 

vzdraženja. V tem procesu se sinapse aktivirajo. Največje število povezav med nevroni je v 

tretjem letu starosti. Do te starosti formacija sinaps izjemno raste, nato sledi obdobje platoja 

(mirovanja), temu pa obdobje eliminiranja (izginjanja ali zmanjševanja), ko gostota sinaps 

upada in je primerljiva s številom v odraslosti. Zato so zgodnje izkušnje tako zelo pomembne, 

saj bodo sinapse, ki so aktivirane večkrat, postale stalne, sinapse, ki pa ne bodo aktivirane, 

pa se bodo s časom dezaktivirale. Razvoj možganov je tako proces, v katerem ni srednje poti, 

označujejo ga z rekom »rabi ali izgubi« (»use it or lose it«). Kljub večji gostoti sinaps v prvih 

treh letih, ne pomeni, da imajo možgani največjo sposobnost učenja v tem obdobju, saj se 

velik del učenja odvija kasneje. Res pa je, da obstajajo tako imenovana kritična obdobja 

razvoja možganov, ki ga pojmujejo kot občutljiva obdobja. To je čas, ko odsotnost nekaterih 

stimulansov povzroča razvojne odklone, prav tako jih povzročajo številni faktorji, ki se 

odražajo kot negativne izkušnje. Dokazane so posledice materine depresije med šestim in 

osmim mesecem nosečnosti, prav tako imajo negativen vpliv tudi nikotin, alkohol, kokain in 

druge droge in zdravila. Med druge negativne vplive pa štejemo še travmatične dogodke in 

revščino. Pogosto se faktorji seštevajo in je težko analizirati vpliv posameznega. Človeški 

možgani imajo neverjetno sposobnost spreminjanja, vendar je časovna uskladitev pri tem 

kritična.   
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V prepletanju dejavnikov, kot so genske danosti, socialno in čustveno bogato okolje, varna 

navezanost in hiter razvoj možganov v prvih letih življenja, najde vzgojitelj številne izzive za 

delo s predšolskimi otroki. Jensen (1998, navedeno po Vonta, 2009) izpostavlja pomen 

izzivov, ki ne smejo biti ne prelahki, ne pretežki; pomen povratnih informacij otroku, ki 

zmanjšajo otrokovo negotovost ter vse aktivnosti otroka vključno z reševanjem problemov, 

pri čemer je dokazano, da nevroni rastejo zaradi procesa reševanja in ne zaradi rešitev 

problemskih nalog. Dokazana je učinkovitost preventive in zgodnje intervencije. Intenzivna, 

dobro oblikovana in časovno usklajena intervencija lahko izboljša možnosti za uspeh in 

kakovost življenja za veliko otrok, ki jih opredeljujemo kot otroke s posebnimi potrebami. 

Način, kako se starši in drugi, ki skrbijo za otroka (vzgojitelj je z otrokom povprečno 8–9 ur 

dnevno), odzivajo na otroka, neposredno vpliva na oblikovanje živčnih poti. Nevrologi so 

ugotovili, da ima močna in varna povezanost s tistim, ki skrbi za otroka, lahko zaščitno 

funkcijo in pomaga premagovati vsakdanje stresne situacije. Kortizol, ki se sprošča v stresnih 

situacijah, namreč neposredno vpliva na metabolizem, imunski sistem in možgane. V 

možganih uničuje nevrone in tudi sinapse v nekaterih delih možganov (Vonta, 2009).  

 

2.4 Vloga vzgojitelja pri poučevanju naravoslovja 

Bistvo vloge vzgojitelja je v spretnosti ustvarjanja pogojev, potrebnih za kakovost življenja, 

izobraževanja in učenja otroka, to je veščina zagotavljanja kakovosti v izobraževalnem 

kontekstu v vrtcu, katerega enako pomembne sestavine so: kakovost interakcije med 

otrokom in učnim materialom, kakovost odnosa in interakcije med vzgojiteljem in otrokom, 

in kakovost komunikacije otrok med seboj (Vujičić, Čepić in Pejić Papak, 2010).  

Raznolikost programov oziroma teoretskih pristopov v zadnjih desetletjih, se kaže tudi v 

vlogi, ki jo posamezni programi dajejo vzgojitelju oziroma otroku. Pri tem ne gre pozabiti, da 

je ta vloga odvisna predvsem od tega, kako pojmujemo otrokov razvoj in učenje. Če 

pojmujemo učenje kot sprejemanje informacij in vrednot oziroma transmisijo znanja, 

vedenja in stališč, potem je povsem jasno, da ima vzgojitelj v vzgojno-izobraževalnem 

procesu osrednjo vlogo načrtovalca in pobudnika dejavnosti. V primeru, ko pojmujemo 

učenje kot interaktivni in socialni proces, ki poteka med otrokom in okoljem, otrokom in 
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drugimi otroki ter otrokom in odraslimi, govorimo o »na otroka osredotočenih« pristopih 

(Vonta, 2009). 

Pomembno je, da omogoči otroku prostor in učni material ter predvsem dovolj časa, da z 

igro in raziskovanjem, to je z lastnimi izkušnjami, gradi svoje znanje o naravi. Otroke 

navajamo, da lahko s poskusi ugotavljajo lastnosti snovi in pri tem uporabljajo vsa možna 

čutila. Vzgojitelj organizira možnosti za aktivno učenje, s katerim otrokom omogoča 

raziskovanje, pridobivanje izkušenj, spodbuja sodelovalno učenje, tako, da otroci oblikujejo 

znanje in razumevanje na višjem kognitivnem nivoju ter vzdržuje sodelovalne odnose. Ne 

nazadnje pa mora beležiti trenutno stanje in spremljati napredek otrok na raziskovanem 

področju. 

Pogovor in pripovedovanje sta za vzgojitelja najpogostejši metodi, s katerima posreduje nove 

informacije, daje navodila in usmerja otroke pri učenju. Posebno pomembna so pri tem 

vprašanja otrok in vprašanja, ki jih otrokom zastavlja vzgojiteljica. Pogosto je težko 

odgovoriti na otroška vprašanja, ki se začnejo z zakaj, kako, kaj. Lahko, da odgovora 

preprosto ne poznamo in bi bilo zelo narobe, če bi napačno odgovorili (povedali nekaj, kar ni 

res); lahko pa vprašanje zahteva odgovor, ki posega na področja, ki so daleč stran od otroških 

izkušenj (Krnel, 2001). Marjanovič Umkova (2011) ugotavlja, da ima pri oblikovanju 

znanstvenih pojmov v otrokovem dolgotrajnem spominu pomembno vlogo poučevanje 

oziroma didaktično posredovanje, ki ga oblikujejo in vodijo kompetentni vzgojitelji ali učitelji. 

Ti otrokom omogočajo, da v procesu ponotranjenja oz. smiselnega učenja na osnovi zunanjih 

izkušenj spoznavajo nove znanstvene pojme. Kroflič (2001) poudarja pomen procesnosti, ki 

je ključna pri obravnavanju izobraževalne dimenzije kurikuluma. To pomeni, da je poudarek 

na procesu in ne na doseganju končnega cilja. Poleg usvojenega znanja upošteva 

kontekstualne dejavnike razvoja otroka, kot so razvoj vrednot, motivacija za učenje, odnosi z 

vrstniki in odraslimi. Enostavno, že predšolski otrok lahko usvoji določene kognitivne 

strategije, s pomočjo katerih bo širil krog razumevanja pojavov, odnosov in pojmov, ki ga 

obdajajo in ne le golih podatkov o njih. 

Relativno odprt koncept predšolske vzgoje v slovenskem prostoru predvideva avtonomnost 

in odgovornost strokovnega osebja v vrtcu. Vedno se moramo spraševati, kaj bo ostalo v 

otroških glavah? Potem bomo lažje ločili med neproduktivnimi vprašanji, ki zahtevajo le 

besedni odgovor (Kaj je to?) ali zapomnitev. Produktivna vprašanja pogosto zahtevajo neko 

dejavnost (npr. izvedbo naravoslovnega postopka), šele nato na vprašanja lahko 



Ana Srpčič (2014): Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju. 

23 

 

odgovorimo. V ožjem smislu so to akcijska vprašanja. Usmerjajo opazovanje, spodbujajo 

povezovanje in primerjanje (Krnel, 2001). Kakovost vzgojiteljevih intervencij je v veliki meri 

odvisna od vzgojiteljeve usposobljenosti za opazovanje in razumevanje otrok, trdi Slunjski 

(2012), in nadaljuje, da v skladu s to svojo sposobnostjo, vzgojitelj vsak dan znova išče 

različne strategije raziskovanja in razumevanja učnih procesov otrok, pa tudi svojega 

lastnega učenja. 

Ob vsem tem lahko izpostavimo še dokumentiranje otrok kot zelo pomemben del vsakega 

učnega procesa. Fotografija kot dokument zabeleži le trenutek dogajanja, dokumentiranje 

otrokovih dejavnosti predstavlja celoten proces. Otrokom čim večkrat ponudimo, da svoja 

opažanja ali ugotovitve narišejo. Pri tem imajo možnost miselne obnove dogajanja, kasneje 

pa ob svojem izdelku lahko še ubesedijo dogajanje, ga razložijo vrstnikom ali vzgojitelju. Enak 

namen imajo tudi različni grafični prikazi. Pri izdelovanju takšnih prikazov moramo paziti, da 

otroke le vodimo in usmerjamo, sicer pa naj bodo kar se le da samostojni pri delu. Le tako 

bodo začutili, da je to njihov izdelek in le tako ga bodo tudi bolje razumeli. 

Prav tako jih spodbujamo k poimenovanju predmetov, snovi, stanj, pripovedovanju in 

izražanju in ga s tem uvajamo v prve poskuse ubesedenja ter ponavljamo in širimo njegove 

izreke. Otrokovo pozornost usmerjamo na razliko med količinskima izrazoma več in manj, 

veliko – malo in drugimi protipomenskimi izrazi (mrzel – topel) ter izrazi za izražanje 

prostorskih in časovnih razmerij (v – na, zgoraj – spodaj, spredaj – zadaj, med, pred, visoko – 

nizko itn.). V pogovoru z otroki uporabljamo matematične izraze: malo, več, napolniti, 

izprazniti, dodati, vzeti proč … Z otroki štejemo, jasno izgovarjamo števila in si pomagamo s 

prsti, predmeti (deli snežaka, zamaški, metle ipd.) in na koncu povemo koliko predmetov 

smo našteli. Kot je zapisano v Kurikulumu za vrtce (1999), se pri otroku postopno razvijajo 

naravoslovni pojmi, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnosti za uvidevanje in reševanje 

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

oblikovanje konceptov. Ti procesi pri otroku potekajo nezavedno, vendar so hkrati osnovne 

znanstvene metode v naravoslovju. Izkušnje, ki jih ima otrok redno, so bolj močne in imajo 

trajnejši učinek od tistih, ki se pojavljajo redkeje (Vonta, 2009). Enostransko spodbujanje 

uma na račun drugih vidikov otrokovega razvoja, akademskega učenja na račun igre in 

domišljije ter otrokovih produktov in dosežkov na račun uživanja v dejavnosti je po mnenju 

Batistič Zorčeve (2003) povsem neupravičeno. Ob doslednem upoštevanju kurikularnega 
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načela uravnoteženosti med področji razvoja in ob poznavanju razvojnih značilnosti otrok, se 

to ne more dogajati. 

Po drugi strani pa je v slovenskih vrtcih mnogo neupravičenih prepričanj glede sposobnosti 

otrok. Namesto vprašanja, kaj ponuditi, povedati, pokazati predšolskemu otroku, je bolj 

bistveno vprašanje, kako in s kakšnimi pričakovanji to storimo (Batistič Zorec, 2003). Po 

mnenju iste avtorice so žal v vrtcih še vedno prisotna stereotipna prepričanja o tem, da je 

otrok zmožen le kratkotrajne pozornosti; da otroci ne zmorejo doživljati zanje domnevno 

»pretežkih« in »nerazumljivih« umetniških stvaritev, zato vzgojiteljice otrokom omogočajo le 

stik s slikanicami ali pa le z otroško glasbo. Če vzgojiteljica pri pogovoru z otroki uporablja le 

besede in stavčne zveze, ki jih večina otrok razume, ničesar ne prispeva k njihovemu 

govornemu razvoju in širjenju besednjaka. Podobno lahko posplošimo tudi na področje 

naravoslovja, če ostanemo le pri pojavih, ki so v obsegu njihovega razumevanja, ne bodo 

imeli možnosti spoznati novih dejstev. Ker je večina aktivnosti naravnanih na »povprečnega« 

otroka, se nekateri otroci dolgočasijo in povzročajo nemir. Naloga vzgojitelja je, da omogoča 

varno igro s snovmi in jih ob tem čim manj opozarja na nepomembne napake v rokovanju ter 

jih ne omejuje s prepovedmi. S tem omogočamo takšno učno okolje, kjer se otroci med 

povezovanjem dejavnosti iz različnih področij dobro počutijo in jim je učenje v veselje.  

 

2.4.1 Znanje vzgojitelja 

»Cilje začetnega naravoslovja lahko uresničuje le nekdo, ki je naravoslovno pismen«, 

zapišeta Krnel in Bajd (2010) in v nadaljevanju razložita, da naj bi vzgojitelj razpolagal z 

naborom primernih pristopov in strategij za zgodnje učenje naravoslovja in poznavanje 

dejavnosti, ki vodijo k tem ciljem. Naravoslovna  pismenost se kaže na štirih ravneh: (1) 

nominalna (poznavanje pojmov brez povezav, ki bi kazale na njihovo razumevanje); (2) 

funkcionalna (pisanje besedila z uporabo preprostega naravoslovnega izrazoslovja); (3) 

konceptualna (prikaz razumevanja in celotne slike naravoslovja); (4) večdimenzionalna 

(razumevanje podrobne pojmovne strukture naravoslovja v širšem pomenu za znanost in 

družbo). Tako opredeljena naravoslovna pismenost definira raven učiteljeve učinkovitosti pri 

doseganju ciljev izobraževalnega procesa (Murphy et al., 2001, navedeno po Devetak, 2006). 

Avtorji (Repnik, Gerlič, Grubelnik in Ferk, 2010) uvoda v monografijo Opredelitev 

naravoslovnih kompetenc ugotavljajo, da je večina raziskovalcev vključenih v projekt Razvoj 

naravoslovnih kompetenc ugotovila, da je eden izmed pomembnejših problemov, s katerimi 
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se danes srečujejo učitelji, pomanjkanje motivacije za učenje naravoslovnih predmetov. Eden 

od vzrokov za takšno stanje je prav gotovo dejstvo, da je program naravoslovja premalo 

povezan z učenčevimi življenjskimi izkušnjami in da v izvedbeni obliki premalo vključuje 

uporabne vidike, kar seveda ni le naša ugotovitev, temveč večine evropskih in svetovnih 

raziskovalcev. To je tudi eden od glavnih vzrokov, da se zdi učencem učenje naravoslovja zelo 

težko, saj niso sposobni prepoznati povezav med abstraktnimi naravoslovnimi pojmi, 

njihovimi izkušnjami in predvsem aplikacijami v ožjih vsakdanjih življenjskih situacijah. 

Premalo se zavedamo, da ne gre le za programe, ki bi vzbujali trenutno navdušenje za 

naravoslovne predmete, temveč za stalno vzdrževanje in še posebej razvoj motivov za 

pridobivanje naravoslovnega znanja ter za njegovo uporabo v življenju – tj. razvoj 

naravoslovnih kompetenc. Kot pravijo avtorji, pa je zaskrbljujoče predvsem dejstvo, da se 

smer razvoja priljubljenosti naravoslovnih predmetov bistveno ne spreminja – ostaja bolj ali 

manj na ravni manj priljubljenih. So za to krivi prenatrpani učni programi, didaktično togi 

učitelji, pomanjkanje opreme, premajhna skrb za naravoslovnega učitelja od strani šolskih 

oblasti in predvsem države, smo naravoslovnim kompetencam v preteklosti posvečali 

premalo pozornosti? 

Verjetno bi nekateri vzgojitelji želeli vpeljati več naravoslovja v svoje načrtovanje vzgojno-

izobraževalnega procesa , vendar niso prepričani, kako to storiti. Ti vzgojitelji se pogosto 

zadovoljijo z igro v kuhinjskem kotičku (igra vlog ali domišljijska igra) in umetnostjo, čeprav bi 

bilo možno uporabiti številne raziskovalne aktivnosti tudi na teh področjih. Načrtno lahko 

povežemo vse tri dejavnosti: naravoslovje, umetnosti in »kuhanje« v smislu simbolne igre ali 

igre vlog. Na primer, učinke zraka lahko raziščemo tako s pripravo kolačkov, v katere 

vmešamo stepen beljak, s slamico razpihamo lužice barve, ki se razprši po listu in ustvarjamo 

zanimive umetnije, lahko pa preprosto predvidevamo, kateri predmet se bo premaknil dlje, 

če bomo vanj pihali s slamico. Problem feminizacije vzgojiteljskega poklica in s tem 

potencialno uvajanje stereotipnih ženskih opravil (kuhanje, skrb za red) v kurikulum vrtca, bi 

bila lahko v neposredni zvezi z izbiro vsebin, ki jih v vrtcu obravnavamo.  Žal pa tudi avtorji 

(Juriševič, Devetak, Razdevšek Pučko in Glažar, 2008) raziskave o vplivu notranje motivacije 

za učenje kemije na učni uspeh bodočih razrednih učiteljev v zaključni diskusiji ugotavljajo, 

da verjetno študenti z visoko notranjo motivacijo za učenje bolj abstraktnih in specifičnih 

vsebin, najverjetneje nimajo želje postati učitelj, pač pa se raje odločijo za študij matematike, 

naravoslovja in tehnike. Bržkone, se tudi za poklic vzgojitelja ne odločajo tisti, ki jih zanimajo 
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specifična znanja s področij biologija, kemija, fizika in matematika. Torej nam preostane 

predvsem individualna odgovornost vzgojitelja, da se s temi vsebinami seznani in jih tudi 

vključuje v svoje delo. 

Učitelj, ki razume, kaj so naravoslovne dejavnosti na predšolski stopnji, bo znal poiskati 

možnosti zanje tudi v okviru dejavnosti, ki jih že izvaja (Conezio in French, 2002). O pomenu 

zgodnjega soočanja z znanstvenim pristopom govori tudi Nieswandt (2007), ki nadaljuje, da 

je prav to ključni element, ki vpliva na kasnejše dosežke na področju naravoslovja. Če se torej 

povrnemo nazaj k vprašanju o usposobljenosti slovenskih vzgojiteljev za učenje zgodnjega 

naravoslovja, lahko omenimo raziskavo, ki je bila izvedena leta 2010 med 810 vzgojitelji 

(Krnel in Bajd, 2010), kar predstavlja reprezentativen vzorec. Zadnji sklop vprašanj je bil 

namenjen mnenju anketirancev o njihovi lastni usposobljenosti na področju naravoslovja in 

ovirah, ki jim preprečujejo uspešnejše delovanje na tem področju. Rezultati so pokazali, da 

sta po mnenju anketirancev, glavni oviri za naravoslovne dejavnosti, skromen obseg 

naravoslovnega znanja in pomanjkanje pripomočkov. Manjši delež anketirancev pa meni, da 

med otroki ni zanimanja za naravoslovje. Krnel in Bajd (2010) ob tem dodajata, da je 

zanimanje otrok v precejšnji meri odvisno od zanimanja vzgojitelja za te dejavnosti in 

njegovih sposobnosti motiviranja otrok zanje. Tudi glede pomanjkanja pripomočkov sta 

skeptična, saj za predšolsko naravoslovje ne potrebujemo veliko posebnih pripomočkov, tu 

gre verjetno bolj za težavo shranjevanja (pomanjkanje prostora v igralnicah), pomanjkanje 

časa za zbiranje pripomočkov (velikokrat lahko uporabimo prazno embalažo, naravne 

materiale, ki pa jih je potrebno zbrati) in tudi za pomanjkanje iznajdljivosti in kreativnosti 

vzgojiteljev. Ker raziskava kaže srednjo usposobljenost vzgojiteljev za naravoslovne 

dejavnosti, kljub temu da z njo ni bilo pridobljenih ločenih mnenj o tistih s srednjo in tistih z 

višjo oziroma visoko izobrazbo, so ti rezultati pomembni tudi za pedagoške fakultete, ki 

izobražujejo vzgojitelje. Rezultati morajo spodbujati spremembe v izobraževanju bodočih 

vzgojiteljev. Avtorici raziskave (Korenčan in Kranjc, 2012) o pogledu vzgojiteljev na 

naravoslovne dejavnosti v štajerski in gorenjski regiji pa govorita o tem, da so vzgojitelji 

današnjega časa še vedno preveč ukalupljeni v stare tirnice, kar so pokazali tudi rezultati 

raziskave. Ti so zaskrbljujoči predvsem v tem, da ni zaznati bistvenih razlik pri delu z otroki 

med vzgojitelji različnih starosti (glede na delovno dobo). Tako vzgojitelji z več leti delovnih 

izkušenj, kot tudi mlajši vzgojitelji, pri svojem delu pogosto uporabljajo metode in oblike 

dela, ki zavirajo otrokovo lastno aktivnost, možnost raziskovanja, eksperimentiranja in 
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preizkušanja. Pričakovali bi, da bodo mlajši vzgojitelji uspeli prenesti  pozitivne izkušnje iz 

lastnega izobraževanja v svojo prakso. Nasprotno pa se kaže močan vpliv delovnih okolij, 

zato je spreminjanje pedagoške prakse dolgotrajen proces. Vzrok za to, da je veliko 

vzgojiteljev skeptičnih glede uvajanja naravoslovja, so pogosto njihove lastne neprijetne 

izkušnje v okviru obveznega izobraževanja (npr. neuspeh pri naravoslovnih predmetih). Ne 

nazadnje prihaja še do pomanjkljivega ali nepopolnega razumevanja naravoslovnih pojavov, 

saj je ob pregledu predmetnika na fakultetah v formalnem izobraževanju vzgojiteljev 

poudarek na družboslovnih vedah (psihologija, pedagogika, jezikoslovje). Poglobljeno 

razumevanje naravoslovnih vsebin in primernih pristopov za predšolsko obdobje je 

prepuščeno študentu, ko se odloča med izbirnimi predmeti, med katerimi pa so ponujene 

vsebine s poudarkom na naravoslovju. Vzgojitelj lahko pri svojem pedagoškem delu izhaja 

tudi iz empiričnih raziskav, ki so predstavljene v znanstvenih prispevkih. To pa pogosto ni 

tako enostavno, saj so znanstveni članki za praktika težko razumljivi in izsledke raziskav 

pogosto težko prenese v konkretno učno situacijo (De Jong, 2005, navedeno po Ferk Savec, 

Devetak in Wissiak Grm, 2007). 

Greenfield in sodelavci (2009) navajajo ugotovitve raziskave, ki je pokazala, da se vzgojitelji 

ne počutijo dovolj usposobljene za uvajanje naravoslovne vsebine skozi raziskovalno 

usmerjene naravoslovne dejavnosti. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da vzgojitelji izvajajo 

naravoslovne vsebine le enkrat do dvakrat na teden; ob tem so med vzroki navajali 

pomanjkanje časa in dajanje prednosti dejavnostim s področja jezika.  

Slovenski raziskovalci (Juriševič at al., 2008) pa so na vzorcu študentov razrednega pouka, 

raziskovali vpliv notranje motivacije na lastno učenje in posledično kasneje na poučevanje. 

Rezultate, glede na udeležence (bodoči razredni učitelji) raziskave, težko povsem enoznačno 

prenašamo na populacijo vzgojiteljev, a nekatere podobnosti v med vlogo v vzgojno-

izobraževalnem procesu enih in drugih vendarle lahko zaznamo. Ne nazadnje je starostna 

razlika v letih učencev, oz. otrok, s katerimi delajo vzgojitelji in razredni učitelji majhna. 

Rezultati raziskave so pokazali, da bodoči učitelji kažejo največ motivacije za učenje biologije 

in najnižjo motivacijo za učenje kemije. Rezultati so tudi pokazali, da se notranja motivacija 

za učenje matematike prekriva z notranjo motivacijo za učenje kemije, ob tem pa se odkriva 

možnost, da študenti, ki kažejo večjo notranjo motivacijo za učenje abstraktnih in specifičnih 

znanj, verjetno ne izbirajo izobraževanja za poklic učitelja. Na osnovi rezultatov avtorji 

zaključujejo, da bodoči razredni učitelji kažejo večji interes za konkretne vsebine, ob srečanju 
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z abstraktnimi pojmi pa se pokaže neke vrste strah, ki verjetno temelji v nezaupanju v svoje 

predhodno znanje s področja naravoslovja. Prav tako ugotavljajo le površinsko znanje 

kemijskih pojmov. Kar se tiče zadnjih ugotovitev, sta do podobnih rezultatov prišli tudi 

avtorici Krajnc in Korenčan (2012), ki sta ugotovili, da se vzgojitelji v gorenjski in štajerski 

regiji najpogosteje odločajo za dejavnosti s področja biologije. Področji fizike in kemije sta 

močno potisnjeni v ozadje. Ob tem se lahko opremo na mentalni model razumevanja 

naravoslovnih pojmov, ki ga razlaga Devetak (2006), v katerem gre za soodvisnost treh 

komponent: makroskopske, submikroskopske in simbolne. Makroskopska raven vključuje vse 

s čutili zaznavne spremembe v okolju, kar predstavlja dejansko stanje. Gre torej za konkreten 

pojav, ki ga lahko bolj ali manj ustrezno opišemo. Submikroskopska raven naravoslovnega, še 

posebno kemijskega pojma, se nanaša na razumevanje sveta delcev (atomi, molekule), ki so 

prav tako dejanske entitete in gradijo okolje. Simbolna raven pa se nanaša na vse simbolne 

predstavitve pojava, od različnih skic, slik, modelov matematičnih zvez do simbolnega 

kemijskega jezika, ki je le predstavitev dejanskega sveta. V prej omenjeni raziskavi pa je bilo 

ugotovljeno, da so študenti najmanj motivirani za učenje pojmov na simbolni ravni. Vse to 

napeljuje avtorje raziskave (Juriševič at al., 2008) k razmisleku, kaj spremeniti v sklopu 

izobraževanja bodočih razrednih učiteljev, pa tudi sicer na nižjih stopnjah izobraževanja, še 

posebno v okviru obveznega šolstva. Slutimo, da je razumevanje naravoslovnih pojmov v 

izobraževanju obrobnega pomena, saj je merjenje šolske uspešnosti večinoma omejeno na 

ocene in točke. Torej ni čudno, da je prvotna motivacija usmerjena v napredovanje – npr. 

opraviti preizkus znanja uspešno. Avtorji razmišljajo tudi o tem, da se v letih izobraževanja 

nabere veliko negativnih izkušenj, ki se odražajo na univerzitetni stopnji izobraževanja. 

Izpostavljajo srednješolski kurikulum za področje kemije, ki zajema veliko računanja in 

kemijskih enačb, ki bi jih dijaki, lahko vzeli kot nepotrebne in nesmiselne. Zato predlagajo, da 

bi morale biti vsebine za učence bolj logične, razumne in povezane z resničnim svetom, vse z 

namenom, da bi postala kemija bolj zanimiva. Na osnovni in srednji stopnji izobraževanja bi 

to lahko dosegli na način, da bi učenci sodelovali pri eksperimentih in jih razlagali na 

submikroskopski ravni. Šele potem bi sledil razvoj spretnosti za simbolni zapis 

eksperimentalnih opazovanj.  

Zaključimo lahko, da je tudi za vzgojitelje odnos do naravoslovne pismenosti odločilnega 

pomena, predvsem zato, da bi že v predšolski dobi uvajali vsebine z različnih naravoslovnih 

področjih: tako kemije, biologije kot fizike. Razumevanje pojmov, ki temeljijo na 
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razumevanju zgradbe snovi na ravni delcev (atomi, molekule) je za najmlajše otroke 

prezahtevno, saj je odvisno od razvoja formalno logičnega mišljenje, nič pa ni narobe, če 

otroci slišijo nekatere izraze, še posebno, če so opremljeni s skicami in ilustracijami. Kar pa se 

tiče simbolne ravni predstavljanja naravoslovnih pojmov, je ta primerna tudi za predšolsko 

obdobje. V prvi vrsti gre za otroške risbe, ki so neke vrste zapis razumevanja določenega 

pojava, zelo kmalu pa zmorejo otroci predstaviti svoje ugotovitve opazovanj, meritev ali 

štetja v preprostih diagramih (stolpčni npr.) ali v tabelah (razvrščanje po eni ali dveh 

lastnostih). V vsakem od teh primerov gre za predstavitev dejanskega stanja sveta, ki ga 

otrok zaznava s svojimi čutili. 

 

2.4.2 Pristopi k načrtovanju in izvedbi naravoslovnih vsebin 

Ob upoštevanju trenutnih programov v slovenskih vrtcih, njihovi prostorski ureditvi in 

predvsem trendom, ki trenutno veljajo, ugotovimo, da se v oddelkih izvajajo formalne, 

neformalne in naključne naravoslovne vsebine. Povsem načrtovane pa so le formalne 

vsebine, ki jih vzgojitelj zapiše v svoj načrt dela, jih opredeli s cilji in metodami za njihovo 

izvedbo. Najpogosteje potekajo v za to namenjenih delih igralnic, v tako imenovanih 

naravoslovnih kotičkih ali kotičkih za igro s peskom in vodo ali pa izven igralnice. Od 

posameznega vzgojitelja je odvisno – v tem smislu je povsem avtonomen – koliko dejavnosti 

bo potekalo v naravnem okolju, čeprav se zdi, da je ravno naravno okolje za mnoge 

naravoslovne dejavnosti v predšolski dobi edino primerno. Pogosto izpostavljamo konkretne 

izkušnje, pomen naravnih situacij, dogaja pa se nasprotno. Otroci spoznavajo vsebine v 

»umetnem« okolju (npr. prinašanje živih bitij in drugih materialov iz narave v igralnico) še 

slabše pa je, če se to dogaja le ob fotografijah, ilustracijah in ob besednem podajanju brez 

možnosti  praktične izkušnje. Ugotovitev, da se vzgojitelji še vedno preveč oklepajo 

standardnih metod in ne dajejo otrokom možnosti za lastno aktivnost izhaja iz rezultatov 

raziskave o zastopanosti naravoslovnih dejavnosti v mariborskih vrtcih (Kolednik, 2010).  

Neformalne dejavnosti so na nek način vpete v vsakdanje dogajanje in povezane z drugimi 

vsebinami in rutinskimi dejavnostmi. Med neformalne naravoslovne dejavnosti prištevamo 

tudi prosto igro v peskovniku, pa vsakdanje izkušnje z vremenskimi pojavi, dnevnim ritmom, 

skrb za lastne potrebe in še marsikaj. Med naključne naravoslovne dejavnosti pa štejemo 

različne priložnosti, ki se pojavijo nepričakovano in nenačrtovano. Fleksibilen vzgojitelj jih 

izkoristi tisti trenutek, ko se pojavijo. Če upoštevamo motivacijo otrok, dodamo še lastno 
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radovednost, lahko iz takšnih situacij nastanejo zanimivi raziskovalni projekti. Dogodki, ki nas 

vabijo k raziskovanju so lahko: Zakaj se je drevo na našem igrišču podrlo? Zakaj je ptiček 

padel iz gnezda? Kam se je skrila miška, ki smo jo videli? Kaj dela štorklja, ki nosi v kljunu 

veje? 

Conezio in French (2002) predlagata, da naj bi izvajanje naravoslovne vsebine potekalo dlje 

časa, šlo naj bi za skladen proces, v katerem je vsaka današnja dejavnost nadgradnja tiste iz 

prejšnjega dne in hkrati podlaga za dejavnost, ki jo bomo izvajali naslednji dan. To otrokom 

omogoča neprestan pregled nad idejami in dejavnostmi in izgrajevanje baze znanja, ki ga 

lahko uporabijo za novo raziskovanje. V okviru programa ScienceStart naj bi nekatere 

vsebine (npr. o barvi in svetlobi) potekale tudi 10 ali celo 12 tednov. Otroci, ki so začeli s 

preprostim mešanjem barv in raziskovanjem virov svetlobe in senc, so na koncu prišli do 

poglobljenega znanja o ciklični menjavi dneva in noči. 

Obstoj projektov v vrtcih potrjuje tezo, da z mehaničnim uvajanjem sodobnih metodičnih 

konceptov (npr. projektnega dela) ni mogoče doseči izboljšanja kakovosti vzgojno-

izobraževalnega procesa v celoti. Noben poskus izboljšanja kakovosti vzgojno-izobraževalne 

prakse ali njenih posameznih delov, ki temelji na ideji hitrega in nenadnega napredka, ni imel 

pričakovanih rezultatov (Slunjski, 2012). Ta trditev drži še toliko bolj za področje 

obravnavanja naravoslovnih vsebin. V oddelku, kjer otroci nimajo niti predznanja niti 

izkušenj z obravnavanega področja, tvegamo, da bo sicer na videz zanimiva vsebina izzvenela 

kot dolgočasna in nepriljubljena med otroki. Delo na naravoslovnem področju zahteva 

postopnost vse od trenutka, ko otrok v vrtec vstopi, vsebine nadgrajujemo ponavljamo in so 

del našega vsakdanjega življenja.  

Ustreznost in kakovost vzgojiteljevih intervencij, o katerih govori  Slunjski (2012), ni mogoče 

načrtovati, niti analizirati zunaj konteksta, v katerem se ti za intervencijo odločajo, saj gre za 

neposredne odzive glede na posameznega otroka, na položaj in kontekst, v katerem se 

vzgojno-izobraževalni proces uresničuje. Če uporabimo Hopkinsovo metaforo, lahko 

razmišljanje o vzgojno-izobraževalnem procesu in izvajanje projektnega pristopa primerjamo 

z igranjem šaha. Čeprav sta število polj na šahovnici in način premikanja figur določena, se 

nikoli ne odigrata dve enaki partiji (Hopkins, 2002; navedeno po Slunjski, 2012). Gre za 

zapleteno dinamiko odnosov in sodelovanja, kar velja tudi za potek projektov v vrtcu. 

Izvedba dveh popolnoma enakih projektov bi namigovala na repliko nečesa, kar se ne bi 

smelo replicirati. 
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Če povzamemo različne načine načrtovanja in izvajanja naravoslovnih vsebin v vrtcu, 

ugotovimo, da mora najprej obstajati teoretična podlaga v obliki vzgojiteljevih priprav. Že v 

letnem delovnem načrtu morajo biti postavljeni temelji v smislu upoštevanja starosti otrok, 

razvojnih značilnosti in vloge vzgojitelja. Skozi šolsko leto vzgojitelj oblikuje tematske sklope. 

Na samo izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela pa se vzgojitelj pripravi tako, da upošteva: 

(1) vsebinsko, (2) metodično, (2) organizacijsko-tehnično in (4) psihološko pripravo. Vsebina 

je tista, ki odloča, kako pristopiti k njenemu obravnavanju. Vzgojitelji uporabljajo pri tem 

različne metode: (1) metoda igre, (2) metoda dela z lutko, (3) metoda razgovora, (4) metoda 

pripovedovanja, (5) metoda praktičnega dela, (6) projektno delo, (7) metoda opazovanja, (8) 

metoda eksperimenta in (9) različne kombinacije omenjenih metod. Samo izvajanje 

pedagoškega dela v vrtcu pa poteka kot frontalna, skupinska ali individualna učna oblika. 

Ravno za področje naravoslovja je delo v manjših skupinah najbolj značilno in primerno, saj 

omogoča izvajanje najpogostejših metod za spoznavanje naravoslovnih pojavov.  

 

2.4.3 Metode izobraževalnega dela 

Gre za različne načine dela učitelja, v našem primeru vzgojitelja. Nanašajo se torej na 

poučevanje, na odnose in komunikacijo ter na načine posredovanja učne vsebine. Med 

načrtovanimi metodami (v učnih pripravah) izobraževalnega dela pogosto zasledimo: 

metodo ustne razlage, metodo razgovora, metodo dela s tekstom, metodo ilustracije in 

demonstracije ter metodo praktičnega dela, ki jo pogosto imenujemo kar metodo 

eksperimentiranja. Hitro lahko ugotovimo, da so za področje naravoslovja nekatere metode 

veliko bolj primerne od drugih. V okviru metode eksperimentiranja lahko izpostavimo 

naravoslovni poskus. Naravoslovni poskus v vrtcu predstavlja temelj zgodnjega učenja in 

poučevanja naravoslovja, saj omogoča spoznavanje in razumevanje pojmov in procesov, ki so 

del vsakdanjega življenja (Petek, 2010). Učenje z raziskovanjem, zaradi različnih dejavnosti in 

njihovih učinkov, omogoča primerno okolje za rekonstrukcijo obstoječih in/ali konstrukcijo 

novih pojmov. Tako nastali novi pojmi se lažje integrirajo v dolgotrajni spomin, so bolj 

diferencirani in bolj povezani z drugimi pojmi, ki so že vgrajeni v pojmovno strukturo otroka 

(Krnel, 2007). Eksperiment se uporablja za prikaz makroskopske ravni pojma. Lahko je 

demonstracijski ali pa pri njem sodelujejo tudi otroci, bodisi v manjših skupinah, v parih ali 

posamezno (Devetak, 2006). Poučevanje naravoslovja temelji na spoznavanju fizikalnih, 

kemijskih in bioloških vsebin. Zanimivo je, da je fizikalne in biološke pojave pogosto moč 
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razložiti le opisno, do največjega poseganja na submikroskopsko raven pa prihaja ravno pri  

kemijskih vsebinah (prav tam). Eksperimentiranje je torej bistveni del raziskovalne metode 

dela s predšolskimi otroki. V zgodnjem otroštvu je pomembno, da raziskovalno delo poteka 

tako, da otroci naravoslovne vsebine spoznavajo ob dejavnostih, ki omogočajo sprejemanje 

novih informacij z lastnimi izkušnjami. Pri tem vzgojitelj nastopa kot mentor, ki na poznanju 

obstoječega znanja otrok organizira aktivnosti raziskovalnega procesa, ki vodijo do novega 

znanja.  

Potek raziskovalnega dela navadno poteka v več stopnjah, ki so glede na posamezne avtorje 

nekoliko različno formulirane, čeprav s procesom raziskovanja vodijo do istega cilja. Po 

Krnelu (2007) je za šolsko in (z nekaj poenostavitvami) tudi za predšolsko obdobje primerna 

raziskovalna metoda, ki jo izpeljemo v šestih stopnjah:  

• Kaj o pojavu, objektu ali snovi, ki jo želimo raziskati, že vemo: gre za pogovor in 

izmenjavo mnenj v skupini; na tak način zaznamo obstoječe znanje otrok.  

• Kaj bomo raziskovali: zastavimo raziskovalno vprašanje, ki pa naj bo tako preprosto, 

da bomo nanj na koncu raziskave lahko tudi odgovorili.  

• Načrt raziskave: načrt izdelamo skupaj z otroki, glede na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje. Vsebuje opis poskusa ali opazovanja, kako, kje, s čim bo izveden, kaj se bo 

opazovalo, merilo. 

• Poskusi, opazovanja, meritve: izvedba po načrtu dela.  

• Kaj smo ugotovili: oblikovanje odgovora na raziskovalno vprašanje oz. povzemanje 

rezultatov.  

• Poročanje: poteka lahko s plakatom ali z drugačnim pisnim poročilom.  

Delu otrok sledi končni povzetek izhodiščnega in novo pridobljenega znanja, ki ga opravi 

učitelj/vzgojitelj.  

Podobno uporabo raziskovalne metode opredeljujeta tudi Cencič in Cencič (2002), in sicer po 

naslednjih stopnjah:  

1. Stopnja: prikaz problemske situacije (začutenje problemske situacije in opredelitev 

problema; ugotavljanje izhodiščnega znanja in določanje ciljev raziskave).  
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2. Stopnja: oblikovanje hipotez (izdelava didaktičnega in raziskovalnega načrta, vrednotenje 

njune ustreznosti; razprava in diskusija o osebnih stališčih).  

3. Stopnja: raziskovanje – preverjanje hipotez in iskanje odgovorov.  

4. Stopnja: rešitev problema in priprava poročila, vrednotenje postopka in rezultatov.  

 

Petek in Grubelnik (2010) pravita, da bi morali biti otroci na začetku raziskovalnega procesa 

postavljeni pred dejstva, ki so navadno v nasprotju z njihovim znanjem in pomenijo izhodišče 

za oblikovanje problema. Sledi razčlenitev problema v smislu odkrivanja bistvenih značilnosti 

problema kot celote in njegovih delnih problemov ter oblikovanje jasnih vprašanj, na katere 

želimo v raziskavi odgovoriti. Poročanje rezultatov v zgodnjem otroštvu poteka v glavnem na 

podlagi verbalne komunikacije oziroma slikovnega gradiva in lastnih izdelanih zapiskov (npr. 

risbe, plakati, opazovalni listi, itn.). Vzgojitelj z lastno prisotnostjo in aktivnostjo zagotovi, da 

je na osnovi opažanj in zbranih podatkov podana razvojni stopnji otrok primerna in 

strokovno neoporečna razlaga. Tudi s tega stališča je nujno stalno strokovno izobraževanje 

učiteljev; za naravoslovno področje pa to velja še toliko bolj. 

Pri spoznavanju naravoslovnih vsebin je zelo uporabna tudi metoda naravoslovnega poskusa. 

Ta naj ne bi bil sam sebi namen, oziroma naj bi se to dogajalo redko. Na primer, poskus, ki pri 

otrocih vzbuja čudenje, presenečenje, a ga ne morejo razumeti, jih prav lahko zavede v 

razmišljanje, da gre za »čarovnijo«. Tega si res ne želimo, saj naj bi učenje naravoslovja 

temeljilo na razumevanju pojava in na njegovih znanstvenih temeljih razlage. Kritični odnos 

do znanosti je mogoče oblikovati le na razumevanju nastajanja znanosti, poudarek je na 

procesu in ne na dejstvih, ki jih privzamemo, ne da bi jih razumeli. Najbolj naravno je, da 

pričnemo z razvijanjem ustreznih kompetenc, ki omogočajo uspešen miselni razvoj pri 

otrocih in vplivajo na razumevanje sveta, ki jih obdaja, že čim bolj zgodaj (Wissiak Grm, 

2010). Ob izvajanju poskusov pazimo, da je poskus pošten. Krnel (2006) pravi, da 

nepristranski poskus za otroke ni tako preprost pojem, kot se to zdi nam odraslim. Ker gre pri 

razumevanju poskusa za razvoj mišljenja, ki pa se po Piagetu razvija postopoma, ne smemo 

pričakovati od otrok kar pravilnih odgovorov, pa če se nam zdijo še tako preprosti in logični. 

Zaradi določene gospodarnosti v miselnih procesih, ki je najbrž posledica evolucije, skušajo 

otroci, pa tudi odrasli, razložiti nek pojav s čim manj spremenljivkami. To je sicer ugodno, saj 

le tako dovolj hitro najdemo zvezo med njimi in s tem razložimo pojav. Vprašanje pa je, ali je 
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tako sestavljen odgovor pravilen. Razumevanje pojma pošten poskus vključuje določanje 

spremenljivk in konstant. To ni pomembno le v ozkem naravoslovnem področju, v iskanju 

objektivnih rezultatov izvedenih poskusov, ampak mnogo širše. Osvobaja nas utečenih pravil, 

ki sestavljajo mišljenje po zdravi pameti, in vodi do drugačnih, pravilnejših zaključkov. Ne 

nazadnje je to še kako pomembno za delo vzgojitelja. Pomaga nam ozavestiti vsakokratno 

vzgojno situacijo tako v fazi načrtovanja kot v fazi analize. Vprašajmo se, kaj lahko v podobni, 

vendar novi situaciji spremenim, kaj naj ostane enako, da bomo otroke vodili do novih znanj, 

spretnosti in navad.  

 

2.4.4 Predšolska vzgoja in izzivi sodobne družbe 

Predšolska vzgoja v vrtcu je v svetu (in tudi v Sloveniji) že več kot dve desetletji prepoznana 

kot pomembna naložba v otrokov trenutni in poznejši razvoj ter učenje, izobraževanje in 

socializacijo. Pomembno je zagotavljanje spodbudnega okolja za neformalno in formalno 

učenje ter poučevanje otrok, in pri tem upoštevati specifičnosti povezane s starostjo otrok, 

razlike med enako ali podobno starimi otroki (povezane z družinskim, kulturnim, jezikovnim 

okoljem) pa tudi prednosti in slabosti, ki jih s seboj prinaša vrtec, ki predstavlja življenje 

otrok v socialnih skupinah (Marjanovič in Kroflič, 2009). Osrednjo vlogo v strokovnih 

diskusijah prevzema predvsem vprašanje upoštevanja različnega kulturnega konteksta pri 

raziskovanju otrokovega razvoja, področja, ki je bilo zgodovinsko gledano usmerjeno v 

raziskovanje otrokovega razvoja in učenja v kulturi »bele rase«. Vigotski je zagovarjal 

kvalitativne in kvantitativne metode raziskovanja, kar ustreza sodobnemu razumevanju 

spoznavanja in odkrivanja na področju družboslovja, zato ni presenetljivo, da je njegova 

socio-kulturna teorija v zahodnem svetu vse bolj v ospredju (Vonta, 2009). Kaže, da na 

področju vzgoje in izobraževanja kljub globalizaciji sveta in hitremu širjenju informacij lahko 

govorimo o dolgem vztrajanju tradicije, ki se skozi osebne izkušnje prenaša iz generacije v 

generacijo, zato so spremembe tudi danes postopne in počasne (Batistič Zorec, 2003). 

Svet, ki nas obdaja (osredotočimo se na razviti svet, npr. Evropa) je nasičen s simboli, 

visokotehnološkimi dosežki in zahtevanimi spretnostmi za obvladovanje različnih sodobnih 

pripomočkov. Vse to je sicer plod človeškega uma, a posameznika navdaja z negotovostjo, 

ker nikoli ne ve, ali bo še obvladoval svojo trenutno situacijo. Tudi zato je pomembno, da je 

nabor usvojenih znaj in spretnosti čim širši v smislu, da je posameznik zmožen iskati 

informacije in odgovore na različna vprašanja ter reševati vsakdanje probleme.  
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Dve pomembni raziskavi, ki potekati na področju Evrope, se že nekaj let izvajata prav s tem 

razlogom. Raziskava TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) meri to, 

»kar učenci znajo«, PISA (Program for International Student Assessment) pa ugotavlja, »kako 

so učenci zmožni svoje znanje uporabiti«. TIMSS uporablja za svoje izhodišče kurikulum, Pisa 

pa se ne opira na noben pomemben vidik kurikuluma, ampak se osredinja na naravoslovno 

pismenost kot sposobnost uporabe naravoslovnega znanja. Rezultati raziskave PISA 2006 so 

pokazali, da je bilo v več evropskih državah znanje naravoslovja boljše kot znanje o 

naravoslovju. Obe raziskavi pa ugotavljata močno povezavo med naravoslovnimi dosežki 

učencev in njihovim domačim okoljem (npr. spodbude v obliki naravoslovnih knjig in revij, ki 

jih ima učenec doma na voljo) kot tudi med socialnimi značilnostmi šole (npr. delež socialno 

prikrajšanih učencev) in uspešnostjo učencev pri naravoslovju (Naravoslovno izobraževanje v 

Evropi, 2012). 

 

2.5  Opredelitev raziskovalnega problema in cilji raziskave 

Vzgojitelj z dolgoletno prakso pridobi številne izkušnje in znanje, tako z lastnim delom v 

oddelku kot tudi z izmenjavo izkušenj v okviru tima v svojem delovnem okolju ali pa na ravni 

širših sodelovanj med vrtci (študijske skupine, posveti s področja predšolske vzgoje). Na tej 

osnovi je mogoče ugotoviti, da je delovanje vzgojitelja na področju naravoslovnega 

izobraževanja pogosto precej stereotipno in površinsko. Zelo pogoste so teme, kot so vreme, 

letni časi in podobno, ki so otrokom sicer blizu, vendar pa od vzgojitelja pri vzgojno-

izobraževalnem delu ne zahtevajo veliko inovativnih pristopov. Da je delovanje vzgojiteljev 

na naravoslovnem področju površinsko, kaže prav izbor vsebin, ki so zelo široke, in se 

obravnavajo brez poglobljenega razmišljanja o pojavih, o vzrokih in posledicah, pogosto gre 

le za podajanje informacij, brez možnosti da bi otroci raziskovali. Prav zato bo v tej raziskavi 

uporabljeno vsebinsko področje o kamninah in prsti, ki se v sklopu naravoslovnega dela na 

predšolski ravni ne uporablja pogosto, kar pa ne pomeni, da ne predstavlja zanimive in za 

otroke vsebinsko pomembne teme. V zasnovani akcijski raziskavi bodo pet- in šestletniki s 

serijo naravoslovnih aktivnosti razvijali naravoslovne kompetence predvsem na področju 

usvajanja znanj oz. razvoja pojmov o kamninah in prsti ter pri tem razvijali raziskovalne 

spretnosti, kot so predvidevanje, preizkušanje in posploševanje.  
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Cilji raziskave so: 

• Ugotoviti, kakšno predznanje o zgradbi prsti in kamnin imajo v akcijski raziskavi 

sodelujoči otroci. 

• Z določenimi učnimi strategijami pri otrocih razviti ustrezne pojme o zgradbi prsti in 

kamnin; to pomeni, da ustrezno uporabljajo splošno veljavne in posamezne 

strokovne izraze (prst, poskus, kamnina, apnenec, kislina itd.).  

• Ugotoviti, ali se bodo pri otrocih pojavile razlike v znanju vsebin o prsti in kamninah. 

• Ugotoviti, kakšno je mnenje staršev o zgodnjem uvajanju naravoslovnih vsebin. 

 

3. Metoda 

Z akcijsko raziskavo želimo vplivati na konkretno pedagoško prakso. Ob tem gre za dva 

pomembna vidika, to sta zagotavljanje kakovosti v vzgojno-izobraževalni instituciji s 

poudarkom na samoevalvaciji in omogočanje profesionalnega razvoja vzgojitelja/učitelja 

(Vogrinc, Valenčič-Zuljan in Krek, 2007).  

»Akcijsko raziskovanje je sistematično proučevanje poklicnih situacij (npr. učne situacije), ki 

ga izvajajo tisti, ki so v te situacije vključeni (npr. učitelji, vzgojitelji), da bi te situacije 

izboljšali (Elliott, 1990, navedeno po Vogrinc, 2007).« Zamisel o akcijskem raziskovanju izvira 

iz dela socialnega psihologa Kurta Lewina, ki je opisal akcijsko raziskavo kot niz korakov v 

spirali, katerih vsak sestoji iz načrtovanja, akcije in ocene doseženega rezultata (Vogrinc in 

Devetak, 2010). 

To pomeni, da »raziskovalec« sam načrtuje ukrepe za izboljšanje stanja na osnovi zaznavanja 

in analize rezultatov procesov poučevanja ter prevzema odgovornost za kakovost svojega 

dela. S tem, ko se vrtec spremeni v učečo se skupnost, se zagotovi kontinuiteta raziskav, ki 

jih izvajajo vzgojitelji, to pa postane vzrok in posledica njihove vzgojno-izobraževalne prakse. 

Pri akcijskih raziskavah gre za metodologijo sočasnega raziskovanja in izpopolnjevanja 

prakse, ki nadomesti standardizirane, fragmentirane, mehanične intervencije, usmerjene v 

»popravljanje« nekaterih razsežnosti te prakse (Slunjski, 2012). 

3.1 Vzorec 

V raziskavi je sodelovalo 24 otrok, starih pet do šest let. Načrtovala, izvajala in analizirala jo 

je ena vzgojiteljica v sodelovanju s pomočnico vzgojiteljice (kadrovska razporeditev v skladu z 



Ana Srpčič (2014): Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju. 

37 

 

zakonskimi standardi in normativi). Vrtec, v katerem je bila raziskava izvedena, sodi v 

jugovzhodno statistično regijo. Zadnjih pet let ga obiskuje od 280 do 320 otrok. 

 

3.2 Inštrumenti 

Skupinski intervju je zelo primerna oblika zbiranja informacij pri delu s predšolskimi otroki. 

Otroci dajejo drug drugemu pobudo in pogum za izražanje idej, ki jih v individualnem 

pogovoru ne bi želeli izraziti. 

Analiza izdelkov otrok je pogosta osnova za nadaljnje načrtovanje dela v oddelku in podlaga 

za individualni pogovor z otrokom. Vzgojitelj vse otrokove izdelke ceni, a jih ne ocenjuje. To 

pomeni, da ni bolj in manj kvalitetnih izdelkov, ampak lahko preko izdelka ocenimo otrokove 

predstave o pojavu ali predmetu. 

Analiza posnetih fotografij je v pomoč predvsem pri skupni evalvaciji z otroki. Fotografija je 

enostaven način beleženja dogodkov; vzame malo časa, ne potrebujemo veliko dodatne 

opreme in znanja. 

Individualni intervju je inštrument, ki ga v predšolski dobi uporabljamo kot dodatek 

skupinskemu intervjuju; kot razlago in pojasnjevanje izdelka ali dejavnosti posameznega 

otroka ali kot možnost za preverjanje usvojenih pojmov. 

 

3.3 Potek raziskave 

Posamezni akcijski koraki so bili načrtovani kot raziskovalne dejavnosti, oziroma kot učenje 

otrok ob lastni aktivnosti. Izhodiščna ideja je predstavljala vprašanje, problem ali izziv. Z 

načrtovanimi aktivnostmi otrok in odraslih smo prišli do konkretnih dokazov v obliki izdelkov 

otrok, fotografij, zapisov dejavnosti itd. Kot tehnični pripomoček načrtovanja posameznih 

dejavnosti v akcijskih korakih smo uporabili Shemo 1 (spodaj). 
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Shema 1 – Prikazano sosledje aktivnosti otrok in odraslih omogoča, da načrtujemo na 

podlagi predhodnjih izkušenj, pridobljenih znanj in odprtih vprašanj. 

 

Vsakemu načrtovanemu delu raziskave je sledila evalvacija vzgojitelja z refleksijo. V tem 

delu smo iskali odgovore na vprašanja: (1) Kaj je bilo dobro izvedeno v današnji dejavnosti?; 

(2) Katere učne strategije (oblike, metode, tehnike, sredstva) so bile učinkovite in zakaj?; (3) 

Kako bi lahko zasnovali dejavnost bolje? Kaj lahko izboljšam, spremenim?; (4) Katere ovire ali 

težave so se pojavile (sredstva, prostor)?; (5) Kakšne dokaze o aktivnosti otrok smo 

pridobili?; (6) Koliko otrok je bilo aktivnih? Kako so se počutili otroci? in (7) Kako se je počutil 

vzgojitelj ob izvajanju dejavnosti? Ali je bila vloga vzgojitelja ustrezna?  

 

4. Rezultati 

Uvod v raziskavo je predstavljal skupinski intervju, ki je imel nekaj značilnosti nevihte idej, ki 

smo jo spodbudili z vprašanjem Kaj vse je v tleh? in v nadaljevanju vodili z dodatnimi 

podvprašanji, ki so imela vlogo usmerjanja, pojasnjevanja in preverjanja izjav. To je bila 

priložnost, da smo dobili širši vpogled v predznanje otrok. Ker je v predšolskem obdobju 

težko zadržati daljšo motivacijo pri delu s celotno skupino otrok, smo intervju nadaljevali še  

v manjših skupinah po 4–5 otrok, včasih tudi samo z dvema otrokoma. Izvedli smo ga kot 

razgovor in si njihove odgovore beležili. Odgovore smo klasificirali glede na vsebino. 
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Tabela 1: Znanje otrok o prsti in kamninah pred raziskavo  

 Vprašanje Znanje otrok pred začetkom akcijske raziskave 

Kaj vse je v zemlji?  Veliko domišljijskih idej. Najpogostejši odgovori: škrati, dinozavri, zlato, 

zaklad. Domišljijski odgovor je podalo 11 otrok. 

Ideje, o katerih so slišali ob prebiranju enciklopedij, vendar pa niso znali 

razložiti, zakaj je to pod zemljo, npr. kosti, kapniki, nafta. Takšno idejo je v 

odgovoru uporabilo 9 otrok. 

Malo z realnostjo povezanih izjav, naštevali so predvsem živali – 15 otrok. 

Nihče ni omenil korenin. 

Kaj lahko delamo z 

zemljo/prstjo? 

(poznavanje možnosti 

za raziskovanje prsti) 

 

Najprej odgovor: »Ne vem.« Šele po dodatnem vprašanju: Kaj bi lahko z 

njo delal?, povedo, da jo lahko kopljemo, orjemo, z bagrom dajemo na 

kup.  

Kaj bi naredil/a s kamni 

(10 različnih kamnov)? 

(poznavanje možnosti 

za raziskovanje 

kamnin) 

 

Naredili bi tako hišo – 2x  

Metal bi jih v vodo – 5x 

Zlepila bi jih – 3x 

Pobarvali bi jih (verjetno gre za asociacijo, na barvanje kamnov, ki so 

predstavljali pikapolonice) – 4x 

Z bagrom bi jih prevažali na kup – 1x 

Na cesto bi jih dal – 1x 

Igrali bi se z njimi – 5x 

Kako se razlikujeta ta 

dva kamna? Sta 

enaka? 

(usmerjenost v 

zaznavanje lastnosti 

snovi in premetov) 

 

Opazijo razliko v barvi – 22x 

Opazijo razliko v velikosti – 22x 

Kamne primejo in si jih ogledajo – 3x, ob tem uporabijo izraze: 

Gladek – 2x 

Hrapav – 3x 

Okrogel – 1x 

Ni okrogel (op. bil je ploščat) – 1x 

 

Sledili so trije akcijski koraki, ki so se vsebinsko navezovali na spoznavanje zgradbe prsti in 

kamnin: (1) Raziskovanje prsti ali otroci se igrajo arheologe – iščemo odgovor na vprašanje: 

Od kod prihaja ta prst?, (2) Kaj vse lahko delamo s prstjo?, (3) Kaj vse lahko delamo s 

kamninami, ki smo jih našli v prsti? 
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4.1 Uvodna dejavnost 

Vsak dan v vrtcu je zaznamovan z dnevnim redom, ki daje otrokom občutek varnosti, saj 

vedo, kako si sledijo ključne dejavnosti dnevne rutine. Del vsakodnevne rutine je tudi to, da 

se po zajtrku otroci zberejo v tako imenovanem jutranjem krogu, ki daje priložnosti za 

nekatere skupne dogovore in pogovore. Včasih traja le nekaj minut, toliko, da otroci dobijo 

informacije o tem, kako bo potekal dan, kaj se bo dogajalo ... Včasih se v takšni skupini 

zadržijo dlje, saj tako lahko izvedemo različne pogovore in dogovore, ki se tičejo cele 

skupine. Otroci se na tak način učijo poslušati drug drugega in samostojno pripovedovati, 

razlagati, utemeljevati ... 

Za uvod v akcijsko raziskavo smo celotni skupini otrok namenili zelo široko vprašanje, ki bi 

otrokom omogočilo izraziti vse ideje, ne glede na njihovo smiselnost, realnost in pravilnost. 

Že pred tem je bilo med strokovnima delavkama v oddelku (vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice) dogovorjeno, da med nevihto idej, če le ne bo nujno, ne bo podanih nobenih 

komentarjev in sodb, ki bi otroke usmerile v ožje razmišljanje. Pri predšolskih otrocih se 

lahko zgodi, da že najmanjša pripomba preusmeri otrokov tok misli. Vzgojiteljeva 

podvprašanja lahko torej delujejo spodbudno, kadar želimo otroka usmeriti na določene, 

ožje načrtovane vsebin, lahko pa delujejo zaviralno, kadar z njimi omejimo otrokove 

predstave in domišljijo. Tokrat je bil cilj zbrati čim več idej. Pri tem se je pojavila zadrega 

glede uporabe termina prst. Prst je vrhnja plast zemeljske skorje; to kar v pogovornem jeziku 

imenujemo zemlja. Da bi zagotovili razumevanje vprašanja, smo se z otroki najprej 

sproščeno pogovarjali o tem, kaj vse nas obdaja. Povedali so, da so to drevesa, hiše, rože, 

med rožami je zrak. Kaj pa je pod našimi nogami, pod drevesi, pod zrakom. Skupaj smo prišli 

do ugotovitve, da je to zemlja in ob tem smo pojasnili, da zemljo imenujemo tudi prst. Šele, 

ko smo raziskali terminologijo, smo otrokom zastavili vprašanji: Kaj vse je v zemlji?, Kaj vse 

se v njej skriva? 

Sledila je nevihta idej: voda, zaklad, korenine, lava, kamenčki, koren, čebulica od zvončka, 

redkvica, seme, kristali, deževnik, polž, krt, slepec, voluhar, murenčki, cev, cevi, kabli, 

žuželke, smeti, mravlje, kost, školjka, kamen, skale, glina, krompir, predor, klet, kraške jame, 

vodovodne cevi, medved v brlogu, človeška ribica, kača, arašidi, miške, ... 

Vse odgovore smo zapisali in sledil je še sproščen pogovor, s katerim smo razvrstili ideje. 

Pogovorili smo se o tem, da so nekatere stvari pod zemljo zato, ker jih je tja dal človek, 



Ana Srpčič (2014): Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju. 

41 

 

nekatere stvari, ki so pod zemljo človek išče in jih izkorišča, nekatere imajo tam svoj 

življenjski prostor, oz. so sestavni del te prsti. Lahko bi rekli, da je potekalo nekakšno 

razvrščanje zbranih idej, glede na kriterij »Zakaj je to (korenina, krompir, itd) v zemlji?« 

Sam razgovor je otroke motiviral, hkrati pa je bil tudi miselno zelo zahteven, zato smo za tem 

odšli ven na igrišče in se dogovorili, da bodo otroci tudi zunaj opazovali okolje in razmišljali o 

tem, kaj se skriva pod zemljo. 

Na igrišču se je oblikovalo več samostojnih igralnih skupin, ki so uživale v prosti igri v mivki, 

na travi, na plezalih in igralih. Ob prihodu v igralnico smo otroke ponovno zbrali in vprašali, 

kako so preživeli dan in ali so se kaj naučili, kaj so delali na igrišču ...  Naj zapišemo le nekaj 

odgovorov, ki dajejo slutiti, da je jutranji pogovor pustil sledi. 

Otrok 1.: Mi fantje, smo v mivko naredili tako luknjo, samo se nam je podirala, ker nismo 

imeli takih veliki cevi, da bi tovornjak šel noter. 

Otrok 2.: Me smo pa mravlje vid'le, pa so šle not, pa pol ven. Pa ne vem, če so bile iste ali so 

bile pa druge, ker jih je bilo več. 

Otrok 1.: Tam, ko je tisto drevo, tam, kjer so betonske plošče, se pa vidijo taaake korenine. Pa 

se vidijo, pol se pa več ne vidijo. 

Otrok 3.: Če bi pa lopato imeli, bi pa lahko jamo skopali, samo tuki na igrišču ne smemo, ker 

potem pa kdo noter stopi, pa pade. 

 

Refleksija vzgojitelja 

Pogovor v jutranjem krogu je bil zelo aktiven. Vključevali so se skoraj vsi otroci. Nekoliko bolj 

zadržana je bila le ena izmed deklic, ki pa ni kazala dolgočasja, ampak je predvsem poslušala. 

Pri deklici opažamo, da se težko govorno uveljavlja med govorno bolj kompetentnimi 

vrstniki, zato jo po navadi spodbudimo z njej namenjenimi vprašanji. Izstopal je še deček, ki 

ima sicer veliko znanja, vendar pa se je s svojimi nenehnimi pripombami skušal preveč 

uveljavljati in je pogosto preglasil in prekinil vrstnike. Njegovo uveljavljanje skušamo  

uporabiti tako, da mu damo možnost, da svojo idejo razloži v manjši skupini, da jo skuša s 

prijatelji realizirati, narisati načrt, predstaviti preko igre, izdelka  

Za nekatere otroke je bilo zbiranje idej tudi zabavno, na osnovi asociacij so dodajali nove in 

nove ideje, med njimi so bile tudi povsem domišljijske, nekatere so bile vezane tudi na 

različne animirane filme, ki jih otroci gledajo. Ob tem je dobro poudariti, da je področje 

naravoslovja v risankah pogosto povsem popačeno in v nikakršni zvezi z naravoslovno 
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znanostjo. V tem smislu so risanke zelo škodljive, saj otroci usvojijo napačne predstave in 

dejstva, npr. da čebele nabirajo med v vedra, krt koplje rov z lopato. Nič bolje ni ob pogledu 

na nekatere ilustracije v otroški literaturi. Velja torej, da je potrebno premišljeno izbirati 

sredstva (knjige, posnetke, filme), ki jih uporabimo v didaktični namen. Kljub temu so 

nekateri zelo resno in zbrano razmišljali, povezovali so posamezne ideje in iskali zveze med 

pojavi. Kot na primer izjava deklice, da je krtu poleti v zemlji bolj hladno, ko je nam vroče; 

pozimi pa mu je toplo, ker je na zemlji sneg. 

Še vedno ocenjujemo, da smo ravnali prav, ko smo otrokom dali možnost proste igre na 

igrišču, saj bi bilo nadaljevanje z usmerjeno dejavnostjo za večino otrok prenaporno. Tako pa 

smo ob koncu dopoldneva še uspeli pridobiti njihovo evalvacijo tega dne. Morda bi v ta 

namen lahko uporabili tudi risbo, s katero bi se otroci izrazili. Odločili smo se, da jo bomo 

uporabila takrat, ko bo vsebina bolj konkretna. Tokrat pa smo uporabili skupinski pogovor, v 

katerem so imeli otroci priložnost povzeti vtise celega dne. 

 

4.2 Prvi akcijski korak  

Naslov: raziskovanje prsti ali otroci se igrajo arheologe 

Načrtovane bodo takšne dejavnosti, ob katerih bodo otroci dobili konkretno izkušnjo o tem, 

kaj vse je v prsti in o tem, da obstajajo kvalitativne razlike v prsti, ki jih zaznamo s čutili: tip, 

vid, vonj, sluh. Ob raziskovanju in manipuliranju s prstjo bodo usvajali izrazoslovje za 

aktivnosti, predmete in pojave.  

Vloga vzgojitelja:  

• Otrokom omogočiti učenje in razvijanje spretnosti z lastno aktivnostjo in 

raziskovanjem.  

• Zastavljanje produktivnih in odprtih vprašanj, ki otroku omogočajo reševanje miselnih 

problemov po njegovi lastni poti. 

• Usmerjanje in preusmerjanje pozornosti otrok na izrazite značilnosti snovi. 

• Spodbujanje otrok k opisovanju lastnosti snovi, predmetov, ... 

• Spodbujanje otrok k uporabi lastnih meril pri razvrščanju in primerjanju. 

 

Cilji:  

- Otrok spoznava mehanske postopke ločevanja snovi v prsti. 
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- Otrok uporabi naravoslovne postopke: opazovanje, razvrščanje in prirejanje v smislu iskanja 

povezav in posploševanja ugotovitev in spoznanj. 

4.2.1. Izhodiščna ideja za 1. dejavnost 1. akcijskega koraka 

Po pogovoru o tem, kaj vse lahko najdemo v prsti, bodo otroci postavljeni pred konkretno 

izkušnjo raziskovanja, kaj vse se skriva v prsti. Igrali se bodo arheologe. 

 

RAZLAGA DEJSTEV 

Otroci imajo na voljo tri vzorce prsti: gozdno prst, prst iz vrta ob stanovanjski hiši in vzorec 

prsti, ki smo ga vzeli ob lokalni cesti. Otroci bodo prst natančno raziskali in iz nje pobrali vse 

večje delce. 

 

NAČRT AKCIJE 

• Otroci se razdelijo v tri skupine in raziskujejo prst. 

• Vse večje delce izločijo in smiselno razvrstijo. 

• Vsaka skupina predstavi svoje ugotovitve ostalim vrstnikom: poimenujejo najdene delce, 

če ne vedo, kako bi najdbo poimenovali, jim pomagajo ostali otroci ali vzgojitelj. 

• Otroci ločujejo delce prsti s sejanjem (uporaba sit). 

 

AKCIJA 

Otroci si pomagajo z majhnimi plastičnimi žličkami in posodami, v katere razvrščajo najdbe. 

Ločijo vse večje delce snovi, ki jih najdejo v prsti: kamne, semena, korenine, ostanke polžjih 

hišic, drevesne liste. Iz najdb naredijo zbirke s postopkom razvrščanja. Ideje otrok 

zapisujemo in se o njih pogovarjamo. Drugi način ločevanja delcev prsti je sejanje. Otroci s 

siti ločijo večje in manjše delce v prsti. 

 

ZBRANI DOKAZI IN UČINKI AKCIJE 

• Tri različne zbirke najdb, ki izhajajo iz različnih vrst prsti 

• Fotografije otrok med akcijo 

• Razstava najdb v prostoru pred igralnico 

• Risbe otrok  

• Zapisi opazovanj vzgojitelja 



Ana Srpčič (2014): Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju. 

44 

  

RAZLAGA UČINKOV 

• Vsaka skupina je na večji bel list razstavila vse najdbe, jih pokazala vrstnikom in jih 

poimenovala. Ob tem smo jih spodbudili, naj jih zlagajo v skupine (množice) glede na 

skupno lastnost.  

 

Slika 1: Najdbe iz gozdne prsti 

   

Sliki 2 in 3: Najdbe iz prsti ob cesti (levo) in vrtne prsti (desno). 

Tisti, ki so raziskovali gozdno prst (Slika 1)so tako naredili več skupin najdb: različne 

korenine, ostanki drevesnih listov, plodovi in semena, kamni, vejice in ostanki živali 

(polžje hišice). Prst, ki je bila nabrana ob cesti (Slika 2) je nudila manj raznolike najdbe. 

Veliko je bilo kamenja in le nekaj manjših korenin. V prsti nabrani na vrtu (Slika 3) pa je 

bilo spet več korenin, ostankov vej in semen (npr. oreha) ter nekaj kamnov, med katerimi 

so izstopali ostanki lončenih posod. 

• Otroci so izrazili zaznave o tem, kakšna je bila prst: mokra, suha, ostra, mehka, težka, 

lahka. Otroci so bili med raziskovanjem zelo motivirani, pogosto so drug drugemu 



Ana Srpčič (2014): Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju. 

45 

 

vzhičeno kazali, kaj so našli, se ob tem pogovarjali, kaj bi to lahko bilo. Raziskovali so s 

prsti in s pripomočki: žličke, lesene palčke, pincete ter odslužene zobne krtačke, s 

katerimi so očistili najdbe. Zaradi konkretne izkušnje jim ni bilo težko odgovoriti na 

vprašanje: Kakšna je bila prst na otip? 

 

Slika 4: Otroci so bili pravi raziskovalci. 

 

• Trudili smo se uporabljati ustrezno poimenovanje za prst, saj je pogovorno večinoma v 

uporabi beseda zemlja (zemlja za lončnice, zemlja na polju) in spoznavamo nove izraze 

kot je npr. arheolog. 

Otroci so bili nad dejavnostjo navdušeni tudi zato, ker je bilo vse, kar so našli v prsti (Slika 

4) neke vrste »skriti zaklad«. Ob tem smo se pogovorili tudi o tem, da nekateri ljudje na 

podoben način iščejo ostanke različnih predmetov v prsti in tako ugotavljajo, kako so 

ljudje včasih živeli, kakšno orodje so uporabljali. Arheologija (grško, arkhaīos, »starinski«) 

je namreč ena od samostojnih zgodovinskih znanstvenih ved, ki proučuje človeško 

preteklost. Do materialnih virov za proučevanje prihaja predvsem z izkopavanji.  

• Anekdotski zapis pogovora otrok 

Otrok 1: Lej, to so pa taka jajčka, kaj če so od dinozavra. [pokaže na koščice od češenj] 

Otrok 2: Ne, pa ne! Dinozavrova jajca so večja. Taaaaka! [z rokami pokaže velikost] 

Otrok 1: Pa niso vsi taki. Tud majhni dinozavri so, veš! Lahko je pa tudi od kaj drugega. 

Otrok 3: Ja, od žabe! 
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Otrok 1: Žabe? Žabe pa že ne! Žabe nimajo jajc, ampak tako ... tako … no, ne vem, kako se 

reče, samo vem, ker mi je mami zadnjič povedala. Sem v knjigi vid'la. Je tako drugačno. 

Otrok 2: No, pol pa je tak kamenček, čisto okrogel. 

Med otroki je tekel spontan pogovor, v katerem so izražali svoje pretekle izkušnje, domneve, 

znanje in tudi vprašanja. Pogovor ni bil voden, pa je vendar bil osredotočen na dejavnost, kar 

dokazuje, da so bili otroci zelo motivirani. 

 

Refleksija vzgojitelja 

Dejavnost je potekala v treh skupinah, v katerih je bilo 6–8 otrok. To je optimalno število 

otrok, ki še omogoča aktivno udeležbo vsakega posameznika, vzgojitelju pa pregled nad 

celotno skupino otrok (24 otrok razdelimo v 3–4 skupine in za toliko skupin tudi pripravimo 

prostor). Večina otrok je vztrajalo pri raziskovanju uro in pol, po približno eni uri, so začeli 

posamezniki zapuščati omizje za raziskovanje in so si izbrali igro s kockami, nekateri pa igro v 

kotičku kuhinja. Posamezniki pa so vztrajali še in še. Prosili so še za lupe, s katerimi so si 

ogledovali najdbe, z vrstniki so si izmenjevali mnenja o tem, kdo vse je pustil ostanke v prsti.  

Nekateri otroci so pri raziskovanju uporabili tudi druga čutila, saj so povedali, da prst diši po 

listju. Predvsem pa so znali zelo natančno povezati izvor posameznih najdb z realnimi dejstvi. 

Na primer, da je polž poginil, ostala pa je hišica.  

Otroci so predvsem raziskovali, brez predhodnih usmeritev, kaj naj iščejo. To je med otroki 

povzročilo nekakšno pričakovanje, ki se je kazalo skozi celotno dejavnost. Dobro je, da so 

otroci raziskovali v manjših skupinah, saj je prihajalo do medsebojne komunikacije in do 

medvrstniškega ali sodelovalnega učenja, ko so bolj kompetentni posamezniki nekako 

prevzeli vodenje skupine. Vzgojitelj je imel dovolj časa za opazovanje skupin med delom, 

občasno se jim je pridružil in tudi sam navdušeno iskal in »brskal« po zemlji. Občasno so 

otroci prihajali k vzgojitelju z vprašanji, ali lahko vzamejo še kakšen pripomoček (lesene 

palčke npr.), še večkrat pa so prihajali s svojimi najdbami in jih pokazali. 

Kot je že običajno, smo ob kratkem skupnem pogovoru povzeli dopoldansko dogajanje. Še 

nekoliko uredili naše zbirke in jih odnesli na razstavo na polico pred igralnico, saj otroci 

rezultate dopoldanskega »dela« zelo radi pokažejo svojim staršem. Čeprav smo ves čas 

ugotavljali, da obstajajo razlike v tem, kakšna je prst, še vedno nismo odgovorili na 

vprašanje, od kod prihaja prst. Otroci se o njenem izvoru niso spraševali, zato bomo s tem 

vprašanjem še počakali. 
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4.2.2 Izhodiščna ideja za 2. dejavnost 1. akcijskega koraka 

Na osnovi najdb skušamo ugotoviti, kje je bila prst nabrana. V ta namen bo uporabljen 

didaktični pogovor, v katere bo v ospredju sklepanje in posploševanje na osnovi praktičnih 

izkušenj iz prve dejavnosti.  

 

RAZLAGA DEJSTEV 

Ponovno bomo pregledali zbirke najdb iz prsti, se pogovorili o tem, kdo je živel v prsti, kaj je 

v njej raslo, zakaj so v njej določene stvari.  

 

NAČRT AKCIJE 

Pogovor bo potekal v večji skupini otrok. Nekatera pravila pogovora so že dolgo veljavno 

pravilo za vse pogovore, kar olajša delo z večjo skupino. Osnovno pravilo je: Kadar nekdo 

govori, ga poslušamo.  

Vloga vzgojitelja pa je, da opazi posameznega otroka, ki ne daje jasnih pobud za vključevanje 

v pogovor, da ga občasno vključi z vprašanji, oz. ga povabi, da pove svoje mnenje. Vzgojitelj 

skrbi, da se pogovor razvija v smeri doseganja cilja; z vmesnimi komentarji pojasnjuje in 

dopolnjuje njihove izjave. Pri tem se trudi uporabljati ustrezno izrazoslovje, ki pa ne sme biti 

za otroke nerazumljivo in gradi znanje na znanstveni osnovi (sam mora pojave natančno 

poznati) 

 

AKCIJA 

• Predvidevamo, da bomo ob pregledovanju najdb iskali odgovore na naslednja vprašanja: 

Zakaj so v prsti korenine? Zakaj so v njej ostanki polžjih hišic? Zakaj so v njej semena? Od 

kod je prišel želod v prst? Zakaj je v tej prsti toliko kamnov? 

 

ZBRANI DOKAZI IN UČINKI AKCIJE 

• Zapis ugotovitev otrok, njihovih izjav in pogovora med njimi in z vzgojiteljem. 

• Zapis skupnih ugotovitev.  

 

RAZLAGA UČINKOV 

Ko smo ponovno pregledali vse najdbe iz ene vrste prsti se je razvil pogovor: 

Otrok 1: Če je v njej veliko koreninic, je tam rastlo drevo. 
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Otrok 2: Drevo ima veeelike korenine. 

Vzgojiteljica: Ali menite, da te korenine niso od drevesa? 

Otrok 2: Lahko tudi niso. Al pa so. 

Otrok 3: Ne moremo vedeti. Vse korenine od drevesa so pod zemljo, pa jih potem mi ne 

vidimo. 

Otrok 4: Samo, če ga pa veter prelomi, potem pa vidiš korenine. 

Vzgojiteljica: Misliš, če veter drevo prevrne, tako da se vidijo korenine? 

Otrok 4: Ja, to se zgodi, če je nevihta! 

Vzgojiteljica: Torej menite, da je ta prst nabrana pod drevesom? Kaj pa še opazite, da smo 

našli v njej? 

Otroci (naštevajo): Liste pa veje. Pa še eno mravljico smo našli. Lubje. Polžke, no ne polžka ni 

bilo doma. Hišico. Pa tiste okrogle, ene take semenčke. Kaj si že rekla, da je tisto? 

Vzgojiteljica: Koščice od češenj. Kje pa je veliko vej, listja, iglic, lubja, živali, veliko dreves? 

Več otrok: V gozdu je veliko dreves! Na Gorjancih! 

Vzgojiteljica: Prav ste ugotovili. To zemljo sem nabrala v gozdu. Ali lahko ugotovimo, katera 

drevesa rastejo v tem gozdu? 

 

Podoben pogovor je tekel tudi ob pregledu drugih najdb iz prsti številka 2 in prsti številka 3. 

Pri prsti številka 2 (prst iz kmečkega vrta), so otroci sklepali, da je verjetno nabrana na 

travniku. Za določitev izvora prsti so potrebovali kar nekaj »namigov« in podvprašanj, ki so 

bila zastavljena tako, da so povzemala njihove ugotovitve in jih vodila k rešitvi problema. Na 

primer: » Pravite, da so te korenine drugačne kot tiste prej pri gozdni prsti. Pa tudi vejic ni, ni 

lubja. Otrok 1 pravi, da je ta prst nabrana na travniku. Jaz pa vam lahko zaupam, da te prsti 

nisem nabrala na travniku. Kje pa še raste veliko trave? Kaj pa tale košček razbite posode? Ali 

menite, da bi na travniku našli ostanke posode? Kje pa uporabljamo krožnike, sklede?« Ob 

dokaj jasnih namigih v obliki vprašanj, so otroci ugotavljali, da je morda kakšen otrok razbil 

krožnik. 

Največ težav so imeli z ugotavljanjem, od kje bi izvirala prst številka 3 (nabrana ob lokalni 

cesti). Zbirka najdb, ni ponujala pravih usmeritev; množica kamnov je bila tokrat moteč 

dejavnik, saj so sklepali, da bi bila nabrana v kamnolomu, pod tovornjaki, pod traktorjem. Ob 

poslušanju njihovih idej so tudi te ugotovitve dobile smisel, saj se tovornjaki in traktorji 

vozijo po cesti. Torej so trdo podlago, ki jo zahteva promet, znali povezati z lastnostmi 

tretjega vzorca prsti, ki je tudi tako deloval, grobo in trdo. 
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Refleksija vzgojitelja 

Zastavili smo si cilj, da bi otroci uporabili praktične izkušnje prejšnjega dne in skozi pogovor 

prišli do odgovora na vprašanje: Kje je bila nabrana prst, ki smo jo raziskovali? Pogovor je bil 

kar zahteven, saj je vzgojitelj moral slediti odgovorom in idejam otrok, se vključevati v 

pogovor in še beležiti ugotovitve. Ker kurikulum za vrtce predvideva hkratno pristnost dveh 

strokovnih delavk, vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice, vsaj štiri ure dnevno, si torej obe 

strokovni delavki razdelita naloge; kasneje  sta skupaj analizirali zapiske in opažanja. Vse 

skupaj je bilo naporno tudi za otroke, predvsem v smislu daljše koncentracije in frontalnega 

dela, ki zahteva, da se posameznik bolj prilagodi celotni skupini. Slediti so morali pogovoru, 

povezovati izjave in se navezovati na dejavnosti iz prejšnjega dne. Vseeno so se otroci skozi 

pogovor veliko naučili. V tem smislu so bila pričakovanja vzgojitelja celo previsoka. 

Pričakovano je bilo, da bi izkušnje povezali s širšim naravnim okoljem, vendar so sklepali 

predvsem na osnovi konkretnih izkušenj prejšnjega dne. 

 

4.2.3 Nenačrtovana dejavnost, ki smo jo vključili v 1. sklop spoznavanje prsti 

Ko se je začel nov teden v vrtcu, nas je eden izmed dečkov presenetil, ko je s seboj prinesel 

vrečko in v njej nekaj pesti povsem rdeče prsti. »Lej, kakšna je pa ta prst?« »Kje si jo pa 

dobil?«, je bilo moje prvo vprašanje. »Na morju sem bil. Pri teti B. Na obisku, pa je na 

njenem vrtu čisto taka rdeča zemlja.«  

Za ta dan smo se torej odločili, da natančno preučimo »primorsko prst« kot smo jo na hitro 

poimenovali. Otroke je povsem prevzela s svojo intenzivno rdečo barvo in s tem kako lepo je 

polzela med prsti. Skoraj tako kot mivka, so dejali otroci.  

Ker smo imeli sedaj že štiri vzorce prsti, smo se dogovorili, da narišemo tabelo in vanjo 

zabeležimo doslej zbrane podatke. Pri oblikovanju tabele so otroci potrebovali pomoč 

vzgojitelja (prostorska razporeditev, število vrstic in stolpcev). Tabelo so opremili z risbami, 

potem pa smo jo še skupaj izpolnili (Slika 5 in 6). 
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Slika 5: Z otroki smo oblikovali tabelo. Narisali so risbice, vzgojiteljica pa je zapisala ime 

posameznega vzorca. 

 

Slika 6: Stolpce smo poimenovali s »spremenljivkami«, ki smo jih določili skupaj z otroki. 

 

V pripravljeno tabelo smo nato zapisali zbrane podatke (Slika 7) – vse kar so otroci zaznali s 

svojimi čutili (vid, sluh, tip) in izvedeli oz. se naučili ob manipulaciji z vzorci prsti. Delo je 

nekaj časa potekalo tudi individualno, predvsem pri risanju, nekateri pa so že znali zapisati 

določene besede. V prvi stolpec smo zapisali kvalitativne ugotovitve o posameznem vzorcu 

prsti. Izpolnjevanje tabele je potekalo frontalno z vsemi otroki. Za ostale spremenljivke smo 

se najprej dogovorili za številčno lestvico, s katero smo potem ocenili vrednost posamezne 

spremenljivke v vzorcu prsti. Pod tabelo smo zapisali še legendo, ki pojasni, kaj ocene 

pomenijo: 5 – zelo veliko, 4 – veliko, 3 – srednje veliko, 2 – malo, 1 – zelo malo/najmanj.  
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Slika 7: Izpolnjena tabela, ki povzema ugotovitve o posameznih vzorcih prsti. 

 

Refleksija vzgojitelja 

Kljub temu, da je bilo ta dan načrtovano sejanje prsti s siti, smo izkoristili priložnost, ki se je 

ponudila, ko je eden od otrok samoiniciativno prinesel vzorec prsti iz druge slovenske 

pokrajine. To je bilo zelo pomembno za celotno skupino. Kadar določena tema/vsebina 

spodbudi zanimanje otrok, potem zagotovo pride tudi do sodelovanja otrok ali celo staršev 

izven vrtca. To pomeni, da se razvije notranja motivacija, da otroke vsebina zanima in da se o 

njej pogovarjajo tudi doma. Izdelavo tabele smo načrtovali za kasnejši čas, a je bil dan več 

kot primeren, da smo jo izdelali. Vtisi so bili sveži in podatkov dovolj; potrebno jih je bilo le 

urediti na pregleden način. Otroci so prehajali med prosto igro (občasno je ta nujno 

potrebna) in med omizjem, pri katerem smo načrtovali tabelo. Zaključna faza izpolnjevanja 

tabele je potekala v frontalni obliki z vsemi otroki. 

 

4.2.4 Izhodiščna ideja za 3. dejavnost 1. akcijskega koraka 

Namen tretje dejavnosti prvega akcijskega koraka je spoznati in uporabiti način za ločevanje 

velikosti delcev v prsti.  
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RAZLAGA DEJSTEV 

Prst res ni več vsebovala večjih korenin, kamnov in drugih tujkov, a je bilo opaziti, da jo 

sestavljajo večje kepice, grudice in manjši delci. Za ločevanje bomo uporabili postopek 

sejanja s siti (Slika 10). Sita otroci večkrat uporabljajo med igro v peskovniku. Tam so izumili 

poimenovanje za delce, ki padejo skozi sito. Imenujejo jih »sejček«. Zanimivo bo opazovati, 

kako bodo izkušnjo z mivko prenesli na sejanje prsti. 

 

NAČRT AKCIJE 

Otroci se razdelijo v skupine glede na  vzorce prsti. Na voljo imajo sita z različno velikimi 

luknjami ter več posod, v katere bodo shranjevali presejano prst.  

 

AKCIJA 

Otroci sejejo prst s siti za igro v mivki in z manjšimi gospodinjskimi siti. 

 

ZBRANI DOKAZI IN UČINKI AKCIJE 

• Vzorci prsti, ki imajo različno strukturo 

• Fotografije dejavnosti 

• Fotografije vzorcev prsti 

 

RAZLAGA UČINKOV 

• Otroci so ugotavljali, s katerimi siti morajo sejati najprej, s katerimi kasneje, ko so delci 

vse manjši. Nekateri so poskusili najprej s siti, ki imajo majhne luknjice, a so kmalu 

opazili, da gre z veliki siti lažje in da morajo postopek večkrat ponoviti. Torej, na sitih z 

velikimi luknjicami so ostali le večji delci: kamenčki in prst v grudah; z uporabo sit, na 

katerih so bile luknjice vse manjše, se je manjšala velikost delcev in količina presejane 

prsti. Na koncu so imeli tako drobne delce kot npr. pri moki. 

• Opazovali so dobljene vzorce presejane prsti in jih primerjali med seboj. Največ 

pozornosti so pritegnili drobni delci, ki so se zbrali pod sitom s čisto majhnimi luknjicami. 

Ena izmed deklic je ugotovila, da se po pladnju z drobno prstjo lepo riše in piše (Slika 8). 
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Slika 8: Otroška ustvarjalnost – izdelali so »riši – briši« tablo. 

 

• Otroci so prehajali med skupinami in ugotavljali, da se določeni vzorci prsti »lepše 

sejejo«. Skozi pogovor smo ugotavljali, kaj je vzrok za takšen pojav. Ugotovili so, da se 

lepše seje prst, ki je bolj suha in groba na otip. Najtežje se je presejala prst iz gozda, 

najlažje pa primorska prst in prst nabrana ob cesti. Pri vzorcu prsti vzetem na vrtu, so 

težave pri sejanju povzročale kepice prsti, ki so se pod pritiskom (drobljenje s prsti) 

zdrobile. Ko smo to opazili, smo jim kot pripomoček ponudili terilnico s pestilom (Slika 9), 

da so lahko dokaj grobo prst strli v manjše delce. 

 

 

Slika 9: Trenje grudic prsti v terilnici. 
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Slika 10: Sejanje prsti. 

   

Slika 11: Vzorci presejanih prsti so še poudarili kvalitativne lastnosti vzorcev, predvsem 

barvo. 

 

Refleksija vzgojitelja 

Aktivnosti so pri otrocih spodbudile velik interes. Po uvodni seznanitvi z delom po skupinah 

so vse dopoldne samostojno raziskovali, drug drugemu razlagali, iskali vzroke, dajali ideje, se 

medsebojno spodbujali, prehajali med omizji z vzorci prsti, ker so bili »radovedni«, kako teče 

delo v drugih skupinah in na koncu tudi uredili igralnico. Vzorce so odnesli na polico pred 

igralnico, saj se jim je zdelo zelo pomembno, da bodo tudi starši videli presejano prst. Tla so 

morali pomesti, pobrisati mize in očistiti pripomočke. V tem delu dejavnosti so vztrajali le 

nekateri, najvztrajnejši. A ker je do tega prišlo po »tihem« dogovoru med otroki samimi, s 

sodelavko nisva posredovali. Bili sva v dilemi, ali ne bi bilo prav, da pospravljajo vsi, toda 

morda bi s tem pokvarili izjemno vzdušje, ki sva ga ta dan zaznali. Zato je polovica skupine 

odšla na hodnik, kjer smo se igrali gibalno igro, druga polovica skupine pa je urejala igralnico. 

Ob pregledovanju zabeleženih fotografij tega dne, ugotavljamo, da bi bilo za otroke še bolj 

zanimivo, če bi imeli namesto improviziranih pripomočkov prave, kot jih imajo v laboratoriju 

in če bi samo raziskovanje potekalo v zato namenjenem prostoru, ki ga ne bi bilo potrebno 
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pospravljati do te mere, da smo potem lahko jedli na istih mizah in spali v istem prostoru. 

Vendar je po drugi strani ravno tak način dela spodbujal otroke k še večji ustvarjalnosti in 

iznajdljivosti. 

Preko aktivnostmi v okviru prvega akcijskega koraka so se otroci seznanili z dejstvom, da se 

vzorci prsti razlikujejo; da se v prsti nahajajo sledi živih bitij in kamnin; seznanili so se s 

postopkom razvrščanja in prikazovanjem podatkov v tabeli. Vzorci presejane prsti so ponujali 

nove možnosti za raziskovanje in za ustvarjanje. Zato sledi drugi akcijski korak. 

 

4.3 Drugi akcijski korak  

Mokra prst dobi povsem nove lastnosti, ki ponujajo možnosti za ustvarjanje: spremeni barvo, 

postane tekoča, mazava, pušča sledi. Naslov drugega akcijskega koraka je: Kaj vse lahko 

delamo s prstjo? 

 

Vloga vzgojitelja:  

• Spodbujati ustvarjalnost otrok in jim omogočiti praktične izkušnje ob katerih se učijo.  

• Prisluhniti in upoštevati razmišljanje otroka, ne le iskati in pričakovati njegov 

(ne)pravilen odgovor.  

• Spodbujati raziskovanje (kognitivni konflikt, ki ga spodbujamo z vprašanji). 

 

Cilji:  

• Otrok išče ustvarjalne  ideje o tem, kaj vse bi lahko počeli s prstjo, kako bi jo lahko 

uporabili in možnosti za njihovo uresničitev. 

• Otrok se seznani s postopkom merjenja teže – spozna postopek tehtanje. 

 

4.3.1 Izhodiščna ideja za dejavnosti 2. akcijskega koraka 

Pred seboj smo imeli več vzorcev presejane prsti, ki so se razlikovali tako po izvoru, kot po 

strukturi, barvi in masi. Da smo prišli do njih, so otroci vložili veliko truda, zato bi bilo škoda 

ostati pri tem in vzorce zavreči. Zbrali bomo ideje otrok o tem, kaj vse bi lahko počeli s prstjo. 

Ker so že med predhodnimi raziskovanji otroci večkrat uporabili izraze, da je prst »težka« ali 
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da je »lahka«, bo vloga vzgojitelja predvsem v tem, da jih seznani s postopkom tehtanja, ki 

daje natančen odgovor na vprašanje Katera prst je težja?«. 

 

RAZLAGA DEJSTEV 

Po prvih nekaj dneh raziskovanja prsti smo z naravoslovnimi postopki razvrščanja in sejanjem 

prsti pridobili več vzorcev in zbirk tistih delcev, ki smo jih izločili kot večje delce (korenine, 

kamni). Pred nami je bilo kar veliko materiala, zato smo se odločili, da otroke v tem 

akcijskem krogu postavimo pred odprto vprašanje, kaj bi lahko naredili s temi vzorci snovi – 

prsti?  

 

NAČRT AKCIJE  

Najprej bomo zbrali ideje, potem pa bomo preverili, ali so uresničljive in kako jih lahko 

izpeljemo. Zbiranje idej bo potekalo v frontalni obliki kot nevihta idej. Sledil bo skupen 

razgovor o možnostih za izpeljavo. V okviru tega akcijskega kroga smo si zastavili nalogo, da 

otroke seznanimo s postopkom tehtanja. V pogovoru smo ugotovili, da njihova spontana 

uporaba izraza, da je zemlja težka, nima znanstvene osnove. Ko smo jih vprašali, kako vedo, 

da je bolj težka, so razlagali z lastnimi občutji ali pa odgovora preprosto niso poznali.  

Potrebno bo določiti konstanto (to bo prostornina prsti – vedno enaka količina prsti v 

posodi), ki bo omogočala primerjavo rezultatov tehtanja in poiskati odgovor na vprašanje, 

katera prst je najtežja. Vsi vzorci prsti, ki jih bomo tehtali, so že najmanj dva tedna hranjeni 

pri istih pogojih v igralnici, torej bo izločena tudi možnost, da bi bila prst težja zaradi 

vsebnosti vlage. 

 

AKCIJA 

• Otroci povedo ideje o tem, kako bi uporabili prst. 

• Izločimo ideje, ki so neuresničljive (glede na sredstva, ki jih imamo in glede na 

primernost dejavnosti za zdravje, higieno, ...). 

• S pogovorom pripravimo načrt za izvedbo uresničljivih idej. 

• Seznanjanje s postopkom tehtanja. 

 

ZBRANI DOKAZI IN UČINKI AKCIJE 

• Seznam idej o možnih dejavnostih 
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• Fotografije dejavnosti 

• Izdelki otrok: slike, posipanke, ropotulje 

• Zapisi opažanj med aktivnostmi otrok 

 

RAZLAGA UČINKOV 

Na večji list smo zapisovali ideje in predloge otrok. V podajanje idej se je aktivno vključeval 

tudi vzgojitelj, saj bi bilo skoraj nemogoče pričakovati, da bi otroci predlagali tehtanje prsti – 

tega postopka merjenja še niso poznali, niti vedeli, kaj pomenijo rezultati. Nekatere predloge 

smo pomagali z dodatnimi vprašanji smiselno oblikovati. Otroci so predlagali, da bi prst 

pomešali z vodo. Zastavili smo jim vprašanje, kaj bo nastalo, kako bi videti novonastala zmes 

snovi. Skupaj smo prišli do zaključka, da bo verjetno šlo za rjavo tekočo snov, podobno rjavi 

barvi. Ali bi lahko z njo barvali s čopiči? Seveda! To bomo preizkusili, slikali bomo s prstjo 

(Slika 12). Na podoben način smo prišli tudi do predloga, da bi s prstjo ustvarjali še z lepilom 

v tehniki posipanka (Slika 13). S prstjo, ki je ostala na sitih (debelejši delci) bi lahko izdelali 

ropotulje (Slika 14) ter na ta način tudi preizkusili trditev, da je vzorec prsti nabran ob cesti 

najglasnejši, oz. kot so rekli otroci: »Ta bolj ropota, če jo stresemo v posodo.«  

 

Ideje, ki smo jih označili kot neuporabne – 

ob njih smo navedli kratek vzrok za 

zavrnitev. 

Ideje, ki smo jih želeli uresničiti. Kasneje smo 

jih označili s kljukico ali opombo. 

• Naredili bi hišo – otroci niso našli 

rešitve problema glede pogojev, ki bi 

zagotavljali, da bo hiša stala. 

• S prstjo se bomo igrali v kotičku – 

skupaj smo ugotovili, da bi verjetno 

imeli preveč dela s čiščenjem kotička. 

• Naredimo si vrt – potrebovali bi več 

prsti. 

• Naredimo njivo – potrebovali bi 

veliko prsti. 

• Jo pobarvajmo – s čim in kako? 

• Posadimo rožice.  * 

• Posejemo semena.  * 

• Jo pomešamo z vodo �slikamo s 

čopičem. 

• Jo prilepimo z lepilom � ustvarjamo 

v tehniki posipanka. 

• Napolnimo posode � naredimo 

ropotulje � ugotovimo, katera prst 

povzroča najglasnejše zvoke. 

• Jo tehtamo � ugotovimo, katera prst 

je najtežja. 
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Nismo našli predloga. 

• Naredimo blato, »potičke« – bolje,da 

to delamo v peskovniku z mivko, 

sicer bo vse blatno. 

* Oba predloga smo kasneje po razgovoru prilagodili in odložili za kasnejši čas. Nismo se uspeli 

uskladiti, v kateri vzorec prsti naj jih posadimo, zato smo se dogovorili, da bomo prosili hišnika, naj 

nam raje pripelje prst za rože, ker bodo v njej najlepše rastle. Otroci so povedali, da mame vedno 

sadijo rože v prst iz vreče. Torej bomo tudi mi naredili tako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Ustvarjanje v tehniki 

posipanka. Z lepilom za les so otroci 

narisali motiv s čopičem. Potem so po 

listu posipali prst. Na mestu, kjer je bilo 

lepilo, se je prst prilepila, drugje ne. 

Potem so preostalo prst stresli nazaj v 

posodo. Postopek so večkrat ponovili, 

dokler ni bil motiv dokončan. Z izdelki 

smo opremili steno pred igralnico. 

Slika 12: Iz presejanih vzorcev prsti in 

vode smo izdelali rjava (prst iz vrta) in 

temno rjava, skoraj črna barvila 

(gozdna prst), s katerimi so otroci 

risali. Interes je bil velik, saj so 

ustvarjali z barvo, ki so jo naredili 

sami. Zanimivo je bilo, da so brez 

usmerjanja, izbrali motive iz 

živalskega sveta, ki so tudi sicer 

takšnih barv (medved, veverica). 
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V tretji skupini, v njej je bilo pet otrok, smo se seznanili s tehtnico (Slika 15 in 16). Najprej 

smo si ogledali njeno delovanje in jo preizkusili. Otroci so spoznavali postopek tehtanja tako, 

da so tehtali (se igrali) različne predmete: gumbe, kocke, dinozavre, ... Tako so prišli do 

spoznanja, da dva predmeta, ki sta navidezno enaka, nimata enake mase. Skozi številne 

izkušnje smo otroke vodili do spoznanj, kako priti do uporabnega rezultata pri tem postopku. 

Za tehtanje prsti smo najprej določili konstanto, ki bo omogočala pravilen rezultat tehtanja 

prsti. Dogovorili smo se, da bomo tehtali prst v plastičnem lončku, ki ga do črte napolnimo s 

suho prstjo. Preizkusili smo se v tehtanju z utežmi. Vendar so bili rezultati za otroke težko 

razumljivi, saj so se uteži razlikovale po barvi in obliki ter seveda po napisani vrednosti. Dobili 

smo torej odgovor, koliko tehta določen lonček prsti, vendar med odgovori otroci niso znali 

narediti primerjave v masi posameznih vzorcev. Za to bi morali obvladati seštevanje. Torej 

smo se raje odločili za določanje mase s primerjanjem. Hitro smo prišli do rezultata, da je 

lonček z vzorcem prsti nabranim ob cesti pretehtal vzorec gozdne, primorske in vrtne prsti. 

Vrtna prst in primorska prst pa sta pretehtali gozdno prst. Vzorca primorske in vrtne prsti sta 

imela po naših meritvah skoraj enako maso, saj se tehtnica ni bistveno povesila ne na eno ne 

na drugo stran. 

Slika 14: V plastični lonček smo dali malo 

prsti (eno žlico). Na lonček smo napisali, 

katera prst je v njem, in ga prekrili z 

aluminijasto folijo. S stresanjem ropotulj 

in natančnim poslušanjem, so otroci 

primerjali zvoke in na koncu razvrstili 

ropotulje po glasnosti. Najglasnejša je bila 

tista, v kateri je bil vzorec prsti nabrane 

ob cesti, najtišja pa tista s prstjo iz gozda. 
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Sliki 15 in 16: Tehtanje različnih in enakih predmetov. Ob srečanju z novim pripomočkom 

mora otrok izživeti potrebo po raziskovanju in igri z njim, šele potem ga lahko uporabimo za 

ciljno naravnano dejavnost. 

 

Refleksija vzgojitelja 

Uvod v ta akcijski krog je predstavljal pogovor, zbiranje in vrednotenje idej za delo s prstjo. 

Pravzaprav smo pričakovali veliko nesmiselnih idej otrok. Morda je vzrok za tako realno 

razmišljanje otrok v vseh predhodnih izkušnjah s prstjo. V pogovor se je veliko vključeval tudi 

vzgojitelj, saj na ta način vključuje svoje zamisli in cilje. Pogovor o predlogih in idejah bi lahko 

raztegnili tudi na daljši čas, lahko bi za pomoč prosili tudi starše, vendar smo v tem primeru 

reagirali na način, ki je pravzaprav omejeval domišljijo otrok. Tiste ideje, ki smo jih zavrgli kot 

neuporabne, bi lahko najprej preizkusili in tako s konkretno izkušnjo otrok prišli do zaključka, 

da je nekaj neuresničljivo, a vzgojitelj mora vedeti, kaj je njegov cilj. Tokrat si tega cilja, da bi 

otroci preko izkušenj prišli do spoznanja o neustreznosti predloga, nismo zastavili. Konec 

koncev, so bil v ozadju drugi naravoslovni cilj, ki smo jih želeli doseči. Sicer pa so dejavnosti 

tega akcijskega kroga potekale kot preplet posameznih dejavnosti skozi ves teden – od 

ponedeljka do petka. Vsakodnevno je potekalo delo v manjših skupinah. Na voljo je bilo 

ustvarjanje s prstjo v tehniki slikanje in posipanka ter tehtanje prsti. Zadnja dva dni smo 

dodali še izdelavo ropotulj. Pri skupini s tehtnico je bil vzgojitelj ves čas prisoten; otroke smo 

preko pogovora seznanjali s postopkom tehtanja in uporabljali ustrezno naravoslovno 

izrazoslovje.  

Izdelki, umetnije naslikane s prstjo so požele kar nekaj občudovanja pri drugih strokovnih 

delavkah in pri starših. Opremili smo jih s pojasnilom o sredstvih in pripomočkih, ki smo jih 

uporabili pri ustvarjanju. Ves čas ustvarjanja, učenja in raziskovanja nem je bil v pomoč tudi 

plakat z zapisanimi idejami otrok, ki smo ga izdelali na začetku drugega akcijskega koraka. 
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Otroci so večkrat vračali k njemu in spraševali: »Kaj že to piše? Smo to že delali?« Nekako so 

videli, da ljudje s tem, ko svoje misli zapišemo, nadzorujemo in načrtujemo svoje delo in 

življenje. To pa so za življenje otrok v prihodnosti še kako pomembne izkušnje. 

 

4.4 Tretji akcijski korak 

Ob začetnih dejavnosti raziskovanja prsti, so otroci iz nje ročno in s sejanjem izločili različne 

kamnine. Ta akcijski korak pa smo naslovili z vprašanjem: »Kaj vse lahko delamo s 

kamninami, ki smo jih našli v prsti?« Načrtovali in izvajali bomo dejavnosti s kamninami.  

 

Vloga vzgojitelja: 

• Otroke spodbujati, da z lastno aktivnostjo pridejo do novih spoznaj, razvijajo 

spretnosti in usvojijo nova znanja.  

• Pripraviti dejavnosti, ki otroke vabijo k razmišljanju, postavljanju vprašanj.   

• Usmerjanje pozornosti otrok na izrazite značilnosti snovi, na spremembe snovi in 

potek pojavov. 

• Spodbujanje otrok k opisovanju lastnosti snovi, predmetov, ... 

• Spodbujanje otrok k uporabi lastnih kriterijev pri razvrščanju in urejanju. 

 

Cilji:  

• Otrok spoznava zgradbo in lastnosti snovi. 

• Otrok ureja kamne po velikosti v navpične in vodoravne nize. 

• Otrok razvršča vzorce kamnin po različnih lastnostih. 

• Otrok določi kriterij razvrščanja, poišče skupno lastnost, ki je značilna za določeno 

skupino elementov. 

• Otrok se z vzorci kamnin igra in spoznava njihove lastnosti: trdnost kamnine, 

poroznost, obarvanost, obliko. 
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4.4.1 Izhodiščna ideja za 1. dejavnost 3. akcijskega kroga 

Najprej smo zbrali ideje in predloge, kaj bi lahko s kamninami, ki smo jih nabrali v prsti delali. 

Ker je količina teh kamnin sorazmerno majhna, bomo zbrali še dodatne vzorce kamnin, ki bo 

omogočala raziskovanje. 

 

RAZLAGA DEJSTEV 

Kot je bilo ugotovljeno pred začetkom raziskave, imajo otroci le nekaj izkušenj s kamni: 

metali so jih že v vodo, barvali so jih in jih lepili (izdelovanje žabic). Verjetno pa so že opazili 

uporabo proda in peska pri zidavi hiše ali pri urejanju cestišča, saj je bilo to zaznati iz njihovih 

odgovorov. Skozi pogovor otroke spodbujamo, da bi o kamnih lahko izvedeli še kaj več. 

 

NAČRT AKCIJE 

Pogovor z otroki poteka v frontalni obliki. Tudi vzgojitelj je aktivni člen te komunikacije, daje 

predloge, postavlja vprašanja, ki spodbujajo razmišljanje, usmerja otroke k povezovanju 

posameznih izjav in beleži predloge otrok. 

 

AKCIJA 

O kamninah lahko povemo to, kar vidimo, otipamo ali izmerimo (tehtanje, merjenje 

prostornine). Katere lastnosti kamnin še lahko raziščemo? Ali kamen pušča sled? Lahko z 

njim rišemo? Ali pušča raze? Ali ga lahko prelomimo? Kako naj to storimo? Kakšen je kamen 

znotraj? 

 

ZBRANI DOKAZI IN UČINKI AKCIJE 

• Seznam dejavnosti, ki jih otroci izvajajo in temeljijo na novih naravoslovnih 

spoznanjih.  

• Seznam domnev, ki jih moramo preveriti. 

• Seznam dodatnih dejavnosti s katerimi bomo vključili še druga področja (jezik, 

umetnost, gibanje). 

 

RAZLAGA UČINKOV 

Seznam dejavnosti, ki smo jih izvedli, smo izdelali tako, da smo predloge, ideje in domneve 

poimenovali z določenim naslovom dejavnosti. Tako smo se dogovorili, da bomo: 
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• risali s kamni na velikih betonskih ploščah pred šolo. Za primerjavo bomo uporabili še 

krede. Skušali bomo ugotoviti, s katerim kamnom se najlažje podpišemo; 

• podrgnili kamen ob kamen in ugotovili, na katerem se poznajo sledi; 

• kamen odtisnili v plastelin. Dobljene odtise bomo primerjali;  

• kamne zmočili z vodo in opazovali ali se zgodi kakšna sprememba; 

• kamne primerjali po velikosti in jih uredili; 

• kamen zdrobili in pogledali, kakšen je znotraj. 

 

Ob tem so otroci postavili nekaj trditev, za katere se nismo mogli odločiti ali držijo ali ne? 

• Zelen kamen nam da zeleno barvo, rdeč pa rdečo. 

• Majhni kamni se prej »prelomijo« oz. zdrobijo kot veliki. 

 

Zapis pogovora: 

Otrok 1: Če bomo risali travo, jo bomo z zelenim kamnom. Samo rumenih kamnov pa 

nimamo, da bi narisali sonce. 

Vzgojiteljica: Torej meniš, da bo zelen kamen puščal zeleno sled? 

Otrok 2: Rdeč pa rdečo. 

Vzgojiteljica: Torej si lahko z njim umažemo hlače, tako kot si jih je L. včeraj na igrišču, ko je 

padel in je imel zelene hlače od trave? 

Nekaj otrok: Ja, tako. 

Vzgojiteljica: To bomo pa morali preizkusiti. Bomo pripravili zeleno barvilo trave in zeleno 

barvilo iz kamna. 

 

Seznam dodatnih dejavnosti, ki vključujejo druga področja in bodo popestrile naše 

dejavnosti. 

• Kamni postanejo inštrument za spremljavo ritma ob petju otroških pesmi. 

• Spodbujanje otrok, da ubesedijo zaznave ob izkušnjah: Na kaj te spominja kamen, če 

ga otipaš? Je topel ali hladen? Primerjaj po otipu svojo kožo, kamen, deblo drevesa. 

• Domišljijska igra: Moj kamen je podoben … (žogi, krožniku, srcu, frnikoli). 

• Gibalno-didaktična igra: »tekmovanje« kamenčkov na klančini. Kašen kamen boš 

izbral, da se bo zakotalil najdlje? 
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Refleksija vzgojitelja 

Otroci so postali v naših pogovorih veliko bolj samozavestni, dajali so smiselne predloge ali 

pa oblikovali svoje izjave v smislu: »Kaj pa če bi ...« Pogosto so bili drug drugemu velika 

spodbuda, občasno pa je bilo med posamezniki že čutiti tekmovalnost, v smislu, kateri 

predlog bo »boljši«. V takem primeru smo skušali spodbuditi tudi tiste bolj zadržane otroke, 

tako da smo jih s povzemanjem izjav in z dodatnimi vprašanji vključevali v pogovor. 

Poznavanje osebnostnih značilnosti otrok nam je bilo pri tem v veliko pomoč. Zelo se je 

podaljšal tudi čas namenjen razgovorom; otroci so brez težav sledili pogovoru tudi več kot 45 

minut. Po tem času je bila vedno potrebna sprostitvena dejavnost na igrišču ali v igralnici, po 

miselno zahtevnih dejavnostih je potrebno dovoliti otrokom, da si sami izberejo dejavnost. 

Radi so šli risat z barvniki, sestavljat s konstruktorskimi igračami ali pa so se igrali igre vlog v 

naših kotičkih (kuhinja, frizer). Izkazalo se je, da je dobro vključiti nekaj dejavnosti s kamni, ki 

niso neposredno povezane z naravoslovjem. To omogoča izbiro med različnimi dejavnosti, ki 

se vsebinsko povezujejo in omogoča organizacijo dela v manjših skupinah. 

 

4.4.2 Izhodiščna ideja za 2. dejavnost 3. akcijskega kroga 

Raziskovanje kamnin se je nadaljevalo tako, da so otroci s kamni risali in pisali na različne 

podlage.  

 

RAZLAGA DEJSTEV 

Glede na uvodni pogovor je mogoče sklepati, da imajo otroci nekaj izkušenj s kamni, ki 

puščajo sled, vendar prave posplošitve o tem, s katerimi kamni lahko rišemo in s katerimi ne, 

še ne poznajo. Na vprašanje, ali bo kamen puščal sled ali ne, odgovorijo intuitivno, ne vedoč, 

ali je njihovo predvidevanje pravilno ali ne. Otroci bodo odkrivali in spoznavali lastnosti 

kamnov (trdnost, zgradba). 

 

NAČRT AKCIJE 

• Risanje s kamni na betonske plošče. 

• Risanje s kamni na leseno podlago. 

• Drgnjenje kamna ob kamen, risanje s kamnom na kamen. 
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AKCIJA 

• Otroci razvrstijo kamne na dve množici: tiste, ki lepo drsijo po podlagi in za njimi 

ostajala neprekinjena črta in tiste, ki na betonski podlagi niso puščali sledi. 

• Otroci razvrstijo kamne na dve množici: tisti, ki puščajo v leseni podlagi zarezo in tisti, 

ki je ne puščajo. 

• Vsako množico kamnov še preizkusijo z drgnjenjem, najprej med seboj, v množici s 

skupno lastnostjo, potem še z drgnjenjem s kamnom iz druge množice. 

 

ZBRANI DOKAZI IN UČINKI AKCIJE 

Na osnovi izkušenj oblikujemo naslednje posplošitve.  

• Okrogli in zelo gladki kamni niso primerni za risanje, ker ne puščajo sledi.  

• Hrapavi kamni rišejo in puščajo sled na betonski podlagi.  

• Samo nekateri hrapavi kamni delajo raze na lesu, zelo okrogli in gladki kamni ne 

povzročajo raz.  

• Ob drgnjenju kamna ob kamen nastaja prah, nekateri kamni se ob tem celo drobijo. 

Z večkratnim ponavljanjem in preizkušanjem kamnin glede na oba kriterija (pušča sled, pušča 

raze) so otroci prišli do zaključka:  

• Kamen, ki pušča sled in z njim lahko rišemo po kamnu ali betonu, skoraj gotovo ne pušča 

globokih raz. Kamen, s katerim se ne da lepo risati in ima grobo površino, pušča raze. 

 

 RAZLAGA UČINKOV 

Ob izvajanju aktivnosti se vzgojitelj vključuje v pogovor, tako da pri otrocih ozavešča proces 

in namen raziskovanja. Uporabljeni so bili naslednji komentarji in spodbude. 

Meniš, da boš s tem kamnom lahko pobarvala rožico? Poskusi, kateri od teh dveh kamnov 

pušča bolj bogato sled. Kako veš, da je ta kamen pretrd za risanje? Si ga že preizkusil? Ta 

kamen je že po otipu podoben kredi. Ali ga bova preizkusili? 

Postopoma so z otroci začeli uporabljati izraze trd kamen, pretrd za risanje, mehak kamen, z 

njim lahko pišemo in rišemo. 
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Refleksija vzgojitelja 

Vse dejavnosti so potekale na prostem, na ploščadi pred stavbo vrtca in na igrišču. Že pred 

akcijsko raziskavo so otroci večkrat hodili risat s kredami na asfaltne in betonske površine, a 

je interes za to dejavnost pri večini hitro upadel. Ta dejavnost pa je bila več kot risanje, več 

kot ustvarjanje. Bila je raziskovalno naravnana. Otroke je motiviral izziv, med vsemi kamni 

poiskati takega, s katerim bo lepo risati. Ves čas so bili postavljeni pred nove izzive. Dva 

skoraj povsem podobna kamna, eden pušča sled, drugi ne. Postopoma so ugotavljali, katere 

lastnosti ne vplivajo na to, ali kamen pušča sled ali ne. Barvo so kmalu lahko zanemarili, saj 

prenekateri barvno zanimiv kamen ni puščal nikakršne sledi. Oblika in velikost sta bili 

spremenljivki, ki sta imeli vpliv zgolj zaradi tega, da je bilo lažje držati v roki primerno velik 

kamen podolgovate oblike, sicer pa sled od oblike in velikosti ni bila odvisna. Sama izvedba 

dejavnosti je bila ustrezno zasnovana, otroci so bili ves čas aktivni, morda so se nekateri bolj 

posvetili umetniškemu področju in so raje preprosto risali z že preizkušenimi kamni, nekateri 

pa so le znova in znova preizkušali. Ko je zanimanje že upadalo smo z najvztrajnejšimi (5 

otrok) naredili še Venov diagram z desetimi naključno izbranimi kamni. Razdelili smo jih v 

množico tistih, ki puščajo sled in množico tistih, ki sledi ne puščajo. Menimo, da so bile vse 

izkušnje, ki so jih otroci ta dan pridobili zelo pomembne. 

 

4.4.3 Izhodiščna ideja za 3. dejavnost 3. akcijskega koraka 

Otroke bomo skušali usmeriti v manj opazne razlike med kamni. Kako se razlikuje površina 

kamnin? Kako podobni, oz. kako različni so kamni po obliki? Otroci bodo spoznavali odnos 

med vzrokom in posledico; ter se seznanili s pojavom spreminjanja snovi in vzroki za ta 

pojav.  

 

RAZLAGA DEJSTEV 

Raziskovali smo poroznost kamnin. Delo je potekalo v manjših skupinah. Izraza poroznost 

otroci niso poznali. Po naših predvidevanjih je za njihovo razvojno stopnjo težko dojemljiv,  

zato smo otroke usmerili v raziskovanje dogajanja, kaj se zgodi s kamnom, če nanj kanemo 

kapljo vode. Igra z vodo je za otroke vedno privlačna, zato je imela druga skupina na voljo 

vodo in kamne, v tretji skupini pa so otroci raziskovali oblike kamnov s plastelinom. 
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NAČRT AKCIJE 

1. skupina 

Otroci s kapalko ali s čopičem nanesejo na kamen kapljo vode in opazujejo, kaj se bo zgodilo. 

2. skupina  

Na voljo imajo večjo posodo z vodo in prodnike. Lahko še dodatno očistijo prodnike, 

opazujejo, kako se spremeni obarvanost kamna, kadar je moker, ter spremljajo, kako hitro se 

prodniki posušijo, kako se spreminja barva pri sušenju itn. Ob tej dejavnosti gre bolj za 

sprostitev kot za učenje; njen namen je ohranjati interes, saj se otroci med skupinami 

izmenjujejo. 

3. skupina 

Otroci odtisnejo kamen v plastelin. To lahko naredijo s kamnom v različnih legah in opazujejo 

narejene odtise istega kamna. S pomočjo vzgojitelja, se igrajo igro prirejanja. Prvi par otrok 

naredi tri različne odtise, potem pa zastavi uganko drugemu paru, ki mora med petimi kamni 

izbrati tri, ki se prilegajo v narejena odtise. 

Otroci se razporedijo v skupine. V eni od skupin delajo samostojno, pri dveh skupinah pa sta 

obe vzgojiteljici, ki usmerjata delo; kadar želijo, lahko skupino zamenjajo – skozi dopoldne 

naj bi vsi otroci raziskovali vse ponujene dejavnosti, sicer bomo z dejavnosti nadaljevali še 

naslednji dan. 

 

AKCIJA 

• Otroci raziskujejo, ali/kako hitro se kaplja vode vpije v kamen (Slika 18). Predvsem gre 

za oceno in ne za merjenje s standardno časovno mero; se vpije hitro, počasi ali kaplja 

ostane dolgo na površini kamna. 

• Otroci se igrajo z vodo (Slika 19), s krtačko, čistijo pore kamnov, jih zmočijo, potopijo, 

opazujejo ali se pojavljajo v vodi mehurčki, valovanje na površini vode, itd. 

• Otroci opazujejo odtise kamnov v plastelinu (Slika 17). 

 

ZBRANI DOKAZI IN UČINKI AKCIJE 

Igra s plastelinom in kamni je dobila široke razsežnosti. Otroci so se čudili nad raznolikostjo 

oblik odtisnjenih v plastelin in vendar so vedeli, da se samo eden povsem prilega 

določenemu kamnu. Spoznavali so, da lahko z istim kamnom naredijo več različnih odtisov; 

torej je pogled na isti predmet iz različnih zornih kotov različen.  
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Slika 17: Vsak odtis v plastelinu je bil drugačen, tako kot se je vsak kamen razlikoval od 

množice drugih. 

 

Kamni se ne razlikujejo le po obliki, velikosti in barvi. Loči jih tudi različna »vpojnost«, oz. 

njihova površina se obnaša različno ob stiku z vodo. Kaplja vode, ki jo kanemo na kamen, se 

počasi razleze in na kamnu ostane moker madež, ki ga je moč zaznati po spremembi barve 

kamnine. Na nekaterih kamnih pa je kapljica stala tako dolgo, da so se otroci že naveličali 

opazovati, saj ni bilo nobene spremembe. Med tem so se nekateri kamni že osušili in moker 

madež ni bil več viden. Isti pojav so lahko ponovili večkrat in vedno je bil rezultat enak. Na ta 

način so utrdili zvezo med vzrokom in posledico in izključili možnost slučajnega dogodka. 

Tako smo utrjevali pojem verjetnosti. Če isti postopek ponovimo petkrat in dobimo enak 

rezultat, lahko z gotovostjo trdimo, da bo tako tudi šestič, sedmič, ... 

 

Slika 18: Na poroznem kamnu se je kaplja vode hitreje vpila v kamen. 
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Včasih potrebujejo otroci tudi možnost za raziskovalno igro, ki jo oblikujejo po svojih pravilih, 

željah in ciljih. Če jim ponudimo material in sredstva, ki vabijo k raziskovanju, bomo na 

nevsiljiv način omogočili sproščeno učenje z raziskovanjem skozi igro. Morda na tak način 

pridejo do novih zaključkov, ki jih vzgojitelj v načrtu niti ne bi predvidel. 

Zapis pogovora otrok: 

Otrok 1: Pazi, polil boš, ne dviguj posode. 

Otrok 2: Ne bom! Samo zanima me, če je težko. … Prej, ko smo imeli pa vse kamne not je b´lo 

pa ful težko. 

Otrok 3: Pol pa dvigen, me ti bomo not kamne dajale.  

Otrok 2: Ja, pol bom pa res polil, čist moker bom, ne! To bi rade, da bom moker. 

Otrok 1: Ne, saj te ne bomo nalašč. Bomo tako noter dajale kamne, da ne bo škropilo okrog. 

Sicer pa kaj pol. Jaz sem tud poškropljena. To sploh ni nič hudega. Voda se posuši. Če ne, se pa 

preoblečeš. 

Otrok 2: Kamni so tud mokri, pol se bojo pa posušil. … Lahko jih pa skupaj damo noter, pa 

dvignemo posodo, pa potlej skupaj spet ven damo kamne … 

 

 

Slika 19: Kamni in voda – zanimivi sredstvi za raziskovanje. 

 

RAZLAGA UČINKOV 

Otroci so pridobili nove spretnosti rokovanja s kapalko, čeprav so ugotovili, da lahko kapljo 

vode oblikujejo tudi s čopičem ali drugim predmetom – slamico na primer. Tako so se srečali 

z majhno količino snovi – kapljo, saj smo doslej skoraj vedno uporabljali le večje posode, 

kozarce ali kvečjemu še žlice kot nestandardno mero. Pridobili smo nekaj znanj iz 

matematičnih področij logike in verjetnosti. Pogovarjali smo se o tem, kaj se je zgodilo 
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najprej kot vzrok in kaj je nastalo kot posledica. Za to področje je zelo pomembno, da je 

otrok dogodku priča, da gre za praktične izkušnje in da se oboje (vzrok in posledica) zgodi v 

majhnem časovnem razmiku.  

 

Refleksija vzgojitelja 

Tokratno raziskovanje kamnov se zdi na prvi pogled kot brezciljna dejavnost, ob kateri so se 

otroci le igrali. Vendar pa je opazovanje in samo sodelovanje pri teh dejavnostih pokazalo, da 

so bili otroci miselno in fizično zelo aktivni. Dejavnosti so se odvijale tri dni, saj so otroci ob 

zaključku prvega in drugega dne povedali, česa vse še niso uspeli preizkusiti, zato so 

predlagali, da z dejavnostmi nadaljujemo še naslednji dan. Občasno je bilo opaziti 

posameznega otroka, ki je zapustil aktivnosti pri ponujenih omizjih. Vedno so imeli možnost 

bodisi »počitka« v katerem od mirnih kotičkov, kot so kotiček s knjigami in kotiček za igro z 

dojenčki in mehkimi igračami. Torej je načrtovanje prostora zelo pomemben element vsake 

priprave dela z otroki. Na eni strani moramo omogočiti otrokom vztrajanje v dejavnosti, ki 

mu vzbudi interes (večkratno ponavljanje npr.) in jih spodbujati, da doživijo uspeh ob 

opravljeni nalogi, po drugi strani pa pri predšolskih otrocih obstajajo velike individualne 

razlike v razvoju, interesih in sposobnostih. Igralnica, ki je urejena tako, da omogoča več 

vzporednih dejavnosti nam olajša tako načrtovanje kot izvedbo raznolikih dejavnosti. 

 

4.4.4 Nenačrtovana dejavnost 3. akcijskega kroga – opazovanje kamnov pod 

elektronsko lupo 

Za vrtce so značilni vsakodnevni stiki med vzgojitelji in starši v času prihoda otroka v vrtec in 

v času njegovega odhoda domov. Starši se za aktivnosti otrok zanimajo in jih spremljajo 

preko oglasnih desk in preko komunikacije z otroki. Eden od očetov, nam je posodil 

elektronsko lupo. Ob prihodu v vrtec je dejal: »Sem slišal, da raziskujete kamenčke. Tole smo 

zadnjič naročili, sem mislil, da bo boljša. Elektronska lupa je. Morda boste lahko opazovali 

kamne z njo.« Res, torej nam jo posodite za en dan?! »Lahko jo imate cel teden, mi smo jo že 

preizkusili.« 

In smo raziskovali. Res je bilo kar težko izostriti sliko, pa vendar smo dobili spet nov pogled 

na kamne. Dodali smo še ročne lupe in preiskovali površino kamnin. Otroci so navdušeni 
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opazovali, kako razgibana je površina na videz gladkih kamnov in kakšni barvni odtenki so še 

obstajali.  Opazili smo podrobnosti, ki jih s prostim očesom nismo zaznali (Slika 20). 

   

Slika 20: Pod lupo smo videli barve in strukturo, ki ni bila vidna s prostim očesom. 

 

4.4.5 Izhodiščna ideja za 4. dejavnost 3. akcijskega kroga 

Za naslednje dejavnosti smo si zastavili naslednje cilje: otrok primerja, otrok razvršča, otrok 

ureja in otrok spoznava zgradbo snovi. Želeli smo, da bi otroci dobili še več izkušenj o tem, 

kako z mehanskimi obremenitvami spremenimo obliko snovi, na primer: večji kamen se 

razdeli na več manjših. Ob tem bo poudarek na vzročno posledičnem odnosu. 

 

RAZLAGA DEJSTEV 

Kamni so postali priljubljeno sredstvo za igro, za raziskovanje in s tem posledično tudi za 

učenje. Kaj lahko še povemo o množici kamnov? 

Otroci jih bodo nizali po velikosti in tako dobili urejen niz predmetov.  

Za »razbijanje« kamnov bomo uporabili utež valjaste oblike, ki jo bomo spustili skozi cev na 

kamen. Tako bomo zagotovili pošten poskus. Masa uteži in višina cevi zagotavljata 

konstantno silo, ki deluje na kamen; trdota kamna je neodvisna spremenljivka, kako se 

kamen pod utežjo zdrobi pa je odvisna spremenljivka. 

 

NAČRT AKCIJE 

Delo bo potekalo v dveh skupinah. V igralnici bodo otroci sestavljali vodoravne (vrsta) in 

navpične (stolp) nize iz kamenčkov. Na hodniku (umaknili se bomo zaradi hrupa, ki ga bomo z 

razbijanjem povzročali) pa bomo izvajali poskus razbijanja kamnov z utežjo. 
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AKCIJA 

Otroci primerjajo kamne po velikosti in jih urejajo v vodoravne nize in oblikujejo čim višje 

stolpe. Razbijanje kamna z utežjo vzgojitelj izvede kot demonstracijo, nato ga izvajajo ob 

njegovi asistenci tudi otroci. Rezultat – razbit kamen skupaj pogledamo in ga fotografiramo. 

 

ZBRANI DOKAZI IN UČINKI AKCIJE 

• Fotografije razbitih kamnov 

• Risbe otrok s komentarji 

• Fotografije urejanja kamnov 

 

RAZLAGA UČINKOV 

  

Slika 21: Stolp in vrsta iz kamnov. 

 

Kamni so pravzaprav neprimerno sredstvo za urejanje. Zaradi njihove pestrosti oblik, težko 

določimo kriterij, ki bi nam omogočil urejanje samo po videzu. A včasih je ravno to izziv. Pri 

gradnji stolpov iz prodnikov so bili otroci »prisiljeni« izbirati bolj ploščate kamne, ki so se 

prilegali drug drugemu, kar je omogočilo gradnjo višjih stolpov (Slika 21). Ali kot so se izrazili 

otroci: »Bolj ravni morajo biti, pa lahko zgradiš višji stolp.« 

Pri urejanju kamnov v vrsto so se otroci držali dogovorjenega pravila: kamen položim na 

mizo in ga primerjam s sosednjim ter tako ugotovim, ali je njegova površina videti večja ali 

manjša. Torej je tudi v tem primeru šlo za urejanje po relativni velikosti. Iz urejene vrste 

sledi, da so izbirali kamne, ki so bili podolgovate oblike, s čimer so si zagotovili neke vrste 

kriterij za urejanje (»višina«), zanemarili so »debelino« in »širino« kamna. 
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Posebno za dečke je bila zanimiva dejavnost v drugi skupini, ki je razbijala kamne z utežjo, 

nekatere deklice je motil hrup, ki je ob tem nastajal. Skozi en meter dolgo cev so spustili 

polkilogramsko utež (Slika 22). Cev smo držali v navpičnem položaju, s spodnjim robom na 

tleh. V cev smo nastavili kamen.  

 

 

Slika 22: Pripomočki za razbijanje kamnov. 

 

Otroci so morali predvidevati, kaj se bo zgodilo. Ko je utež padla na kamen, so otroci 

pogledali rezultat. Nekateri kamni so šli na dva večja kosa, nekateri na številne koščke, 

nekateri so ostali celi. Okoli razbitih kamnov se je nabral droben prah, ki je nastal ob razbitju. 

Vse smo beležili s fotoaparatom. Naša predvidevanja se niso vedno uresničila. Ob vsakem 

poskusu so bila pričakovanja velika. Ali bo ostal cel ali se bo čisto razbil? Na rezultat nismo 

imeli vpliva, saj smo zagotovili enake pogoje ob vsakem poskusu –  tudi to je pomembno 

spoznanje, da so dogodki neodvisni od naše volje! Spoznali smo še nekaj. Kamen, ki smo ga z 

mehansko silo preoblikovali, ne more nikoli več postati spet cel. Nekateri dogodki so 

enkratni in neponovljivi, proces pa je v tem primeru enosmeren.  

Po dejavnosti so otroci skozi risbo in komentar podoživeli dopoldansko dogajanje (Slika 23). 

Pokazali so, kakšne predstave so med dejavnostmi oblikovali in pridobili. 
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Slika 23: Komentar avtorja risbe: »Kako se je kamen razletel na veliko koščkov. Potem so bili 

pa taki ostri kamenčki, če bi jih prijel, se kar zbodeš. Tisti bel je šel pa na dva kosa.«  

 

   

Slika 24: Razbite kamne so otroci fotografirali. 

 

Refleksija vzgojitelja 

Dejavnosti urejanja kamnov so otroci izvajali, vendar ob tem nismo veliko poudarjali 

rezultata – urejena vrsta, s katero določimo vrstni red elementov množice, ki so urejeni po 

določenem kriteriju. Težava je bila v tem, da je bilo težko določiti kriterij. Če bi zbrali deset 

povsem okroglih kamenčkov, bi te lahko uredili po velikosti. Torej bi morali najprej opraviti 

razvrščanje po obliki. Kljub temu so otroci zelo uživali v gradnji stolpov, kar je bil zanje 

svojevrsten izziv. Ob tem so morali uporabiti tudi veliko mero natančnosti in spretnosti, 

srečali so se tudi z ravnovesno lego. Ob teh dejavnostih so še razvili spretnost natančnega 

opazovanja in primerjanja; oba postopka sta za naravoslovje zelo pomembna. Pomembno je, 

da so pri dejavnostih želeli sodelovati prav vsi otroci in so jih izvajali sproščeno. Opažamo, da 

imajo pri dejavnostih, ki so usmerjene v iskanje pravilne rešitve, nekateri otroci težave, neke 

vrste strah, poiskati lastno rešitev in se iz tega razloga aktivnosti raje izognejo. To je še 
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dodatna naloga za vzgojitelja, ki mora tudi ob naravoslovnih dejavnostih paziti na socialni in 

osebnostni vidik razvoja otrok. Tokrat je bilo takšno vedenje otrok (izogibanje) manj opazno, 

saj je vse skupaj potekalo kot raziskovalna igra. Ob tem lahko vzgojitelj zavzame vlogo 

opazovalca. 

 

4.4.6 Izhodiščna ideja za 5. dejavnost 3. akcijskega koraka 

Izvedli smo pravi kemijski poskus. Poskus smo poimenovali »Šumeči kamenčki«. Pred 

izvedbo poskusa smo si zastavili naslednje cilje.   

• Otrok ustrezno poimenuje snovi: kislina, apnenec, plin; 

• Otrok spozna, da se snovi spreminjajo; 

• Otrok se seznani s poskusom, ki dokazuje, da kamnina vsebuje apnenec in ga zna tudi 

sam ustrezno izvesti. 

 

RAZLAGA DEJSTEV 

S poskusom želimo dokazati vsebnost apnenca v kamnih. Apnenec je sedimentna kamnina iz 

kalcijevega karbonata CaCO3 v obliki minerala kalcita. Kalcit se izloča iz nasičene vodne 

raztopine, izvira pa tudi iz lupin morskih organizmov in se useda na morsko dno. Zato 

rečemo, da je apnenec karbonatna kemična oziroma biokemična sedimentna kamnina ali 

usedlina. Apnencu najbolj podobna kamnina je dolomit. Ločimo ju s pomočjo 10 % raztopine 

klorovodikove kisline HCl (aq), ki jo pokapljamo na svež lom kamnine. Apnenec s kislino 

burno reagira (se peni in šumi), dolomit pa ne (spletni vir 2). 

Pri tem poteče kemijska reakcija: CaCO3(s) +2HCl(aq) → CaCl2 (aq)+ CO2 (g) + H2O(l), nastali 

plin ogljikov dioksid opazimo kot nastanek mehurčkov. 

Apnenec  je najbolj razširjena in s tem najbolj tipična kamnina v Sloveniji. Nastajal je v vseh 

geoloških obdobjih. Najstarejši je v okolici Jezerskega v Karavankah iz obdobja devona, star 

približno 410 milijonov let. Pogosto so apnenec uporabljali kot okrasni kamen (spletni vir 3). 

Klorovodikova kislina (tudi solna kislina) je vodna raztopina plina vodikovega klorida HCl (g). 

Je močna kislina, saj v vodi popolnoma disociira. Je tudi glavna sestavina želodčnega soka in 

je tudi sicer široko uporabna v industriji. S klorovodikovo kislino moramo ravnati previdno, 

saj je zelo jedka kapljevina. Hkrati pa razredčena ni nevarna za kožo; previdni moramo biti, 
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da ne pride v stik z očmi in drugimi sluznicami. Ocetna kislina ali etanojska kislina CH3COOH, 

je organska kislina. Je pomembna sestavina jedilnega kisa, vsebuje je okoli 5–15 %. Njene soli 

se imenujejo acetati. 

Z otroki se ob poskusu pogovorimo o tem, da so snovi, s katerimi delamo lahko nevarne, če z 

njimi ne ravnamo pravilno, zato jih ne poizkušamo, ne dajemo na kožo ali v usta.  

NAČRT AKCIJE 

Kaj potrebujemo za izvedbo poizkusa: 

SREDSTVA SNOVI 

Kamenčki čim bolj različnih oblik, velikosti, 

trdote (naberemo jih skupaj z otroki na naših 

sprehodih). 

Kapalka, plastični pladnji, stekleni kozarci 

9.8 % ocetna kislina – CH3COOH  

10 % klorovodikova kislina (HCl)  

 

AKCIJA 

Z otroki se pogovorimo, katere snovi bomo uporabljali,  jih poimenujemo, pojasnimo, da so 

snovi neužitne. Z njimi ravnamo previdno, ob neustrezni uporabi so zdravju nevarne, ker 

povzročajo opekline. Vzamemo pet različnih kamnov in na vsakega posebej kanemo s 

kapalko nekaj kapljic kisa. Opazujemo. Ali se pojavijo mehurčki? Koliko jih je, malo, veliko? Z 

vprašanji in s pogovorom usmerjam otroke v dogajanje ob poskusu.  

Postopek ponovimo še s klorovodikovo kislino. Ali je potek reakcije drugačen? Otroci 

spoznajo, da obstajajo med snovmi podobnosti, zaradi katerih jim pripišemo skupno 

lastnost. Obe snovi prištevamo med kisline. Med snovmi, ki tvorijo množico kislin, obstajajo 

tudi razlike, v našem primeru obe kislini podobno reagirata, a je jakost reakcije različna.  

 

ZBRANI DOKAZI IN UČINKI AKCIJE 

Zbrana opažanja in sklepe  smo zabeležili v tabelo. Pri izpolnjevanju tabele so imeli otroci 

aktivno vlogo. Posamezniki so med tem opažanja med poskusom zabeležili z risbo, ki so jo 

kasneje še komentirali (Slika 26). Narisali so tudi uporabljene pripomočke (Slika 27). Nekaj 

otroških komentarjev ob risbah: »Tako zelo je šumelo, pssss; Jaz sem kar slišal, da je delalo 

ššššš, pa tk,tk,tk; Ko kokakolo odpreš, naredi tako, ššššš, če pa kamen s kislino poliješ, pa 
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tud´; Jaz sem se pa kar ustrašla, da bo kaj počilo, pa ni ... potem je pa kar nehalo šumet in je 

bila samo še lužica pod kamnom, bolj taka rjava.« 

 

 

 

 

 

Slika 27: Otrokova risba z zapisano razlago oz. s poimenovanjem pripomočka. 

Slika 26: Otrokova risba po opravljenem 

poskusu. Ob njej je potekal pogovor 

vzgojitelja z otrokom. Otrok: »To je 

kamenček pa pene pa dim.« Vzgojiteljica: 

»Ali smo kurili, da je dim?« Otrok: »Ne, to 

se je ven iz kamna kadil plin.« 
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Slika 28: Tabela, ki smo jo izdelali skupaj z otroki. 

 

Vsa opažanja je vzgojiteljica povzela v tabeli 2, ki je bila nadgrajena s fotografijami 

kamnov, pojasnili o izvedenem poskusu ter ugotovitvami poskusa (Slika 28). Obesili smo 

jo na našo oglasno desko kot pojasnilo staršem, kaj smo delali in kakšen poskus smo 

izvajali. Za otroke pa ta tabela ni imela velike vrednosti, saj pri njeni izdelavi niso 

sodelovali – kar bi bilo za to razvojno stopnjo tudi prezahtevno. Starši na ta način dobijo 

informacijo na ravni razumevanja odraslih, ki jo potem povežejo s tem, kar jim o 

dejavnostih v vrtcu pripovedujejo otroci. 
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Tabela 2: Povzetek izvedenega poskusa za starše otrok 

Vzorci kamnov Uporabljeni 

reagent 

Opažanja Ugotovitve glede na 

opažanja. 

 

9,8 % ocetna 

kislina 

CH3COOH 

Ni vidnih ali slišnih sprememb, 

kapljica kisline ostane na 

površini kamna. 

Ne vsebuje apnenca. 

Klorovodikova 

kislina HCl 

Ni vidnih ali slišnih sprememb, 

kapljica kisline ostane na 

površini kamna. 

Ne vsebuje apnenca. 

 

9,8 % ocetna 

kislina 

CH3COOH 

Tiho šumi, se peni – na površini 

se pojavijo majhni mehurčki, ko 

se kamen posuši, otipamo bel 

prah. 

Vsebuje apnenec. 

Klorovodikova 

kislina HCl 

Močno se peni, sliši se šumenje, 

opazimo belkast »dim«, ko se 

kamen posuši opazimo bel 

prah. 

Vsebuje apnenec. 

 

9,8 % ocetna 

kislina 

CH3COOH 

Tiho šumi, se peni – na površini 

se pojavijo majhni mehurčki, ko 

se kamen posuši, otipamo bel 

prah 

Vsebuje apnenec 

Klorovodikova 

kislina HCl 

Močno penjenje, mehurčki, 

šumenje, kasneje opazimo bel 

prah. 

Vsebuje apnenec. 

 

9,8 % ocetna 

kislina 

CH3COOH 

Ne opazimo sprememb na 

površini kamna. 

Ne vsebuje apnenca. 

Klorovodikova 

kislina HCl 

Opazimo penjenje na predelu, 

kjer ima kamen belo žilo. 

Del kamna vsebuje 

apnenec. 

9,8 % ocetna 

kislina 

CH3COOH 

Ni vidnih ali slišnih sprememb, 

kapljica kisline dolgo ostane na 

površini kamna. 

Ne vsebuje apnenca. 
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Klorovodikova 

kislina HCl 

Ni vidnih ali slišnih sprememb, 

kapljica kisline dolgo ostane na 

površini kamna. 

Ne vsebuje apnenca. 

 

RAZLAGA UČINKOV 

Najprej smo naredili poskus z ocetno kislino, ki smo jo kanili s kapalko na posamezne kamne. 

Pri tem poskusu smo ugotovili, da se je rahlo šumenje in penjenje pojavilo pri dveh kamnih. 

Poskus smo ponovili še s klorovodikovo kislino. Tu je bila reakcija pri nekaterih vzorcih 

kamnin bolj burna. Mehurčki so bili tudi pri rdečerjavem kamnu z belo žilo, ki pri poskusu z 

ocetno kislino ni kazal sprememb. Kamne smo razvrstili v dve množici: množica kamnov, ki 

vsebujejo apnenec in množico kamnov, ki ne vsebujejo apnenca. Za pet kamnov smo poskus 

beležili tudi v preprosto tabelo, ki je bila potem na voljo otrokom, da so se ob njej 

pogovarjali, jo razlagali vrstnikom in tako utrjevali pridobljeno znanje. 

Poskus je bil najprej izveden kot demonstracija. Ob tem smo večkrat pravilno poimenovali 

posamezne snovi in postopke: kislina, kapalka, penjenje, nastanek plina, apnenec, 

ugotavljanje. Otroke smo spodbujali k razmišljanju z vprašanji. Ob tem je potekal zanimiv 

razgovor. Ko so opazili mehurčke, jih je eden od dečkov povezal s pojavom pri točenju 

gazirane pijače. Po končani dejavnosti smo še enkrat strnili vse vtise in znanja.  

Komentarji otrok, ki se nanašajo na sam poskus: 

• Eni so šumeli, eni pa ne. 

• Kislino smo dali gor, pa se je ne sme nič poizkusit. 

• Pene so se naredile na enem, eden se pa sploh ni nič zmočil. 

• Na belem kamnu so se delali mehurčki, zelo veliko mehurčkov, pa kar kadilo se je. 

• Kamen se je topil, pod njim je bila pa lužica. 

• Z eno kislino ni bilo veliko pene, z eno drugo, ki je še bolj … bolj huda, jih je bilo pa 

veliko! 

Pred poskusom otroci niso imeli predstave o tem, kaj naj bi se dogajalo, zato je sama 

priprava na poskus potekala v mirnem vzdušju, skoraj brez vprašanj in komentarjev. Med 

demonstracijo so se srečali z novimi izrazi, ki so jim bili neznani, zato ni bilo veliko dodatnih 

vprašanj. Vsa vprašanja so bila usmerjena v pripomočke in v potek dejavnosti: »Kaj je to?«, 

»Kako si že rekla, da se reče temu, kar imaš v flaški?« Sklepamo, da je na upad komunikacije 

vplivalo tudi opozorilo otrokom, da moramo biti s snovmi (kislina) previdni, zaradi česar je 
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dejavnost pridobila oznako »resne dejavnosti«. Čutiti je bilo, da poskusa niso videli kot 

raziskovalno igro, ampak kot resno znanstveno dejavnost. 

 

Refleksija vzgojitelja 

Pri dejavnosti določanja sestave kamnin, so otroci navdušeno sodelovali, začeli so 

predvidevati, kateri kamni bodo reagirali in kateri ne. Pri tem so prišli do posplošitve, da vsi 

beli kamni vsebujejo apnenec. To trditev smo s poskusom ovrgli, saj smo našli bel kamen, ki 

ni reagiral. Pri naravoslovnih temah v vrtcu je zelo pomembno, da prisluhnemo vsem 

otrokovim idejam in jih potem skupaj z njimi ovrednotimo in, če je le mogoče, »znanstveno« 

podpremo ali ovržemo. Kot za vsak poskus, ki ga v predšolskem obdobju izvajamo, velja tudi 

za tega, da ga moramo umestiti v kontekst. Veliko so že vedeli o kamnih, vendar so bili 

postavljeni v povsem novo situacijo. Soočiti so se morali z novimi naravoslovnimi izzivi in da 

razvijejo nove strategije naravoslovnega mišljenja (sklepanje, posploševanje). Predvsem bi 

lahko ta poskus uporabili kot izhodišče za spoznavanje lastnosti plinov – v tem primeru 

ogljikovega dioksida. Spoznavanje trdnih snovi in kapljevin je za predšolskega otroka lažje, 

zaradi konkretnih zaznav teh snovi: tipne, vidne in slušne zaznave. Za spoznavanje lastnosti 

plinov se lahko poslužujemo ravno kemijskih postopkov, da postanejo abstraktni kemijski 

pojmi tudi za predšolske otroke bolj konkretni. 

 

4.4.7 Izhodiščna ideja za 5. dejavnost 3. akcijskega kroga 

Pred analizo izvedene dejavnosti – poskusa »Šumeči kamenčki«, smo se odločili, da po enem 

tednu preverimo usvojeno znanje otrok s poskusom v obratni smeri. 

 

NAČRT AKCIJE 

Potrebščine: kozarec z vodo, kozarec s klorovodikovo kislino, vzorci kamnin. 

Oblika dela: delo v skupini približno desetih otrok. Oddelek razdelimo v dve skupini, prva  

izvaja gibalno dejavnost zunaj igralnice, druga skupina izvaja poskus. Skupini se po opravljeni 

dejavnosti zamenjata. 
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IZVEDBA POIZKUSA Z RAZLAGO  

V steklena kozarca smo pripravili kislino in vodo. Otroci so bili izzvani tako, da so morali sami 

rešiti problem in ugotoviti, v katerem kozarcu je voda in v katerem kislina, saj sta obe 

kapljevini brezbarvni. Zanimalo nas je, ali bodo izziv znali povezati z izkušnjami izpred enega 

tedna. Nekaj časa otroci niso odgovorili, ampak so se spogledovali med seboj. Čez čas je ena 

od deklic dejala vzgojiteljici: »Polij po kamnu, pa boš videla, če je kislina.« Vzeli smo dva 

kamna iz našega poskusa. Črnega so mi odsvetovali, češ da ne vsebuje apnenca (kar smo že 

dokazali pred tednom dni), belega pa smo nato položili v  1. kozarec (v njem je bila voda). Ker 

reakcija ni potekala, so otroci že v naprej predvideli, da je v drugem kozarcu kislina. Kamen 

smo potopili v 2. kozarec in seveda je bila reakcija v drugem kozarcu burna – močno 

šumenje, penjenje, raztopina je pomotnela (Slika 29). 

 

 

Slika 29: Tekočina je reagirala ob stiku s kamnom, ki vsebuje apnenec. Reakcijo smo zaznali s 

sluhom – šumenje in vidom – raztopina pomotni. 

 

Zaključiti je bilo mogoče, da so otroci znanje o kamnih razširili. Spoznali so dosti novih izrazov 

za opisovanje zgradbe in lastnosti snovi. Vse to so morali povezati v smiselno celoto, ki so jo 

ob postavljenem problemu tudi uporabili. Ob konkretnem poskusu so pokazali znanje o tem, 

da nekateri kamni vsebujejo apnenec in da vsebnost le-tega lahko dokažemo s kislino. 

 

Refleksija vzgojitelja 

Po številnih možnostih za raziskovanje kamnin z otroki, si zastavljamo vprašanje, kako daleč 

gremo lahko, kako poglobljeno šestletniki razumejo kemijske pojme. Rezultati povratnega 

poskusa po enem tednu kažejo, da otroci lahko povezujejo določene kemijske pojme in jih 
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aplicirajo pri reševanju problemov.  Pomembno je, da se vzgojitelji zavedajo, da so določeni 

kemijski poskusi izvedljivi tudi s predšolskimi otroki in če ne drugega, se srečajo s procesom 

kemijskega raziskovanja. Dejavnost bi lahko nadgradili tudi s spoznavanjem poklicev npr. 

kemika, farmacevta. Povzeti je mogoče, da je pri izvedbi poskusa v predšolskem obdobju 

pomembno načrtovanje primernih oblik dela in skrb za varnost otrok.  

 

4.4.8 Druge – nenaravoslovne dejavnosti med izvajanjem 3. akcijskega koraka 

Dodatne dejavnosti (npr. uporaba kamnov kot ritmičnega inštrumenta), ki vključujejo druga 

(jezik, umetnost, gibanje) področja predšolskega kurikuluma, so prišle še kako prav. Ker je 

bilo večino naših naravoslovnih dejavnosti miselno zahtevnih, so imele predvsem dejavnosti 

s področja umetnosti, jezika in gibanja namen sprostiti otroke in jih gibalno, ustvarjalno in 

govorno motivirati. Tako smo upoštevali enega osnovnih načel predšolskega kurikuluma – 

načelo uravnoteženosti, ki omogoča, da otrok napreduje na vseh razvojnih področjih. Drugi 

razlog pa je, da je delo potekalo v manjših skupinah. V skupini je 24 otrok, torej mora 

vzgojitelj poskrbeti, da pripravi dovolj možnosti, da so vsi otroci aktivni. Vse izvedene 

dejavnosti so se kljub temu vsebinsko navezovale na raziskovanje kamnin, le da so bili cilji za 

dejavnosti tudi iz drugih področij kurikuluma. Predvsem iz področij jezika, matematike, 

gibanja in umetnosti. 

 

DEJAVNOSTI, KI SO POTEKALE VZPOREDNO S 3. AKCIJSKIM KORAKOM: 

Dejavnost 1:  Kamni postanejo inštrument  

Cilj:  

Otrok izvaja ritmično spremljavo pete pesmi. 

Opis dejavnosti: 

Kamen je priročen inštrument, s katerim lahko izvajamo ritem ob govorjenem besedilu ali 

peti pesmi. Otroci so spoznali, da kamni različno zvenijo. Barva zvoka je odvisna od velikosti, 

oblike in zgradbe kamna. Tudi položaj kamna v dlani je odločilna spremenljivka pri igranju na 

ta ritmični instrument. Napol zaprta dlan da kamnu votel in mehkejši zvok. Nekateri kamni so 

se ob igranju tudi razpolovili zaradi svoje krhke zgradbe – spet nova izkušnja za otroke.  
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Dejavnost 2: Ubesedimo svojo domišljijo 

Cilj:  

Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in se uči samostojno pripovedovati. 

Opis dejavnosti: 

Otroke spodbujamo, da ubesedijo zaznave in izkušnje. Domišljijo spodbudimo z vprašanji: Na 

kaj te spominja kamen, če se ga dotakneš? Je topel ali hladen? Primerjaj po otipu svojo kožo, 

kamen, deblo drevesa. Dejavnost je primerna za vse otroke, ki se težko umirijo ali 

osredotočijo na podrobnosti. Šele ob pomoči – vodenju vzgojitelja, se zavedo svojih zaznav. 

 

Dejavnost 3: Domišljijska igra: Moj kamen je podoben … 

Cilj: 

Otrok razvija možnost domišljijske rabe jezika. 

Opis dejavnosti: 

Otroci imajo bogato domišljijo, ki pa pri samih naravoslovnih dejavnosti nima velikega 

pomena. Znanstvenih dejstev ne moremo razlagati z otroško domišljijo. Po drugi strani vsi 

včasih iščemo v naravnem okolju tisto tretjo dimenzijo, ki jo zaznavamo kot neomejeno 

lepoto, ob pomoči katere občasno gremo v svet domišljije. Ob tej dejavnosti se nismo 

spraševali, zakaj je nek kamen podoben jajcu, drugi pa je kot riba. Zadovoljili smo se z 

inovativnimi in domišljijskimi rešitvami, ob katerih so otroci razvijali svoj govor in 

komunikacijo. 

 

Dejavnost 4: Gibalno-didaktična igra: tekmovanje s kamenčki na klančini.   

Cilj:  

Razvijanje koordinacije in povezovanje gibanja z elementi časa in prostora. 

Opis dejavnosti:  

Kateri kamen naj izberemo, da se bo zakotalil najdlje? Dejavnost smo izvajali na igrišču. 

Naredili smo si umetne klančine iz kartonskih škatel, uporabili smo tudi tobogan. Sama 

dejavnost je precej matematično obarvana. Isti kamen smo spustili po različno postavljenih 

klančinah, spreminjali smo strmino klanca. Dokazali smo, da strmina klanca vpliva na 

opravljeno pot. Če ohranimo konstantno strmino klanca, je oblika in velikost kamna 

neodvisna spremenljivka, ki prav tako vpliva na dolžino poti. Pri teh dejavnostih je bilo veliko 

gibanja, otroci so morali po kamne in jih ponovno s plezanjem prenesti na tobogan, vse je 
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potekalo zelo sproščeno. Kmalu so na osnovi preizkušanja znali izbrati kamen, za katerega so 

predvidevali, da se bo zakotalil najdlje. Bilo je zelo veliko medvrstniškega učenja, otroci so 

drug drugemu svetovali, razlagali, utemeljevali: »Lej, ta je šel zdaj daleč. Takega vzemi, da bo 

čisto okrogel, pa če je manjši potem tam kar po zraku odleti in gre daleč. – Moj se je pa v 

tvojega zaletel, drugače bi pa še šel naprej. Potlej je moj bil boljši!« 

 

Dejavnost 5: Rišemo z barvili, ki jih pridobimo iz rastlin in kamnin.  

Cilj:  

Otrok odkriva in spoznava, da imajo snovi, ki gradijo živo in neživo naravo tudi kvalitativno 

lastnost – obarvanost. Ob tem raziskuje ali to lastnost lahko uporabimo za izdelavo barvil. 

Opis dejavnosti:  

Med enim od pogovorov je ostalo odprto vprašanje, ali daje kamen tako barvo kot na primer 

trava. Izdelali smo barvilo iz rastlin (Slika 30): iz cvetov potonike, ki smo jih strli v terilnici, 

dodali vodo in precedili ter barvilo iz zelenih delov rastlin, s katerimi smo storili enako. Dobili 

smo  intenzivno barvilo, s katerim smo lahko slikali. Tudi kamen smo zdrobili v prah, ga 

pomešali z vodo in opazovali. Nastala motna tekočina, ki se je počasi zbistrila, delci kamnine 

pa so se usedli na dno posode.  

  

Slika 30: Pridobivanje barvil iz cvetov in zelenih listov rastlin je popestrilo naše dejavnosti. 

4.4.9 Dodatne možnosti za raziskovalne dejavnosti 

Od začetka izvajanja raziskave o zgradbi prsti in kamnin pa do konca so se pojavljale ideje 

otrok in vzgojiteljice, o tem, kaj vse bi še lahko spoznavali, raziskovali, ... Pri načrtovanju dela 

z otroki je potrebno včasih postaviti okvir, sicer se lahko zgodi, da prehitro menjavamo 

vsebine in ničesar ne obdelamo poglobljeno. Tudi pri načrtovanju akcijskih korakov so se 
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kazale take tendence vzgojitelja, ampak v šolskem letu je dovolj časa, da se vse dodatne 

ideje lahko raziščejo. Na osnovi izvedenih dejavnosti, bi bilo mogoče še: (1) poiskati 

informacije o tem, kaj vpliva na oblikovanje in sestavo prsti in kamnin: veter, temperaturne 

spremembe, vulkani, potresi, ... To bi bile sicer privlačne teme, vendar bi pri tem spoznali 

predvsem veliko informacij iz virov, manj bi bilo možnosti za aktivno učenje in dejavnosti z 

raziskovanjem. Podobno bi lahko raziskovali zgradbo planeta Zemlja, spoznavali osončje. (2) 

Po pregledu zbranih dokazov odtiskovanja kamnov v plastelin se je porodila ideja, da bi lahko 

v odtise nalili mavec in izdelali odlitke kamnov. Mavca nismo imeli v oddelku, zato te 

dodatne dejavnosti nismo izvedli. (3) Otroci so predlagali sajenje rož in sejanje semen v prst. 

Dejavnost, ki bi jo lahko razvili v širše raziskovanje pogojev za rast rastlin, opazovanje in 

spremljanje kaljenja in rasti. Tudi to je tema za novo akcijsko raziskavo. (4) Pri raziskovanju 

kamnov bi lahko vključili tudi področje likovne umetnosti, lahko bi izdelovali mozaike, barvali 

kamne, izdelovali živali (pikapolonice, žabe). Nekatere od teh dejavnosti so bile že izvedene v 

okviru drugih vsebin, torej jih je bilo smiselno izpustiti.  Že po zaključku prvega akcijskega 

kroga, ob spoznavanju, kaj vse najdemo v prsti, so otroci po naključju opazili (ob pomivanju 

in pospravljanju posodic), da bi lahko raziskovali tudi plovnost delcev v prsti. Manjšo količino 

prsti bi dodali v vodo. Nekateri delci bi potonili (kamni), nekateri bi plavali (veje, listi).  

 

4.5 Znanje otrok po končanih naravoslovnih dejavnostih 

Znanje otrok je bilo po zaključku naravoslovnih dejavnosti s prstjo in kamninami ponovno 

preverjeno s skupinskim intervjujem, ki je potekal v manjših skupinah po 4–5 otrok, včasih 

tudi samo z dvema otrokoma. Uporabljen je bil na enak način kot pred akcijsko raziskavo, 

intervju je bil izveden, razgovori so se pisno beležili. 

 

Tabela 3: Primerjava odgovorov otrok pred in po raziskovanju 

VPRAŠANJE ZNANJE OTROK PRED ZAČETKOM 

AKCIJSKE RAZISKAVE 

ODGOVORI OTROK PO IZVEDENEM 

RAZISKOVANJU PRSTI IN KAMNIN 

RAZISKAVI 

Kaj vse je v tleh?  Veliko domišljijskih idej. 

Najpogostejši odgovori: škrati, 

Otroci so naštevali: 

kamni, kamenčki, pesek – 22x 



Ana Srpčič (2014): Učenje naravoslovnih pojmov z raziskovanjem kamnin in prsti v predšolskem obdobju. 

87 

 

dinozavri, zlato, zaklad. 

Domišljijski odgovor je podalo 11 

otrok. 

Ideje, o katerih so slišali ob 

prebiranju enciklopedij, vendar 

pa niso znali razložiti, zakaj je to 

pod zemljo, npr. kosti, kapniki, 

nafta. Takšno idejo je odgovoru 

uporabilo 9 otrok. 

Malo z realnostjo povezanih 

izjav, naštevali so predvsem 

živali – 15 otrok. Nihče ni omenil 

korenin. 

listi dreves in drugih rastlin – 10x 

veje, lubje dreves – 6x 

polži – 7x 

korenine – 20x 

semena, koščice – 4x 

žeblji, pa tisto kar ljudje noter damo – 

1x 

živali, mravlje – 2 x 

1 druge kvalitativne lastnosti prsti: 8 x  

Kaj lahko delamo 

s prstjo? 

(poznavanje 

možnosti za 

raziskovanje 

prsti) 

 

Najprej odgovor:»Ne vem.« Šele 

po dodatnem vprašanju Kaj bi 

lahko z njo delal?, povedo, da jo 

lahko kopljemo, orjemo, z 

bagrom dajemo na kup.  

sejemo – 20 x 

drobimo – 18x 

 barvamo z njo – 17x 

»brskamo po njej«, jo raziskujemo – 9x 

se z njo igramo – 20x  

Kaj bi naredil/a s 

kamni (10 

različnih 

kamnov)? 

(poznavanje 

možnosti za 

raziskovanje 

kamnin) 

 

Naredili bi tako hišo. – 2x  

Metal bi jih v vodo. – 5x 

Zlepila bi jih. – 3x 

Pobarvali bi jih (Verjetno gre za 

asociacijo, na barvanje kamnov, 

ki so predstavljali pikapolonice).  

– 4x 

Z bagrom bi jih prevažali na kup. 

– 1x 

Na cesto bi jih dal. – 1x 

Igrali bi se z njimi. – 5x 

Predlagali so: 

gradnjo stolpa – 10 x 

sestavljanje vrste – 5x 

igro s kamni – 20x 

2 razvrščanje – 18 x  

3 primerjanje – 14 x 

razbijanje kamnov – 5 X 
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Kako se 

razlikujeta ta dva 

kamna? Sta 

enaka? 

(usmerjenost v 

zaznavanje 

lastnosti snovi in 

premetov) 

 

Opazijo razliko v barvi – 22x 

Opazijo razliko v velikosti – 22x 

Kamne primejo in si jih ogledajo 

– 3x, ob tem uporabijo izraze: 

Gladek – 2x 

Hrapav – 3x 

Okrogel – 1x 

Ni okrogel (op. bil je ploščat) – 1x 

Otroci so omenili razliko v:  

barvi, 

velikosti,  

obliki,  

gladkosti površine.  

Predlagali so:  

da ju stehtamo,  

damo v vodo,  

razbijemo z utežjo,  

naredimo poskus s kislino. 

 1 Otroci so opisno izrazili lastnosti prsti: »Taka bolj fina zemlja. – Ena je bila bolj taka mehka kot 

druga – Je bila črna in polna koreninic in listja. – …« 

2 Otroci so razvrščanje izrazili skozi izjave: »Dali smo skupaj enobarvne in pisane. – Take, ko rišejo, 

damo skupaj, pa če ne rišejo pa skupaj.« 

3 Otroci so postopek primerjanja izrazili z izjavami: »Pogledamo, če je gladek ali ne. – Pa damo dva 

skupaj, potem pa vidimo, kateri je večji – Lahko ju pobožamo, pa vidimo, če sta hrapava enako.« 

 

Vsi odgovori otrok so temeljili na praktičnih izkušnjah, ki so jih otroci pridobili med 

naravoslovnimi dejavnostmi. Primer pogovora: 

Otrok 1: Jaz pa vem, da smo risali z blatom. No, ne z blatom, samo tako barvo smo naredili, 

kot blato. 

Otrok 2: Jaz bi pa prst stehtala, pa tudi meni je bilo všeč risat s tisto barvo iz prsti. In ful dober 

je bilo sejat pa še enkrat sejat. 

Vzgojiteljica: Kaj pa lahko naredimo s temi kamni? Kaj lahko poveste o njih? 

Otrok 3: Stolp naredimo. Drugače pa, če jih daš v roko, so eni taki topli, eni pa taki bolj mrzli. 

Otrok 1: Pa polijemo jih lahko s tistim ... 

Otrok 2: Razkužilom! 

Vzgojiteljica: Aha, ste se spomnili na poskus z neko tekočino, ki je strupena. Kaj smo že 

povedali, da je slana ali kisla? 

Otrok 2: Kislina! 

Otrok 3: Ja, potlej je bilo pa tako, da je kamenček se penil, pa je tudi kar šumelo. 

Otrok 2: Pa ne vsi. Eni se pa tudi niso nič spremenili. 
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Vzgojiteljica: Ali se spomnite, kako se imenuje tista snov v kamnih, ki povzroča šumenje in 

penjenje. 

 

 Otroci se niso mogli spomniti besede apnenec, čeprav so poznali ves postopek poskusa. Ko 

smo pogovor popestrili s fotografijami, so se spomnili vseh dejavnosti s področja 

raziskovanja kamnin in prsti. Kadar jim je kakšen izraz delal težave, so pojav ali postopek 

razložili z drugimi besedami. Rezultati torej kažejo, da so bile izkušnje otrok zelo dobre, da so 

pridobili veliko novih spretnosti in tudi znanja, ki pa ga včasih še ne znajo povezati in izraziti.  

 

4.6 Pogled staršev na naravoslovne dejavnosti  

Predšolsko obdobje in s tem izvajanje vzgoje in izobraževanja v vrtcih je specifično. Starši 

namreč vključujejo otroke v vrtec prostovoljno in eden od razlogov je tudi varstvo otrok v 

času, ko so starši v službi. Med starši in vzgojitelji se oblikuje poseben odnos, v katerem se 

dopolnjujeta domača in institucionalna vzgoja in izobraževanje. Strokovna usposobljenost 

vzgojitelja, njegovo znanje o razvoju otroka je podlaga načrtovanju in njegovi vlogi pri 

dejavnostih otrok. Vedno mora upoštevati, da se otrok razvija v skladu s svojim genskim 

zapisom in v interakciji z okoljem. Kakorkoli, razvija se ves čas, tako doma kot v vrtcu. Če gre 

za usklajen proces, so rezultati boljši. Starše zanima dogajanje v vrtcu. O tem se pogovarjajo 

s svojimi otroki, radi pa dobijo tudi konkretne informacije o dogajanju, bodisi v pogovoru z 

vzgojiteljem, preko oglasne deske, z ogledom izdelkov otrok ... Njihovo vključevanje v delo 

oddelka je zaželeno, vendar je pogosto omejeno na prinašanje materialov in sredstev za igro 

in ustvarjanje (npr. odpadna embalaža, odsluženi koledarji, semena žitaric). Dopoldne si 

težko vzamejo čas, da bi prišli na obisk, pa tudi sicer jih vzgojitelji ne moremo pretirano 

obremenjevati z vključevanjem v dejavnosti vrtca. Starši imajo različne interese, različno 

izobrazbo in osebnostne lastnosti. Samoiniciativno vključevanje je še toliko bolj dobrodošlo. 

Tudi v okviru te raziskave je šlo za dve takšni dejavnosti. Zaradi obširnih dejavnosti akcijske 

raziskave smo želeli pridobiti tudi mnenje staršev. Iz že omenjenih razlogov (starši si težko 

vzamejo čas za daljši pogovor ali pa jih to preprosto ne zanima) so starši otrok v oddelku 

izpolnjevali vprašalnik odprtega tipa, s katerim so podali mnenja o zgodnjem uvajanju 

naravoslovnih vsebin na predšolski ravni s pomočjo raziskovalno naravnanih otrokovih 

dejavnosti. Razdeljenih je bilo 22 vprašalnikov, vrnjenih pa 17.  
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Zanimalo nas je, kakšno predstavo imajo starši o tem, da se otrok sreča z naravoslovnim 

raziskovanjem v predšolskem obdobju in ali se jim zdi to obdobje že primerno za usvajanje 

naravoslovnega znanja. Večina staršev nima specifičnih znanj s pedagoškega in 

naravoslovnega področja, zato je bilo vprašanje oblikovano opisno. Opisni so bili tudi 

odgovori, ki smo jih prikazali v tabeli 4. 

 

Tabela 4: Odgovori staršev na 1. vprašanje 

Vprašanje: Kdaj (pri kateri starosti) naj bi se otroci srečali z naravoslovnimi vsebinami in 

na kakšen način (učenje – kako?, raziskovanje)? 

 Najprimernejša starost otrok za 

uvajanje zgodnjega naravoslovja? 

Kako naj se otrok sreča z 

naravoslovnimi dejstvi? 

Kategorije  

 

V prvem 

starostnem 

obdobju, 1–3 

let 

V drugem 

starostnem 

obdobju, 3–6 

let 

Iskanje 

informacij: 

knjige, leksikoni, 

enciklopedije 

Praktične 

izkušnje, 

raziskovanje 

narave 

Frekvenca 

pojavnosti 

kategorij 

 

14/17 

 

3/17  

 

7/17 

 

13/17 

 

Ves čas raziskave smo se trudili graditi znanje otrok na utemeljenih znanstvenih spoznanjih. 

V drugem vprašanju nas je zanimalo, ali se staršem zdi pomembno, da se že predšolski otrok 

seznani z znanstveno utemeljenimi dejstvi.    

 

Tabela 5: Odgovori staršev na 2. vprašanje. 

Vprašanje: Ali je pomembno, da se otrok seznani z znanstveno utemeljenimi dejstvi (npr. 

sonček ne »popije« lužice, ampak voda izhlapi, torej se snov preoblikuje)? 

Kategorije Razlaga z znanstvenimi dejstvi ni 

pomembna 

Razlaga z znanstvenimi dejstvi je 

pomembna 

Frekvenca 

pojavnosti 

kategorij 

 

1/17 

 

16/17 
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Vzroke za potvarjanje znanstvenih dejstev v pogovoru z otrokom, lahko iščemo tako v 

neznanju in nepoznavanju naravoslovnih resnic, malo pa tudi v »površnosti« odraslih, ki 

morda menijo, da bi bil lahko znanstveno utemeljen odgovor otroku nerazumljiv ali pa je 

neznanstven odgovor enostavno bolj priročen in poteši otrokovo trenutno radovednost. V 

tretjem vprašanju nas je zanimalo, kaj o tem menijo starši. 

 

Tabela 6: Odgovori staršev na 3. vprašanje. 

Vprašanje: Kakšno je vaše mnenje o »neresnicah«, ki jih otroci ponotranjijo v primeru, 

da odrasli o posameznem pojavu nismo dovolj poučeni – morda lahko skupaj z 

otrokom poiščemo prave informacije?  

Kategorije Da zadovoljim 

otroka, si odgovor 

izmislim. 

Otroku rečem, da 

ne vem in poiščem 

odgovor. 

Otroku svetujem, 

da poišče odgovor 

drugje. 

Frekvenca 

pojavnosti 

kategorij 

  

1/17 

 

6/17 

 

2/17 

 

Med raziskovalnimi dejavnostmi smo imeli občutek, da starši otrokove aktivnosti v vrtcu 

spremljajo, z zanimanjem so ogledovali plakate, otroške izdelke. Kako pa poznajo znanje 

svojih otrok? Odgovor na to vprašanje smo želeli pridobiti v okviru četrtega vprašanja. 

 

Tabela 7: Odgovori staršev na 4. vprašanje. 

Vprašanje: Ali lahko naštejete nekaj naravoslovnih znanj, ki jih je do 6. leta usvojil vaš 

otrok? 

Kategorije Naravoslovna 

znanja s področja 

biologije, rastline, 

živali. 

Naravoslovna znanja s 

področja kemije, npr 

sestava, zgradba in 

lastnosti snovi.  

Naravoslovna znanja s 

področja fizike, npr. pojavi 

povezani s svetlobo, 

energijo (tudi vremenski 

pojavi). 

Frekvenca 

pojavnosti 

kategorij 

 

14/17 

 

0/17 

 

2/17 
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Iz pridobljenih odgovorov staršev otrok vključenih v akcijsko raziskavo je mogoče sklepati, da 

se jim zdi zelo pomembno, da se otroci čim bolj zgodaj srečajo z naravoslovnimi vsebinami. 

Večina jih meni, da naj bo to del otrokovega učenja in življenja že od najzgodnejšega 

obdobja. Z naravo naj se srečuje spontano, skozi igro in svojo radovednost. Manj kot 

polovica staršev (7 od 17), predlaga, naj otrok čim več informacij pridobi skozi različno (dokaj 

strokovno) literaturo, večina pa jih zagovarja neposreden stik z naravo. Prav tako se večini 

staršev zdi zelo pomembno, da otroku ponudimo znanstveno utemeljeno razlago in ne 

zagovarjajo mnenja, da je otrok še premajhen, da bi mu lahko pojme ustrezno razložili. Manj 

enotni so si starši pri vprašanju, kaj storiti takrat, ko tudi odrasli odgovora ne poznamo. 

Polovica staršev se je temu vprašanju izognila, kar daje slutiti, da je morda ta zadrega kar 

pogosta in da se starši težko soočajo z otroško radovednostjo. Ostali menijo, da je prav, da 

odgovor poiščemo bodisi sami, z otrokom ali pa prepustijo razlago nekomu, ki je bolj 

kompetenten. Tu se morda čuti tudi neke vrste pričakovanje staršev, da bi vrtec prevzel del 

te izobraževalne vloge, kar je logično. Starši sledijo vsakodnevnim dejavnostim v vrtcu, 

vendar tu obstaja nekakšna vrzel v komunikaciji med vzgojitelji in starši. Običajno gre za 

pasivno podajanje informacij staršem preko oglasne deske, preko razstavljenih izdelkov in 

podobno. Vse to sicer z aktivno vlogo podkrepijo otroci, vendar, moramo vedeti, da je 

otrokov pogled na določeno aktivnost drugačen kot vzgojiteljev. Žal je drugačen način 

izmenjave informacij med starši in vzgojitelji skoraj neizvedljiv. Pogosto starši nimajo veliko 

časa, za udeležbo na popoldanskih oblikah srečanj, dopoldne pa se kot rečeno zaradi službe 

težko vključijo v neposredno delo. Na pogovornih urah pa se vzgojitelj težko posveti le eni 

temi (npr. predstavitvi projekta), saj starše zanima celoten napredek in razvoj otroka. 

Preostane nam torej možnost, da ob zaključku »bolj pomembnih« projektov le-te 

predstavimo s člankom v lokalnem časopisju, na spletni strani vrtca ali s popoldansko obliko 

sodelovanja, na katerem projekt predstavijo otroci skozi neke vrste »predstavo ali 

nastopom«. Vseeno lahko rečemo, da se odgovori na četrto vprašanje navezujejo na že 

podane odgovore na prvo vprašanje. Starši izpostavljajo vsebine s področja znanj o rastlinah 

in živalih, ker imajo tudi sami tega znanja največ in ker je najbolj vpeto v vsakdanji način 

življenja na podeželju, kamor sodi tudi vrtec, v katerem je bila raziskava opravljena. Kljub 

temu, da smo v tem in predhodnih šolskih letih v vrtcu spoznavali tudi številne vsebine s 

področja fizike (svetloba, sence, zrcala), le-teh starši niso izpostavili v odgovoru, še manj pa 

so pomislili na to, da bi predšolski otrok lahko usvojil znanje povezano z zgradbo snovi.  
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5. Diskusija 

Kot je bilo predstavljeno v teoretičnem uvodu, se vzgojitelji ne lotevajo prav pogosto 

naravoslovnih vsebin, ki bi jih potem res poglobljeno obdelali. Tudi kadar gre za 

naravoslovno vsebino, jo hitro povežejo z ostalimi področji Kurikuluma za vrtca. Na primer, 

ko želijo otroke seznaniti z značilnostmi pomladnih rastlin, hitro posežejo po otroški pesmi ali 

po umetnostnem besedilu, ki omenja pomladne cvetice. V tem primeru, ne gre več za 

naravoslovno vsebino, ampak za razvijanje domišljijske rabe jezika, seznanjanje z umetnostjo 

in za spodbujanje ustvarjalnosti. Da bi bila naravoslovna vsebina v ospredju, se je potrebno 

teme lotiti na znanstveno utemeljen način in spremeniti tudi način dela, torej metode in 

oblike dela. Frontalne oblike so primerne pri gibalnih dejavnostih ali pa pri jezikovnih. Takrat 

so v ospredju npr. metode razgovora, metoda dela z literarnim besedilom, metoda 

demonstracije in vodenja. Pri naravoslovnih vsebinah, ki se jih lotevamo  predšolskimi otroki, 

pa sta najustreznejši metodi dela: metoda raziskovanja in metoda lastne aktivnosti. Da bi bila 

raziskava še bolj podprta z dejstvi, bi bilo dobro pridobiti mnenje vzgojiteljev in poiskati 

vzroke, zakaj se naravoslovnih tem ne lotevajo na tak način. Želimo si, da bi v tej raziskavi 

opisani primeri dejavnosti postali primer, vzorec in spodbuda drugim vzgojiteljem. 

Kurikulum za vrtce kot javno veljavni program javnih vrtcev, je jasen. Med področji, ki jih 

vzgojitelji morajo obravnavati v predšolskem obdobju, je tudi narava (tako se imenuje 

področje v Kurikulumu). Kurikulum (1999, str. 55) pravi: »Področje (narava) postopno razvija 

naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmožnost za uvidevanje in reševanje 

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

oblikovanje konceptov.« To je zapisano v uvodnem besedilu v področje narava, zatem sledijo 

globalni cilji, tem pa še posamezni vsebinski cilji. Tu vidimo problem. Cilji so ohlapni, splošni 

in široko zastavljeni, da vzgojitelj iz njih težko izpelje operativni cilj za posamezno dejavnost. 

Eden takih ciljev, ki je bil gotovo prisoten tudi v naši raziskavi, je: Otrok odkriva in spoznava, 

kako se snovi mešajo in kako se pri tem spreminjajo lastnosti. Verjetno se marsikateri 

vzgojitelj vpraša, s katerimi vsebinami, sredstvi in s kakšnim pedagoškim pristopom, bi ta cilj 

zasledoval. Dodatno znanje lahko poiščemo v literaturi, a je ta ravno na področju 

naravoslovja dokaj znanstvena. Priročnik h Kurikulumu za vrtce (2001) je dopolnil tudi 

področje narave z nekaj konkretnimi primeri raziskovalnih dejavnosti za delo s predšolskimi 

otroki, kar je bilo prenekateremu vzgojitelju v veliko oporo. Takšne literature, ki bi bila 
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strokovna in uporabna, še vedno primanjkuje. Terenske in praktične vaje, ki jih pedagoška 

fakulteta izvaja v okviru dodiplomslkega študija so izjemnega pomena; še posebno tiste v 

okviru naravoslovnih predmetov. Tudi nekatere dejavnosti, ki so bile izvedene v tej akcijski 

raziskavi temeljijo na zbranem gradivu v okviru dodiplomskega študija. Seveda je zbiranje in 

nadgradnja študijskih gradiv, povsem odvisna od interesa posameznega vzgojitelja in njegove 

ustvarjalnosti. 

Ali je možno v izobraževanje bodočih vzgojiteljev vnesti več priložnosti za usposabljanje iz 

naravoslovnih vsebin? Verjetno težko, lahko pa bi vsaj iskali možnosti za približevanje in 

sodelovanje med praktiki in ustanovami, ki jih izobražujejo. Med vzgojitelji so zelo dobro 

sprejeti posveti in konference, na katerih vzgojitelji predstavijo primere dobre prakse, 

strokovnjaki pa običajno podajo nove usmeritve za posamezno področje.  

Če se vrnemo na same dosežke otrok ob koncu akcijske raziskave, je bilo opazno, da so otroci 

uporabljali več naravoslovnih izrazov, ki so jih znali pravilno, smiselno umestiti v svojo 

komunikacijo. V igralnici se je povečal delež materialov, ki smo jih prinesli neposredno iz 

narave kot na primer: lubje dreves, smrekovi storži, želod, kostanj, … Pogosto so otroci 

spontano prinašali naravne materiale, ker so se jim zdeli zanimivi in uporabni. Ob bivanju na 

prostem so večkrat povezali usvojeno znanje s trenutno izkušnjo. Na primer, ko smo na cesti 

opazili sledi blatnih traktorskih koles, so otroci sklepali, da bo cesta vsa blatna in spolzka, če 

bo začel padati dež. Spremembo v izrazoslovju smo opazili tudi pri starših. Starši so v anketi 

večkrat uporabili izraze učiti se, znanje, izkušnja, kar kaže, da so tudi oni začutili, kako 

pomembne so vsakdanje izkušnje v predšolskem obdobju. 

 

6. Zaključek 

Naravoslovje je način, s katerim osmišljamo oz. razlagamo svet na sistematičen in premišljen 

način. Seveda obstajajo tudi drugi načini razlag (ideološke razlage, domišljijske razlage), a le 

znanost zahteva odgovore in podatke, s katerimi lahko tvorimo smiselne razlage. Otroci 

imajo prirojeno radovednost, zaradi katere se brez velikih pomislekov lotevajo različnih 

izzivov. Zaradi te naravne radovednosti predšolskih otrok lahko začnemo z učenjem 

naravoslovja že v predšolski dobi. Po drugi strani pa je to obdobje, ko je otrok bolj kot v 

kasnejših obdobjih navezan na odrasle, ki ga spremljajo v prvih letih življenja. Seveda so to v 

prvi vrsti starši, ki jim zagotavljajo tudi materialne in socialne pogoje za življenje; takoj za 
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starši so tu vzgojitelji kot strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje v predšolskem obdobju. 

Majhni otroci posnemajo vzgojitelja. Odnos do narave, do raziskovanja in do znanja na sploh 

se skozi vsakdanji odnos neposredno prenaša na otroke. Od učnih ciljev in načel, ki 

zaznamujejo posamezne pedagoške koncepte, je odvisno, koliko časa in prostora je 

namenjenega posameznemu področju dejavnosti. Še tako dobro zastavljen kurikulum pa ne 

more vplivati na končne procese, ki se odvijajo v interakciji otrok – vzgojitelj. Vsakokratna 

učna situacija je zelo odvisna od vloge vzgojitelja. Ta dejavnosti načrtuje, vodi in analizira. Od 

vzgojiteljevih prepričanj, znanj, spretnosti in navad je odvisno, na kakšen način se loteva 

novih tem, vprašanj, koliko v procesu sodelujejo otroci. V izvedeni akcijski raziskavi je bil 

dejavnik vloge vzgojitelja močno prisoten. Gre za zagotavljanje kakovosti vzgojno-

izobraževalnega dela s poudarkom na samorefleksiji in profesionalnem razvoju vzgojitelja. 

Akcijska raziskava je pokazala, da imajo zbrani dokazi, fotografije, risbe otrok in drugi 

razstavljeni izdelki (tabele, plakati) zelo veliko vrednost za otroke. Otroku omogočajo 

razvijanje pozitivne samopodobe, saj so izdelki rezultat njihovega dela in učenja. Po drugi 

strani so ti rezultati otrokom tudi v pomoč pri utrjevanju znanja. Pomagajo jim pri zapomnitvi 

in povezovanju posameznih dejstev. Zelo pomembno je, da ločimo med likovnim 

ustvarjanjem in risbo kot načinom izražanja otrokovega znanja. Za risbo, ki nastane po neki 

naravoslovni dejavnosti (opazovanje pojava, spoznavanje rastli, živali, po izvajanju postopka) 

je pomembno, da ima sporočilo v obliki dejstev. Na primer, če otrok nariše mravljo, je 

pomembno, da ima ustrezno število nog, dele telesa; če riše izvajanje poskusa, ne bomo 

ocenjevali njegovih likovnih spretnosti, ampak nas bo zanimala njegova verbalna razlaga 

risbe, poimenovanje pripomočkov, snovi. Nekaj risb s komentarji, ki so nastale med 

raziskovanjem prsti in kamnin je v prilogi 2.  

Vsebine in materiali, ki so bili uporabljeni v tej akcijski raziskavi, so samo sredstvo za 

izvajanje učnih procesov. Lahko bi uporabili katero koli drugo vsebino ali material iz 

naravnega okolja. Pomembni so procesi, ki so se ves čas izvajanja raziskave odvijali. Zaradi 

razvojnih značilnosti predšolskih otrok je osebna otrokova izkušnja ključnega pomena. Otroci 

so vsa spoznanja v zvezi s prstjo in kamninami neposredno izkusili in doživeli skozi aktivnosti. 

Vključeni so bili v načrtovanje, izvajanje in evalviranje dejavnosti. Še nekaj pomembnih 

poudarkov: otroci so bili med dejavnostmi miselno in praktično aktivni, spodbujanje interesa 

je bilo zelo spontano; dejavnosti so ponujale možnosti za razvoj otrok na vseh področjih – 

bilo je veliko medsebojne komunikacije, sodelovanja, dela v skupinah; ob naravoslovnih 
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postopkih (razvrščanje, urejanje, merjenje, eksperimentiranje) so razvijali naravoslovno 

mišljenje in spoznavali naravoslovne pojme. Pri tem so uporabljali tudi matematične 

postopke in doživljali matematiko kot prijetno izkušnjo. 

Sama akcijska raziskava je bila izziv tudi za vzgojitelje v oddelku. Vse faze izvajanja vzgojno-

izobraževalnega dela so bile povezane in enako pomembne. Sledenje načrtu, hkrati pa 

upoštevati vsake trenutne vzgojne situacije ter omogočati in spodbujati čim večje 

sodelovanje otrok, priprava prostora in učnih sredstev, organizacija dela (individualno, v 

paru, v majhnih skupinah), opazovanje otrok, oblikovanje strategij smiselnega poučevanja in 

učenja, demonstriranje in optimiziranje dejavnosti, analiza in refleksija opravljenih 

dejavnosti.  
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7. Priloge 

Priloga 1 

Vprašalnik za starše 

Spoštovani starši 

Kot vzgojiteljica vaših otrok sem v okviru načrtovanih dejavnosti  izvajala tudi številne 

vsebine s področja naravoslovja (spoznavanje rastlin in živali; fizikalni poskusi s svetlobo, z 

zrcali, energija vode, ki vrti mlinček; kaj plava, kaj tone; kemijske vsebine s področja 

raziskovanja zgradbe snovi: raziskovanje prsti in kamnin). 

 V sklopu magistrskega študija predšolske vzgoje pripravljam magistrsko nalogo s področja 

naravoslovnih vsebin, zato bi mi bilo vaše mnenje o teh dejavnostih v veliko pomoč.  

Prosim za vaše mnenje o naravoslovnih vsebinah, ki smo jih izvajali v vrtcu. Mnenje oblikujte 

povsem samostojno, v pomoč so lahko spodaj zapisana vprašanja.   

Hvala, da ste si vzeli čas. 

Vzgojiteljica Ana Srpčič 

 

Kdaj (pri kateri starosti) naj bi se otroci srečali z naravoslovnimi vsebinami in na kakšen 

način (učenje – kako?, raziskovanje)? 

 Ali je pomembno, da se otrok seznani z znanstveno utemeljenimi dejstvi (npr. sonček ne 

»popije« lužice, ampak voda izhlapi, torej se snov preoblikuje)?  

Kakšno je vaše mnenje o »neresnicah«, ki jih otroci ponotranjijo v primeru, da odrasli o 

posameznem pojavu nismo dovolj poučeni – morda lahko skupaj z otrokom poiščemo 

prave informacije?  

Ali lahko naštejete nekaj naravoslovnih znanj, ki jih je do 6. leta usvojil vaš otrok? 
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Priloga 2 – Primeri izpolnjenih vprašalnikov za starše  

 Vrnjen vprašalnik 1 (prispel po e-pošti) 

Kdaj (pri kateri starosti) naj bi se otroci srečali z naravoslovnimi vsebinami in na kakšen način 

(učenje – kako?, raziskovanje)? 

Otroci naj bi se z omenjenimi vsebinami srečali, ko začnejo dobivati realne predstave o 

svojem okolju – narava, živali, ljudje … zagotovo pa s 4. letom starosti. Predvsem je 

pomembno, da so jim realno (torej, tako, kot je) predstavljene stvari, pojavi idr., kjer ključno 

vlogo odigrajo starejši ljudje, s katerimi so v stiku (starši, stari starši, vzgojitelji, učitelji). Če so 

realne predstave podkrepljene z raziskovanjem ali celo z malim poskusom, je to najboljše 

učenje. 

 

Ali je pomembno, da se otrok seznani z znanstveno utemeljenimi dejstvi (npr. sonček ne 

»popije« lužice, ampak voda izhlapi, torej se snov preoblikuje)? 

Zelo je pomembno, da se otrok seznani z znanstveno utemeljenimi dejstvi in da ni 

obremenjen s prispodobami, ki so plod predvsem domišljije staršev, in ki lahko otroka 

kasneje samo ovirajo pri dojemanju in razumevanju stvari. 

 

Kakšno je vaše mnenje o »neresnicah«, ki jih otroci ponotranjijo v primeru, da odrasli o 

posameznem pojavu nismo dovolj poučeni – morda lahko skupaj z otrokom poiščemo prave 

informacije? 

Zagotovo je velika zmota, da otroku, če nismo dovolj poučeni o pojavu, govorimo z neko 

domišljijo oziroma si to izmišljujemo. Pošteno do otroka bi bilo, da se takrat reče: »Žal, tega 

pa jaz ne vem,« in da se skupaj z otrokom poišče prave informacije. Zopet je to način učenja, 

dojemanja, razumevanja in na ta način pridobljeno znanje je neizbrisljivo za oba – otroka in 

starejšega. 

Ali lahko naštejete nekaj naravoslovnih znanj, ki jih je do 6. leta usvojil vaš otrok? 

- dojemanje pestrosti narave (rastline, živali),  
- »uporabnost« naravnih dobrin za človekovo življenje, npr: 

o drevo – les – žaga – deska – streha 
o koruza / trava – košnja – prehrana živalim – meso 

- spoznavanje naravnih pojavov, letnih časov in sprememb v zvezi z njimi 
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Vrnjen vprašalnik  2 (odgovori zapisani na vprašalniku) 

 

1) Že v prvem starostnem obdobju (1–3) obvezno preko igre, raziskovanja, poskusov z 

večkratnim ponavljanjem izvedb dejavnosti, postopno z novimi izzivi ... 

2) Absolutno je potrebno otrokom povedati, pokazati dejstva. Težko popraviš izkrivljeno 

resnico; kar se »usede« v možgane, običajno ostane. 

3) Odrasli mora sam najprej preveriti svoje znanje (literatura, internet) in na osnovi 

pravega znanja otrokom podajati informacije. Če v kakšno stvar ni prepričan, je prav, 

da reče otroku: »Ne vem. Nisem prepričan.« Kar se Janezek nauči to Janez zna! 

4) Letni časi, vremenski pojavi, nebesna telesa, agregatna stanja vode, mešanje snovi, 

barv, zakon težnosti, živalski svet, rastlinstvo, strukture tal, vulkani ... veliko, ker jo to 

zanima in je »firbčna«. 

 

Vrnjen vprašalnik 3 (odgovori zapisani na vprašalniku) 

 

... (ime otroka) je narava že od nekdaj zanimala. Zakaj sonce zvečer izgine, zakaj listi 

padejo z dreves, kaj je plima, kaj oseka ... Določene naravne spremembe je poznal že pri 

treh letih. Tudi jaz sem vedno uživala v pogovoru. Kar nisem vedela, sem pač poiskala 

odgovore in potem razložila. Ne z neresnicami, ampak kakor je v resnici. Je veliko lažje. 

Ko grmi in se bliska, vsekakor ne moreš reči »bogec se krega«. Pri (ime otroka) niti ne 

potrebujem dodatne spodbude. Zanima ga vse: zemlja, nebo, vesolje, morje, rastline, 

živali, toča, kako nastane sneg, kam izhlapi voda, kaj se dogaja z zemljo, kaj so vulkani, 

zakaj olje plava na vodi in se ne zmeša z njo kakor sok, itd.  

Ko sem hodila v šolo, sem se naučila veliko. Mnogo stvari sem pozabila in enkratno je, ko 

se jih v pogovoru z otrokom lahko ponovno spomniš. 

 

Vrnjen vprašalnik 4 (odgovori zapisani na vprašalniku) 

Menim, da bi se otroci morali srečevati z naravoslovnimi vsebinami, takoj, ko se začnejo 

zavedati sebe. Vsebine pa naj bi bile podane v igri, da se otroci sploh ne zavedajo, da se 

učijo. Začne se s sprehodi v naravo, ogledi travnikov, vrtov ... 

Najbolje, da se raziskuje direktno na terenu. Tak otrok, predšolski, ni sposoben dojemati 

kupa informacij, tudi ni zanimivo, če ne poizkusi sam.  
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Tudi jaz ne prirejam znanstvenih dejstev, ker mislim, da bo otrok sčasoma le razumel. 

Večkrat povem eno in isto ... čeprav danes mogoče še ni povsem razumel, naslednji 

mesec pa mogoče že bo. Mislim, da mora otrok ločiti med zgodbico in življenjem, kakršno 

je. Se pa res zgodi, da včasih kakšnega odgovora tudi jaz ne poznam. Takrat si ne izmislim 

nekaj, samo da zadovoljim otroka, temveč priznam, da ne vem. Se pa potem pozanimam 

in tudi otroku predlagam, naj poišče odgovor še pri komu. 
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       Priloga 3 - otroške risbe s komentarji 

 

Komentar otroka: »V prsti je bila ena taka zelo zvita koreninica, pa še nekaj takih semen, pa 

polno takih drobnih stvari je bilo, da jih sploh preštet' ne moreš ... lahko jih pa preseješ, pa 

še veliko lahko delaš s tem.« 

 

Komentar otroka: »Na vrhu rastejo take smreke, pa če iglice dol padejo, pa so tam v tisti 

zemlji, no potlej jo pa pogledaš, pa najdeš not samo še take ostanke, kar take pikice so, 

polno jih je.« 
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Komentar otroka: »V prsti je bilo ful takih zanimivih stvari. Jaz sem jih našel veliko. Pa če bi 

polno polžkov živelo, pa potem, ko umrejo, ostanejo hišice in jih mi še kar lahko najdemo.«  

 

 

Komentar otroka: »Vsega je bilo, listja, vejic, korenin, tole je pa mrtev pajek. Verjetno je tudi 

lahko bil noter. Ko smo presejali, pa ne vem, če je bil pajek ali je bila pa taka koreninica.« 
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Komentar otroka: »Najprej je bil tak kamen z eno tako luknjico, no ni bila čez, samo tako 

malo, da sem s prstom potipala, potem pa bum in je bilo čisto polno, polno na koščke danih 

kamenčkov.« 

 

 

Komentar otroka: »Ja, to sem jaz, kaj ne veš!? Pri mizi stojim. To tukaj je pa ta miza, pa na 

njej vse, kar sem našla v prsti.« Ta risba je naravoslovno bogata tudi zaradi otrokove 

projekcije, ki je predmet (mizo) narisal v tlorisu in narisu. 


