
START 

CILJ 

Kapljica izhlapi.
Vrni se na START
(Velja za vsa rdeča polja)

Vodna kapljica potujeVeter kapljico odnese
proti goram, kjer se
spremeni v snežinko.

Kapljico vsrkajo korenine.
Pot nadaljuješ po rastlini.

Sneg se tali.
En krog počivaš.
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Spoštovane bralke in bralci, 

še nekaj dni in počitnice bodo tu. Otroci se že veselijo, 
da bodo šolo in obveznosti zamenjali z igro in drugimi 
sprostitvenimi dejavnostmi. Mnogi bodo šli na počitnice 
na morje, v hribe ali k starim staršem ali sorodnikom na 
deželo. Čim več prostega časa naj izkoristijo za doživljanje 
in spoznavanje narave. Seveda pa le redki sami od sebe 
čutijo željo po odkrivanju novega, zato jih morajo usmer-
jati tako učitelji kot starši ali sorodniki. Prav zato izhaja 
Naravoslovna solnica že 18 let, v kateri lahko tako učitelji 
kot starši dobijo veliko strokovnih in praktičnih napot-
kov, kako otrokom približati naravo.

Toliko bolj sem zato presenečena, da nekateri učitelji še 
vedno razumejo šolo v naravi kot teden z učenci, kjer je 
glavni poudarek predvsem na plavanju in kopanju, zelo 
malo časa pa posvetijo opazovanju narave in njenih poja-
vov. Tako so tisti otroci, ki želijo spoznavati živali in rastli-
ne v morju ali ob morski obali, opazovati plimo in oseko, 
potovanje sence ali zvezdnato nebo in luno, moteči, na-
mesto da bi učitelji spodbujali njihovo vedoželjnost in s 
tem pritegnili še ostale sošolke in sošolce. Ideje, kaj in 
kako delati v naravi, so lahko učitelji dobili in jih bodo 
tudi v prihodnje v naši reviji. Mi pa si bomo še naprej 

prizadevali z novimi članki in prispevki, ki bodo utrjevali 
učiteljevo znanje in njegovo suverenost.

V tej številki smo tokrat prvič objavili članek kolegice iz 
Pedagoške fakultete Masarykove univerze v Brnu in priza-
devali si bomo, da bo v naši reviji še več prispevkov kole-
gov iz drugih dežel. Tako bomo lahko primerjali naše in 
njihove izkušnje in se učili drug od drugega.

V tokratni številki so kar trije članki namenjeni vodi, 
uvodni članek, kot tudi prispevki Aprilsko vreme v kozar-
cu. Kako pride voda do korenin in didaktična igra Kaplji-
ca vode. Poleg tega pa je še nekaj zanimivih prispevkov iz 
vseh vetrov, tako da bo vsak bralec našel nekaj zanimivega.

Objavljena je tudi recenzija dveh knjig (Moji prvi mor-
ski raki in Moje prve morske ribe), ki lahko tako učence 
kot njihove starše spodbudijo k skupnemu opazovanju 
morskih organizmov in se o njih tudi kaj novega naučijo. 
Izkoristimo počitnice za pridobivanje novega znanja!

 Članica uredniškega odbora: 
dr. Barbara Bajd

Revija izhaja trikrat na leto – jeseni, pozimi in spomladi. Cena posamezne številke je 5,80 €. Letna naročnina znaša 16,90 €. Plačuje se enkrat letno 
in sicer novembra. Študentje imajo 10-odstotni popust. Šole, ki bodo naročile po 2 ali več izvodov revije, imajo pri naročilu 10-odstotni popust.
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Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
tel.: 01/5892 341, faks: 01/5892 233 (pripis: za dr. Dušan Krnel), e-pošta: dusan.krnel@pef.uni-lj.si, www.pef.uni-lj.si
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