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Knjiga ima podnaslov Doživite naravo z igro in po-
skusi. Domiselno je razdeljena na štiri dele, ki sledijo 
starostnim obdobjem predšolskih otrok do šestega leta 
starosti, ko vstopijo v šolo. V uvodu je utemeljen po-
men zgodnjega učenja naravoslovja ne le z vidika nara-
voslovne pismenosti, ampak tudi z vidika kognitivnega 
razvoja, saj se prav naravoslovje in kognitivni razvoj v 
tem obdobju izrazito dopolnjujeta ter prepletata. Na-
potki za starše so nevsiljivi in spodbujajo starše k pre-
vzemanju aktivne vloge posrednika med okoljem, ki ga 
otrok spoznava, in otrokom samim. Že v uvodu je pou-
darjen socialni vidik spoznavanja, saj je tako igranje kot 
raziskovanje in eksperimentiranje prijetnejše v družbi. 

Nasveti za starše ali vzgojitelje so pred zbirko nalog 
za določeno starostno obdobje in predstavijo bistvene 
spoznavne značilnosti otrok v določenem obdobju ter 
vsebujejo pomembne napotke, ki so sicer nekako samo-
umevni, pa vendar pogosto zanemarjeni. Kot na primer 
to, da naj bo izid poskusa pozitiven, saj to pomembno 
vpliva na motivacijo in izkušnjo samo ali napotek, kako 
pomembno je to, da o tem, kar je otrok opazil in doži-
vel, tudi pripoveduje ali predstavi v kakšni drugi obliki. 
Nasvetom staršem in vzgojiteljem sledijo opisi ali na-
vodila za dejavnosti. Opisi so razumljivi in kratki, pa 
vendar to ni suhoparno podajanje navodil, popestrijo 
jih ilustracije, ki so pogosto že same del navodil. Pri de-
javnostih, ki so nekoliko zahtevnejše ali dolgotrajnejše, 
je podan potek dejavnosti po korakih. Ob robu strani 
so navedeni pripomočki, z ikonami pa je prikazano, ko-
liko otrok naj pri tem sodeluje, kje naj dejavnost poteka 
in koliko časa naj traja. Vse to olajša načrtovanje dejav-
nosti v vrtcu. Pri poskusih za starejše otroke so doda-
ne še preproste naravoslovne razlage, ki so predvsem v 
pomoč staršem ali vzgojiteljem, ko se pojavi vprašanje: 
“Zakaj se je to zgodilo'” Na koncu knjige je podan pre-

gled poskusov in iger, kjer lahko poiščem ustrezno de-
javnost po različnih kriterijih (starost, tematika, prostor 
in število raziskovalcev). 

Poskusi in druge dejavnosti zajemajo široko podro-
čje naravoslovja od žive narave in raziskovanja snovi in 
predmetov do raziskovanja pojavov, vse to pa je v ob-
močju otrokovega znanega sveta, ki pa ga otrok kljub 
svoji radovednosti sam, brez podpore starejših lahko le 
delno odkrije in razišče le v omejenem obsegu. Prav to 
je ena od odlik tega priročnika, saj ne predstavlja “ča-
robnih” poskusov, ki zadostijo le trenutni fascinaciji, 
temveč otroku odkriva čarobnost vsakdanjih pojavov, 
snovi predmetov in bitij, če jih le znamo drugače po-
gledati in opazovati ali drugače z njimi rokovati. Ker je 
predstavljena vsebina poskusov resnično del otrokovega 
sveta, je tudi popolnoma upravičen podnaslov Doživite 
naravo z igro in poskusi. Otroci spontano raziskujejo 
svoje okolje, kar odrasli označujemo kot igro. Ta igra je 
za otroka pomembna, saj je del njega samega, pa ven-
dar je v tej igri pogosto omejen, zato že bežen nasvet 
ali nevsiljiv prikaz nove dejavnosti odpira in razširja 
področje igre. V tej preprostosti in svojevrstni, a le na-
videzni nezahtevnosti predstavlja priročnik z naslovom 
Knjiga za male raziskovalce to, kar naj bi bilo sodobno 
začetno naravoslovje, naravoslovje med igro in vodenim 
raziskovanjem, naravoslovje med okoljem in otrokom, 
naravoslovje v interakciji med otrokom in vrstniki ali 
med otokom in starejšimi in naravoslovje v interakci-
ji in povezovanju z drugimi področji spoznavanja. Ta 
knjižica naj bi zato bila, če že ne vsakem oddelku, vsaj v 
vsakem vrtcu nujen priročnik.
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