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POVZETEK 

Učitelji se vsakodnevno srečujemo z izzivom, da bi učencem ponudili kakovostne 

vsebine in materiale za uspešno in učinkovito poučevanje. Čedalje bolj smo 

usmerjeni v izdelavo raznih didaktičnih pripomočkov. To so lahko tudi raziskovalne 

škatle, ki ponujajo razvijanje različnih naravoslovnih postopkov, tudi raziskovanje v 

pravem pomenu. 

Izdelala sem tri raziskovalne škatle. Vsebina raziskovalnih škatel so preprosti 

materiali, sama sem jih izbrala iz delavnice (raziskovalna škatla Ključi in ključavnice), 

igralnice (raziskovalna škatla Avto na klancu) in iz materialov, ki so na voljo v vsakem 

vrtcu (raziskovalna škatla Mešanje barv).  Poleg materiala vsebujejo raziskovalne 

škatle delovne kartice, na katerih so zapisana navodila, ki otroka usmerjajo pri 

procesu raziskovanja. Delovne kartice so opremljene s simboli, da lahko otroci čim 

bolj samostojno rešujejo naloge. Raziskovalne škatle sem ponudila otrokom, ki ne 

znajo brati in pisati, ter prihajajo iz različnih jezikovno-kulturnih okolij. Z 

raziskovalnimi škatlami so delali otroci iz vrtca v Gambiji in otroci iz vrtca v Sloveniji. 

Otroci so po svojih zmoţnostih reševali naloge na delovnih karticah posameznih 

raziskovalnih škatel. Naloge na delovnih karticah razvijajo tako laţje kot teţje 

naravoslovne postopke.  

Opazovala sem, kako uspešni in samostojni so učenci pri delu. Zanimalo me je, 

katere naloge na delovnih karticah bodo uspeli rešiti samostojno, pri katerih bodo 

potrebovali pomoč. Izkazalo se je, da so vsi otroci z raziskovalnimi škatlami delali z 

veseljem. Motiviralo jih je delo z materiali. Pri reševanju delovnih kartic, ki so 

vsebovale naloge, ki so razvijale laţje naravoslovne postopke, so bili večinoma 

uspešni in so delo opravili samostojno. Pri nalogah, ki so razvijale teţje naravoslovne 

postopke, so otroci večinoma potrebovali pomoč.  

Moj namen je bil ponuditi otrokom iz različnih jezikovno-kulturnih okolij priloţnost za 

delo z raziskovalnimi škatlami. Prikazala sem, da je moţno izdelati univerzalni 

didaktični pripomoček, ki pri otrocih uspešno spodbuja razvijanje različnih 

naravoslovnih postopkov. Raziskovalne škatle lahko uporabimo, ne da bi jim 

spreminjali vsebino, pri otrocih, ki govorijo različne jezike in ţivijo v različnih kulturah. 

KLJUČNI POJMI: raziskovalna škatla, delovne kartice, naravoslovni postopki, 

simboli, vrtec, jezikovno okolje, samostojnost. 
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SUMMARY 

Teachers are daily confronted with the challenge to offer to pupils the high-quality 

contents and materials for the successful  and  effective  teaching. We are more and 

more directed into the making of different didactical aids.  These can be also the 

research boxes which offer the developement of different science process skils, also 

the research in the true sense. 

I made three research  boxes. The contents of the research boxes are simple 

materials, I chose them by myself from the workshop (the research  box Keys and 

Locks), playrooms (research box Car on an incline) and from materials which are at 

disposal in each kindergarten (research box Mixing of colors). In addition to material, 

the research boxes contain working cards on which are written the instructions, 

which direct the child at the process of researching. Working cards are equpped by 

the symbols to enable the children to solve the tasks as much as possible 

independently. I offered  the research boxes to the children who couldn't read and 

write and were coming from different language-cultural environments. The children 

from the kindergarten in Gambia and the children from the kindergarten in Slovenia 

were working with the research boxes. Children solved the tasks on the working 

cards of the single research boxes according to their abilities. The tasks on the 

working cards develop so primary as also advanced  science process skills.  

I observed how successful and  independent are the children at work. I was 

interested in, which tasks on the woking cards could be independently solved by the 

children and at which help would be needed. It turned out that all the children 

enjoyed at working with the research boxes.  They were motivated by the work with 

materials. At  solving of the working cards, which included the tasks, which  were 

developing the primary science process skills, they were mostly successful and they 

performed the work independently. At the tasks, which were developing advanced 

science process skills, almost all the children needed help.  

My purpose was to offer to  the children from the different language-cultural 

environments the opportunity for the work with the research boxes. I showed that it 

was possible to make the universal didactical aid, which successfully encourage the 

developement of the different science process skills at  children. The research boxes 
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can be used without changing of their contents, in children who speak different 

languages and live in different cultures. 

KEYWORDS: research box, working cards, science process skills, symbols, 

kindergarten, language environment, independence.  
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UVOD 

Charlesworth in Lind (1990) poudarjata, da je naš najpomembnejši doseţek v 

poučevanju naravoslovja oblikovati ljudi, ki bodo znali kritično razmišljati. Ni dovolj, 

da so otroci rojeni v tehnološkem svetu in so dnevno izpostavljeni znanosti. Pripraviti 

jih moramo, da bodo znali ţiveti v spreminjajočem svetu kot uspešni posamezniki. 

Otroci potrebujejo čas, da se priučijo in spoznajo določene pojme. Ponuditi jim 

moramo dovolj časa, da lahko raziskujejo in upravljajo z novimi spoznanji.  

Proces raziskovanja je moţno otrokom ponuditi ţe v predšolskem obdobju. V vrtcu 

obstajajo naravoslovni kotički in določen čas, ko se otroci lahko udejstvujejo v  

naravoslovnih dejavnostih. Sama sem jim predstavila raziskovalne škatle, didaktični 

pripomoček s katerim raziskujejo in oblikujejo nove miselne koncepte. 

Skribe Dimec (1998) omenja, da so mnoge knjige namenjene pouku naravoslovja, 

vsebujejo predloge za praktične dejavnosti, ki so po vsebini in izvedbi preproste in jih 

lahko otroci opravljajo skoraj neodvisno od učitelja, samostojno ali v manjši skupini. 

Mnogi učitelji tudi sami pripravljajo različne učne liste ali naloge, ki otroke vodijo k 

praktičnim dejavnostim. Poleg naravoslovnih knjig, učbenikov ali učnih listov, ki jih 

otroci lahko uporabljajo za samostojno aktivno učenje, so v razredu nujni tudi 

pripomočki, ki jih otroci uporabljajo pri praktičnih dejavnostih. To so navadno 

preprosti, vsakdanji predmeti. Prav predmeti iz vsakdanjega ţivljenja omogočajo 

tesno prepletanje domačega in šolskega okolja in so lahko tudi dobra vez med teorijo 

in konkretnimi izkušnjami v šoli. 

Preizkusila sem se v izdelavi treh raziskovalnih škatel, ki vsebujejo preproste 

materiale, s katerimi se otroci vsakodnevno srečujejo. Vsaka raziskovalna škatla je 

opremljena z nalogami, kaj naj otrok usmerjeno počne z materialom. Izvedela bi 

rada, kako uspešno in samostojno zmorejo naloge v raziskovalnih škatlah reševati 

otroci iz dveh vrtcev in različnih jezikovnih okolij. Vse učitelje in vzgojitelje pa ţelim 

spodbuditi k izdelavi podobnih didaktičnih pripomočkov, saj se otroci radi učijo in 

raziskujejo, le usmeriti jih moramo. 
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TEORETIČNI DEL 

1 NARAVOSLOVJE IN RAZISKOVANJE 

Hvala in Krnel (2005) zgodnje naravoslovje vidita kot postavitev temeljev 

poznejšemu naravoslovju v šoli. Cilj tega je vzgojiti naravoslovno pismenega 

posameznika, ki bi bil poleg poznavanja temeljnih pojmov sposoben reševati 

probleme in odkrivati naravo na logičen in znanstven način. Za vse to je treba razviti 

nekatere spretnosti in sposobnosti, ki jih v naravoslovju imenujemo naravoslovni 

postopki. Preprostejši med njimi (primerjanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, 

merjenje,...) so del začetnega naravoslovja. K naravoslovju za najmlajše prištevamo 

tudi postavljanje novih in novih vprašanj, seveda takih, na katera bi otroci znali in bili 

sposobni odgovoriti. Vzgojitelji in starši naj bi znali zapletena vprašanja poenostaviti, 

jih razčleniti in preoblikovati v otrokom razumljiva vprašanja, na katera lahko sami 

poiščejo odgovore. Tako naravoslovje postane aktivna, poučna in zabavna dejavnost. 

Otroci pri opazovanju pojavov okoli sebe, razmišljanju in delu s predmeti in snovmi, 

razvijajo čut za naravo in jo hkrati spoznavajo. 

Preprostejši naravoslovni postopki predstavljajo del začetnega naravoslovja. Ni jih 

teţko razvijati, saj so zajeti pri večini dejavnosti, ki jih otroci počnejo v času 

obiskovanja vrtca. Prav je, da se osredotočimo tudi v razvijanje teţjih naravoslovnih 

postopkov, ki spodbujajo razvoj višjih miselnih procesov. 

Vrtačnik in Janeţič (2001) opozarjata na nenehno naraščanje števila informacij na 

področju kemije, fizike, biologije, ki povzroča vsem, ki se ukvarjamo z naravoslovnim 

izobraţevanjem, velike teţave, saj je nemogoče, da bi programi naravoslovnih 

predmetov in učbeniki odsevali sodobno naravoslovje. Poleg slišimo resne kritike, da 

je to, kar učimo, pravzaprav zgodovina naravoslovja in ne ţivljenjsko, sodobno 

naravoslovje. Kritika je upravičena, vendar le v primeru, če naravoslovno 

izobraţevanje razumemo zgolj kot prenos znanja (npr. »vlivanje« znanja v »prazne« 

glave učencev oz. dijakov). Toda, če razumemo izobraţevalni proces kot aktivno 

učenje in poučevanje, potem kaţe uporabljati in razvijati takšne učne strategije, ki 

bodo namesto zgolj pomnjenja znanja, spodbujale pri učencih in dijakih višje miselne 
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procese, kot so: samostojno odkrivanje znanja, analiza, sinteza in vrednotenje 

znanja. 

Aktivnega učenja in poučevanja si ţeli vsak pedagog. Zato se moramo posluţevati 

ustvarjalnejših oblik dela z učenci. 

Strmičnik (2001) razlaga, da je  v sodobni šoli v ospredju več didaktičnih podlag, ki 

jim problemsko naravnan pouk močno ustreza. Učencem bi morali omogočiti 

predvsem ustvarjalnejše oblike mišljenja, doţivljanja, vrednotenja in ravnanja. To so 

bistvene podlage za reševanje najrazličnejših problemov javnega, poklicnega in 

zasebnega ţivljenja, v katerem je vse manj rutinskih izhodov. Je ţe res, da obstaja 

problemsko sčasoma, če se ponavlja, spet rutinsko. Hkrati pa tudi rutinsko prinaša 

nove probleme, ki jih je treba reševati. Toda največji problem ni v tem, da je 

problemov vedno več, marveč v tem, da smo jih vse manj sposobni reševati. In 

izkušnje kaţejo, da so jim ljudje toliko bolj kos, kolikor več so se srečevali z njimi ţe v 

šolskih klopeh. To še posebej velja za intelektualne probleme, ki so neposredno 

povezani z izobraţevanjem. 

Ni nujno, da se s problemi srečamo ravno pri pouku naravoslovja. Problemi so okrog 

nas vedno na naši ţivljenjski poti in primorani smo jih reševati. Pa naj bo to v šoli, na 

poti v šolo, pri pouku naravoslovja ali v drugih ţivljenjskih situacijah. 

Krnel (1993) ugotavlja, da ne glede na to, ali se bodo otroci naravoslovje učili ali ne, 

bodo sami razvijali teorije in konstruirali pojme. Ideje, nastale s slučajnim 

opazovanjem ali brez pošteno opravljenega poskusa, ki temeljijo le na govoricah, so 

osnova za naivno, neznanstveno sprejemanje sveta in sestavljajo del neproduktivnih 

razlag in verovanj. 

Vsakodnevno se velikokrat srečamo z idejami. Cencič in Cencič (2002) to potrjujeta z 

dejstvom, da se učenci na konkretnih primerih zgodaj uvajajo v znanstveno 

metodologijo, organizacijo raziskovanja ter obvladovanje posameznih tehnik in 

metod. Učijo se predvidevati ali postavljati hipoteze, samostojno opazovati, 

primerjati, urejati, razvrščati, analizirati, statistično obdelovati podatke in sklepati. 
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1.1 RAZISKOVANJE OTROK 

Z raziskovanjem otroci pričnejo ţe zelo zgodaj. Ţe kot novorojenčki raziskujejo z 

rokami, kaj je okrog njih. Z njihovim razvojem se iz dneva v dan povečujejo njihova 

moţnosti za raziskovanje.  

Kamenšek (2014) pravi, da je otrokom raziskovanje prirojeno. Raziskujejo okuse 

hrane, med igračami raziskujejo obliko, trdoto, zvok in ne nazadnje raziskujejo tudi 

naše odzive na njihova dejanja. Odrasli napačno mislimo, da moramo otroka 

zabavati, se z njim igrati in mu krajšati čas. Majhen otrok ima veliko zabavo ţe s tem, 

da opazi razlike v barvah jesenskih listov in da posluša njihovo šelestenje, da razišče 

škatle, v katere se lahko skrije, da preizkuša zvoke, ki jih oddajajo različni predmeti... 

Dovolimo mu, da vse to razišče. Ali še bolje-vzemimo si čas in svet raziskujmo skupaj 

z otrokom. Vzbujajmo mu zanimanje za raziskovanje, ki ga bo iz zgodnjega obdobja 

spremljalo tudi v šolo, pri študiju, in upajmo, vse ţivljenje. 

Največje zadovoljstvo je takrat, ko nekaj sami ugotovimo. Še lepše je, ko te 

ugotovitve lahko preverimo. 

Cencič in Cencič (2002) pravita, da si učenci v postopku raziskovanja pridobijo novo 

znanje, do katerega se dokopljejo sami. Odkrivajo, kar pred raziskovanjem še niso 

vedeli, to jim daje veselje, zadoščenje in deluje kot spodbuda za nadaljnje delo. 

Hkrati se učijo premagovati ali obiti ovire, ki jih najdejo na poti do cilja. Tako se 

usposabljajo za ţivljenje in iskanje pravih poti z vlaganjem dodatnih naporov. 

V nekem trenutku samostojno pridobivanje znanja več ni zadostno. Tedaj se v proces 

vključimo učitelji, vzgojitelji in starši. Otrokom ponudimo nekaj več. 

Skribe Dimec (1998) pri majhnih otrocih vidi naravoslovje kot odkrivanje in 

spoznavanje sveta, ki jih obkroţa. To sprva počnejo z gledanjem, tipanjem, 

poslušanjem in okušanjem predmetov in pojavov. Radovednost in vedoţeljnost sta 

lastnosti, ki ju srečamo prav pri vsakem otroku. Kasneje začnejo otroci o svojih 

zaznavah spraševati. Takrat je pravi čas za začetek bolj sistematičnega spoznavanja 

pojmov in razvijanja naravoslovnih postopkov (za naravoslovje značilnih sposobnosti 

in spretnosti). Otroci naj bi enakovredno napredovali pri spoznavanju pojmov, 
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razvijanju pojmovnih struktur ter razumevanju naravoslovnih pojavov in procesov kot 

pri razvijanju naravoslovnih postopkov in oblikovanju stališč, ki so značilna za 

znanstveno raziskovanje: kritičnost, objektivnost itd. 

1.2 SPODBUDE IN MOTIVACIJA 

Skribe Dimec (1988) poudarja, da otroke lahko spodbujamo, da začnejo v zaznavah 

iskati podobnosti in različnosti. Zastavljamo jim taka vprašanja, da bodo do 

odgovorov lahko prišli sami. Svoje zamisli naj preverjajo s preprostimi poskusi. Kar 

sami odkrijejo, si bolje zapomnijo in zakladnica njihovega znanja se s tem povečuje. 

Tako delajo prve korake v raziskovanje. 

Otroci raziskujejo v okolju, ki jih obkroţa. Le ta naj bo tako, da bo spodbujalo njihovo 

vedoţeljnost. 

Skribe Dimec (2005) izpostavi ţeljo staršev, da bi otroci v svojem razvoju čim bolj 

napredovali. Otrokov razvoj pa je odvisen od mnogih dejavnikov. Eden od 

pomembnih je prav gotovo otrokovo okolje. To mora biti spodbudno in motivacijsko. 

To pomeni, da mora biti otrok obdan s predmeti, ki bodo spodbujali njegovo 

radovednost. Njegovo okolje pa niso le predmeti v zaprtem prostoru, ampak tudi 

narava-okolje, v katerem otrok ţivi. 

Marsikdo se je v ţivljenju srečal z mislijo, da napačnih vprašanj ni, lahko so le 

napačni odgovori. Včasih je napačen odgovor izhodišče za nove ideje in vsako 

vprašanje je lahko nov motiv za raziskovanje in nadaljnjo radovednost. 

Hvala in Krnel (2005) si ţelita, da bi odrasli otroke spodbujali in jim dajali moţnost, 

da sprašujejo in eksperimentirajo. Z opazovanjem, opisovanjem in 

eksperimentiranjem se učijo sami poiskati odgovore. Otrokom omogočamo, da 

najprej opazujejo po lastnem interesu, nato jih vodimo in ustvarjamo situacije, v 

katerih lahko sami najdejo in rešijo problem. Spoštujemo njihov način razmišljanja in 

metode dela ter jih navajamo, da izkušnje opisujejo. Pri tem ugotovitve otrok ne 

označujemo za napačne, temveč kot eno od moţnosti razlik, ki jo lahko soočimo z 

drugimi razlagami. Tako »napačne« ugotovitve lahko postanejo izhodišče za 

organizacijo nove izkušnje in poti do novega znanja. 
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Raziskovanje naj bo skladno z interesi otrok. Cencič in Cencič (2002) poudarjata, da 

s samim spodbujanjem radovednosti razvijemo interes za raziskovanje. Z navajanjem 

preprostih primerov učence še posebej prepričamo, da je raziskovalec lahko vsak od 

njih. Primere izberemo glede na starost in ţivljenjsko okolje učencev. 

Krnel (1993) ugotavlja, da razvojni vidik osvetljuje tesno povezanost učenja 

naravoslovja in miselnega razvoja, njuno obojestransko učinkovanje ter pomen 

naravoslovnih vsebin in metod za miselni razvoj. Bistvena značilnost naravoslovja kot 

znanosti in pouka naravoslovja je znanstvena metoda kot osnova za učenje vsebin in 

razvoj miselnih sposobnosti. 

S povzemanjem zgornjih misli lahko zapišem, da spodbude in motivacija za učenje in 

raziskovanje prihajajo iz okolja samega. Kmalu okolje ponuja premalo, otrok sprašuje 

zahtevnejša vprašanja in naloga nas, učiteljev in vzgojiteljev je, da otroke pripravimo 

na kompleksnejše raziskovanje in osvajanje novega znanja. 

2 VLOGA VZGOJITELJEV, UČITELJEV IN STARŠEV PRI 

RAZISKOVANJU OTROK 

Sama ţe dolgo vem, kar Skribe Dimec (2013) trdi, da so otroci  po svoji naravi 

radovedni. Svet spoznavajo ţe od rojstva prav zaradi svoje radovednosti. Da morajo 

otroci ostati radovedni tudi, ko se bodo vključili v vzgojno-izobraţevalne ustanove, 

kot sta vrtec in osnovna šola, se moramo zavedati vsi vzgojitelji in učitelji. 

Ţelimo si, da bi bil program v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah naklonjen 

raziskovanju otrok. Pri tem imamo veliko vlogo učitelji in vzgojitelji, ki načrtujemo 

vzgojno-izobraţevalno delo in pripravljamo aktivnosti za otroke.  

Hansen, Kaufmann in Walsh (2000) poudarjajo, da je na začetku vzgojiteljeva vloga 

pomagati otrokom pri opazovanju splošnih stvari in dogodkov. Postopoma pride čas, 

ko je treba otroka dodatno vspodbuditi, zato mora vzgojitelj priskrbeti zanimiv 

material za nadaljnje delo in igro. Če bi se vzgojiteljem zazdelo, da si morajo otroci 

nabrati izkušnje o prsti, morajo zamenjati okolje oddelka, da bi to omogočili. To 

pomeni, da morajo poskrbeti različne vrste zemlje, posode, orodje, kamenine, 
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semena in drugo. Naloga vzgojiteljev je, da načrtujejo in izvajajo dejavnosti, ki bodo 

v otroku vzbudile ţeljo za novim znanjem.  

Otrokom vspodbudimo ţeljo za novim znanjem, če se drţimo smernic, ki jih poudarja 

Kobal (1989), da morajo starši, vzgojiteljice, učitelji in tudi poklicni raziskovalci, ki so 

mentorji mladih pri uvajanju mladih v raziskovalno delo, poznati značilnosti 

otrokovega in mladostnikovega spoznavnega razvoja. To bi jim omogočilo, da bi 

lahko nudili otrokom oziroma mladostnikom najustreznejše oblike razvoja in 

izpopolnjevanja sposobnosti in lastnosti, ki so poleg znanja potrebne, da se človek 

lahko razvije v raziskovalca. 

Zore (2014) se zaveda vloge vzgojiteljev, ki se vsak dan odločajo o tem, katere cilje 

bodo izbrali, katere dejavnosti bodo vključili, da bodo za otroke smiselne, kako bodo 

uredili učno okolje, katere sredstva in materiale bodo dali otrokom na razpolago, in 

kako bodo organizirali potek dejavnosti čez ves dan. Vzgojitelji spodbujajo učenje 

otrok s pomočjo vprašanj, komentarjev, miselnih izzivov, spodbud, problemskih 

situacij, spremljajo in opazujejo kakšno znanje in spretnosti otroci ţe imajo, česa so 

se zmoţni naučiti, kakšne stile imajo, kakšni so njihovi interesi, kako bodo opazovali 

otroke in beleţili njihov razvoj, katere otrokove izdelke bodo zbirali, da bodo lahko 

sledili njegovemu razvoju, kako bodo predstavili svoje videnje otrokovega napredka 

staršem, kako bodo upoštevali videnje staršev. Takšna vloga vzgojitelja opredeljuje 

vzgojiteljevo kakovost in je eden od dejavnikov, ki vplivajo na kakovost predšolske 

vzgoje. 

Premalo ljudi se zaveda pomembnosti vloge vzgojiteljev pri celostnem otrokovem 

razvoju. Zore (2014) tako opozarja, da prav zaradi spoznanj o delovanju in razvoju 

moţganov, ugotovitev o vplivih predšolskih ustanov na otroke in njihov razvoj, 

morajo vzgojitelji v vrtcu otrokom omogočiti najboljše in največ – izzive, ki zanje ne 

bodo prelahki ali preteţki, povratne informacije, ki zmanjšujejo negotovost in 

povečujejo premagovanja stresa, branje, pisanje, govorjenje, raznovrstne dejavnosti, 

reševanje problemov, pri katerih je poudarek na procesu in ne na rešitvi, spodbudno 

okolje in moţnost izbire. 
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Zmotno bi bilo misliti, da je raziskovanje otrok enosmerni proces in samo v njihovo 

korist. Cencič in Cencič (2002) pravita, da je tudi učiteljem preko raziskovanja dana 

moţnost, da spoznajo sposobnosti učencev, njihove predstave o naravi, okolju in 

druţbi. Njihove ideje, predloge, stališča in miselne poti nam pokaţejo, kako dojemajo 

svet, kakšni so njihovi interesi in kako prihajajo do spoznanj. 

2.1 KDAJ IN KJE RAZISKOVATI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU? 

Hvala in Krnel (2005) gledata na naravoslovje kot na enega od načinov, s katerim 

skušamo utemeljiti svet sistematično in premišljeno. Postopno iščemo odgovore in 

zbiramo podatke, ki jih poveţemo v razumljive razlage. Otroci se hitro vključijo v take 

dejavnosti, saj jih spodbuja prirojena radovednost. Zato se učenje naravoslovja lahko 

začne takrat, ko so otroci najbolj radovedni. To so predšolska in zgodnja šolska leta, 

ki jim pravimo kar obdobje »zakajčkov«. 

Petek (2011) se je spraševala, kdaj (in kje) raziskovati v predšolskem obdobju. 

Zapisala je, da je otrok od svojega prvega dne raziskovalec, zato je najpomembnejši 

odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje: Vedno in povsod. Vendar pa bi se velika 

večina vzgojiteljev/učiteljev s tem odgovorom teţko zadovoljila oz. ga sprejela in mu 

slepo sledila brez ugovarjanja. Bolj pomembno kot iskati najbolj pravilen-optimalen 

odgovor »kdaj in kje raziskovati« je, kako v otroku ohranjati naravno ţeljo po 

raziskovanju, odkrivanju neznanega, neustrašnemu sledenju svojim čutom, ki ga 

vabijo v vsak kotiček znanega in neznanega okolja. Odrasli svet namreč vidi veliko 

ovir (moţen vbod klopa, strupene rastline, zakriti rovi in luknje …) in nepredvidljivih 

situacij (promet, srečanje z nevarnimi snovmi, plezanje po drevesu, hoja ob reki, 

opazovanje gorenja …), ki naj bi za otroka predstavljale nevarnost, ter ga ţeli na 

vsak način obvarovati pred tem. Največkrat tako, da se dejavnosti, ki »dišijo« po 

lastni aktivnosti v naravnem okolju ali z različnimi snovmi v igralnici, preprosto 

prepovedo oz. se zanje ne odločamo. Bistvo za tako ravnanje se seveda skriva v 

pomanjkanju zaupanja vzgojitelja samemu sebi in svoji kompetentnosti, pa tudi v 

pomanjkanju zaupanja staršev vzgojitelju. Zato se naravoslovje v naših vrtcih 

velikokrat začne in konča s sprehodom do bliţnjega parka, gozda ali travnika. 
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Kobal (1989) poskuša strah pred prezgodnjim raziskovanjem odpraviti z mislijo, da se 

starši po nepotrebnem sprašujejo, kdaj naj začnejo razvijati pri svojem otroku 

sposobnosti za načrtno spoznavanje novega. Presenečeni so, ko ugotovijo, da se je 

zanimanje pojavilo kar naenkrat, samo od sebe, kmalu po prvem vpraševalnem valu. 

Od tedaj dalje otroku sama vprašanja in čakanje na odgovore niso več dovolj, zato 

krene na prvo lastno »raziskovanje«. Prvič je »raziskovalec« in »izvajalec poskusov«. 

Starši naj otroke prepustijo naravi, odkrivanju in njihovemu lastnemu interesu do 

raziskovanja. Vzgojitelji in učitelji pa lahko te spodbude aktiviramo tudi v vzgojno-

izobraţevalnih ustanovah. 

Hansen, Kaufmann in Walsh (2000) pravijo, da si v dopoldanskih in popoldanskih 

dejavnostih otroci izbirajo kaj, kako in s kom bodo kaj počeli oz. se zaposlili. 

Vzgojitelji morajo načrtovati in omogočiti posebne aktivnosti ali material v centrih 

aktivnosti. Otroci uporabljajo material v centrih aktivnosti na najrazličnejše kreativne 

načine. Uvajajo svoje pristope in načine igre ali se igrajo igre, kot so loto, karte in 

podobno. Igrajo se lahko sami ali v manjših skupinah. Vzgojitelji kroţijo med otroki, 

komentirajo njihovo delo in otroke sprašujejo o njihovem delu. Starejši otroci lahko 

pogosteje sodelujejo v aktivnostih s področja jezika in matematike,ki so jih vzgojitelji 

pripravili v ta namen. To je tudi čas za projektno delo otrok za posebne aktivnosti 

(kot je kuhanje ali šivanje) ter za dejavnosti, ki jih vodijo starši ali drugi obiskovalci. 

Zelo pomembno je, da vzgojitelj opazi izbire otrok, kvaliteto otroškega dela, to, kako 

delajo sami ali v skupinah, in kako dolgo vztrajajo pri aktivnostih. Otroško delo bi 

moralo biti zabavno in v tempu, ki si ga narekuje otrok sam. Vzgojiteljeva naloga je 

zagotoviti otrokom izzivalne in kreativne učne priloţnosti. 

Celotnega poglavja ne bi mogla bolje povzeti Zore (2014), ki pravi da nova spoznanja 

o učenju in poučevanju predšolskih otrok od vzgojiteljev zahtevajo, da se samostojno 

odločajo o vsebinah, metodah in načinih dela z otroki, da spodbujajo razvoj otrok ter 

da se fleksibilni in avtonomni v svojih ravnanjih. 

2.2 POUČEVANJE V SMERI RAZISKOVANJA 

Petek (2011) opisuje pričetek sistematičnega raziskovanja. Razumevanje 

naravoslovnih pojmov in pojavov se lahko razvija le s posameznikovo aktivnostjo, ob 
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kateri se rojevajo naivne razlage in nove ideje za raziskovanje. Pomembno je poznati 

te otrokove zamisli in omogočiti, da jih otrok sam sooči s strokovno ustreznimi dejstvi 

in jih sprejme, razume ali po potrebi spreminja. Zato nujno potrebuje vzgojitelja kot 

usmerjevalca in preusmerjevalca. Le-ta tudi na področju zgodnjega uvajanja v 

naravoslovje deluje v skladu z vsemi didaktičnimi načeli: znanstvenosti, nazornosti, 

postopnosti … Za raziskovalni način je najbolj pomembno, da vzgojitelj otroka 

motivira z dobro oblikovanim in izdelanim problemom, kar pa je lahko v pravem 

trenutku (npr. ob uporabi detergenta ali čistila za čiščenje, ob neslani polenti, 

zarjaveli sosedovi ograji …) zastavljeno odprto vprašanje: kako (je nastalo, bi ti 

razloţil), kaj (pa ti misliš, si predstavljaš), čemu (smo uporabili). In kdaj oz. kje je 

pravi trenutek za oblikovanje problema, ki je izhodišče raziskovanja? Po navadi ga ne 

načrtuješ in se pravzaprav ponudi sam, npr. ob igri otrok v kotičkih, na sprehodu, ob 

zajtrku, kosilu, pred spanjem, ob branju pravljice, v prostem razgovoru, opazovanju, 

potresu, izbruhu vulkana … Treba ga je le začutiti in izkoristiti. Reševanje 

zastavljenega problema se nato ustrezno didaktično načrtuje (po fazah 

raziskovalnega procesa) : predvidijo se koraki reševanja problema (doseganje 

zadanih ciljev), prostor (igralnica, igrišče, eno izmed naravnih okolij, kmetija, 

vinograd, kmetijska zadruga, trgovina z zelišči …) in okvirna časovna kompetenca 

(npr. ena ura, en dan, en letni čas, dva meseca …) ter potrebni učni in didaktični 

pripomočki. 

Če se avtorica Petek zavzema za didaktično načrtovanje, se Hvala in Krnel (2005) 

zavzemata, da bi za vsako dejavnost ostala sled. To je lahko risba, plakat, zbirka, 

manjša razstava, dnevnik in podobno. Iz zbranih izdelkov (dokumentov) imajo otroci 

kot odrasli priloţnost za vnovičen pregled in podoţivljanje opravljenega dela. To 

omogoča ustvarjanje kolektivnega spomina, prek katerega se otrok vrača k svojim 

mislim in jim lahko sledi. Pregled risb ali drugih izdelkov omogoča otroku, da si 

kritično ogleda svoje delo, posluša komentarje drugih in na tem gradi novo znanje. 

Raziskovalni proces je skrbno načrtovan, a ga je teţko izvesti brez učinkovitega 

poučevanja. Cencič in Cencič (2002) poudarjata vlogo učitelja, ki spodbuja 

radovednost učencev ţe z učinkovitim poučevanjem. Pri tem je pomembno, da 

učencem ne posreduje znanja kot dane resnice, temveč predstavlja tudi to, kako se 
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je znanost dokopala do spoznanj. Raziskovanje spodbuja radovednost in druga 

intelektualna čustva ter pozitivno čustvovanje do samega sebe. 

Spoznali smo, da se proces raziskovanja prične ţe zelo zgodaj. Kamenšek (2014) 

pravi, da vse kar v rani dobi posadimo, se v odrasli dobi ţanje. Ţeli si, da 

naravoslovje otrokom predstavimo kot črpanje izkustva iz vsakdanjega ţivljenja. Naj 

zvedavo segajo po poskusih in naj postanejo raziskovalci-radovedni in vztrajni. 

Strokovnjak nas seznanja z načrtovanjem raziskovanja. Pomembno je, da otroka 

motiviramo z zastavljanjem vprašanj, ki pa se po navadi pojavijo v slučajnih in 

vsakodnevnih situacijah. Občutljivi moramo biti za ta vprašanja in jih ustrezno 

didaktično načrtovati. Hkrati poudarjajo učinkovitost poučevanja in razlagajo, kako 

lahko raziskovanje vpliva tudi na oblikovanje osebnosti.  

3 RAZISKOVALNO DELO V GAMBIJI 

V Gambiji sem imela priloţnost za prostovoljno delo v lokalnem vrtcu in šoli t.i. Mo 

Beta Nursery & Kindergarten School. V času mojega obiska so imeli 6 oddelkov 

predšolske vzgoje in dva oddelka niţje osnovne šole. V vsakem oddelku je bil 

prisoten en učitelj in pribliţno 25 otrok. Sama sem se odločila za hospitacije in delo v 

oddelku predšolske vzgoje z otroki starimi 5 in 6 let. 

3.1 ŠOLSTVO V GAMBIJI 

Vintar Mally (2012) opisuje afriški izobraţevalni sistem. Afriški izobraţevalni sistemi 

se ţe od ustanovitve misijonarskih šol v veliki meri zgledujejo po evropskih. 

Kolonialne uprave so pozneje v kolonijah vpeljale lastne šolske sisteme z namenom 

izobraţevanja afriške elite po svoji meri. Ob koncu kolonializma se je šolala manj kot 

četrtina prebivalstva, v nekaterih francoskih in portugalskih kolonijah celo manj kot 

desetina. Tudi v postkolonialnem obdobju so marsikje ohranili učne načrte in 

učbenike, zaradi česar so se učenci več učili o evropski zgodovini in kulturi kot pa o 

afriški. Od vsega začetka pa je bila posebna ovira poučevanje v afriškim otrokom 

tujem, običajno kolonialnem jeziku. 

Gambijski šolski sistem temelji na sistemu 6-3-3-4, kar pomeni: 6 let niţje osnovne 

šole, 3 leta višje osnovne šole, 3 leta srednje šole in 4 leta univerze. Edini uradni 
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jezik poučevanja v celotnem gambijskem izobraţevalnem sistemu je angleščina 

(Embassy Of The United States, Banjul, Gambija, 2015). 

Predšolski oddelki v Gambiji spadajo pod zasebne šole in v kolikor ţelijo starši otroke 

vpisati v šolo pred šestim letom, morajo plačati šolnino.  

Gambijski otroci pričnejo z niţjim osnovnošolskim izobraţevanjem pri sedmih letih, ki 

traja šest let. Prvih pet let izobraţevanja je brezplačno, vendar morajo starši 

vsakemu otroku kupiti šolsko uniformo, šolske copate, vrečko, knjige in svinčnike. V 

zadnjem razredu večina šol zaračuna nizko pristojbino za opravljanje zaključnih 

izpitov. V razredih niţje osnovne šole se otroci učijo o številkah, kako šteti, o dnevih 

v mesecu in o mesecih v letu. Veliko se posluţujejo učenja skozi rime in ritem. 

Kakovost v šolah je odvisna od sredstev posamezne šole, nekatere imajo mize in 

stole, druge samo klopi. Načeloma je na steni tabla, lahko je tudi ni. Nekatere imajo 

stranišča za otroke, spet druge samo luknjo v tleh. To je odvisno od sponzorjev, ki jih 

šola pridobi in od angaţiranosti vodje in ostalih zaposlenih. Proti zadnjim letom 

niţjega osnovnošolskega izobraţevanja večina otrok zna brati in pisati. Starši si 

močno prizadevajo, da njihovi otroci dokončajo niţjo osnovno šolo, največkrat pa jih 

zaradi stroškov šolanja ne morajo vpisati v višje osnovnošolsko izobraţevanje 

(Gambia Education & Teaching Support, 2015). 

Poučevanje v Gambiji je zelo tradicionalno in na vseh ravneh zelo formalno. V zadnjih 

letih se je pristop k učenju spremenil in učitelji so pričeli otroke spodbujati k bolj 

samostojnemu učenju s pomočjo igre in igrač. To jim sedaj omogoča, da se naučijo 

števil in jezika skozi veliko zanimivih načinov (Albaraca Nurserry School, The Gambia, 

2015). 

3.2 MO BETA NURSERY & KINDERGARTEN SCHOOL 

Vrtec je leta 1980 ustanovila gospa Turner, ki je oboţevala otroke. V varstvo je 

najprej vzela petnajst otrok, kmalu je vrtec postal del otroštva  sto tridesetim 

otrokom starih od štiri do sedem let. Mnogi prihajajo iz revnih velikih druţin. Večina 

staršev je še danes nepismenih (Za otroke sveta, 2015). 
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Na podeţelju, kamor spada Mo Beta Nursery & Kindergarten School, so bile razmere 

za poučevanje slabe. Razredi so bili majhni, imeli so nekaj klopi, stole pa smo si vsak 

dan izposojali iz učilnic, glede na dnevni obisk otrok. V razredu, v katerem sem svoje 

delo opravljala sama, ni bilo ne oken ne vrat, le odprtine v stenah. Tla so bila prašna, 

v kolikor pa je razred imel moţnost obesiti stenske plakate, so bili le ti raztrgani in 

skoraj uničeni. Na šoli so učitelji imeli kabinet, kjer so imeli spravljen material za 

poučevanje. Pred našim prihodom, je bilo v kabinetu zelo malo materiala. Lahko smo 

našli nekaj knjig, po predalih nekaj razmetanih svinčnikov in barvic, kupčke zvezkov 

in pripomočkov za likovno ustvarjanje. Opazila sem, da so se učitelji materialov redko 

posluţevali oz. jih tudi sami niso znali uporabljati. Izkazali pa so se z uporabo 

instrumentov in igranjem nanje. Z metodo učenja z glasbo so večino časa poučevali 

in izvajali dnevne rutine. Pouk je veliko časa potekal po sistemu ponavljanja. 

Učiteljica je snov poskušala narisati in napisati na tablo, nato pa so učenci ponavljali 

za njo. Vsak dan so se učili novih pesmi, ki so vsebovale nove besede. Na takšen 

način so širili besedni zaklad. Vsi učitelji na šoli niso bili kvalificirani za delo z otroki, 

zato niso imeli zadostnega znanja za delo z otroki, niso poznali metod dela, niso znali 

uporabljati pripomočkov in so delo izvajali po prilagojenih in priporočenih učnih 

načrtih. Z učitelji, ki so imeli opravljeno šolanje za poučevanje otrok, ţal nisem 

sodelovala. Po pripovedih kolegic lahko rečem, da so svoje znanje vestno in 

metodično uporabljali. Res pa je, da so se posluţevali tradicionalnih tehnik 

poučevanja, katere se pri nas počasi umikajo iz šolskih klopi. 

V Gambiji je uradni jezik angleščina, ki pa hkrati ni materni jezik otrok. V predelu, 

kjer sem opravljala svoje delo, sta bila materni jezik otrok wolof in mandinka. Ključni 

cilj učiteljev v vrtcu in osnovni šoli je bil, da otroke naučijo angleščine. 

4 IZDELAVA RAZISKOVALNIH ŠKATEL 

Pri izdelavi raziskovalnih škatel sem bila pozorna na več stvari. Veliko časa sem 

namenila izbiri vsebine. Ţelela sem, da bi vsebina otroke pritegnila k delu, hkrati pa 

bi posamezna raziskovalna škatla zajela čim več naravoslovnih postopkov. Odločila 

sem se, da raziskovalne škatle ponudim otrokom starim od 4. do 6. let, kar je 

pomenilo, da morajo biti naloge na delovnih karticah predstavljene slikovno in 
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simbolno, saj ti otroci še ne znajo brati. Prizadevala sem si, da bi otroci s škatlami 

delali čim bolj samostojno, brez moje pomoči. 

Oblikovala sem tri raziskovalne škatle, vsaka izmed njih vsebuje vsebinsko kartico, 

splošno kartico, delovne kartice in izposojevalno kartico. Na vsebinsko kartico sem 

zapisala, katere predmete vsebuje določena raziskovalna škatla. Na splošni kartici so 

napisana splošna navodila za delo z raziskovalno škatlo. Pri delovnih karticah sem 

morala biti pozorna, kako sem jih oblikovala. Veliko časa sem namenila njihovi 

izdelavi, saj so morale konkretno prikazovati navodila, kaj naj otrok dela z 

materialom. Laţje je bilo s karticami, ki vsebujejo naloge z manj zahtevnimi 

naravoslovnimi postopki, kot so zaznavanje, razvrščanje, urejanje. Te kartice je bilo 

enostavno prikazati z risbo. Pri nalogah, ki omogočajo razvoj zahtevnejših 

naravoslovnih postopkov kot so sklepanje in napovedovanje, sem imela več teţav in 

sem za njih porabila veliko časa. Pri teh karticah sem uporabila več simbolov.  

Prepoznavanje simbolov sem vključila v predmet raziskave diplomskega dela. 

Delovne kartice sem plastificirala, da so večkrat uporabne in se pri delu ne uničijo 

prehitro. Izposojevalno kartico sem dodala v primeru, da bi določeno raziskovalno 

škatlo ţelela v prihodnosti uporabiti v naravoslovnem kotičku za izposojo domov.  

Preden sem raziskovalne škatle preizkusila na izbranem vzorcu, sem za mnenje o 

razumljivosti delovnih kartic povprašala prijatelje. Z njihovo pomočjo sem lahko bolj 

natančno dodelala prepoznavnost simbolov in razumljivost predstavitve in postavitve 

nalog na delovnih karticah. Odločila sem se, da delovnih kartic številčno (zaporedno) 

ne bom označila in jih bo otrok lahko reševal v poljubnem vrstnem redu. Ko sem 

imela izdelane vse tri raziskovalne škatle sem jih preizkusila pri otroku staremu 6 let, 

da sem dobila prvi vpogled v to, na kakšen način se loti dela in kje delovne kartice še 

potrebujejo spremembe, dopolnilo, nazornost ali drugačen zapis. 

4.1 NARAVOSLOVNI POSTOPKI IN SIMBOLI, UPORABLJENI V 

RAZISKOVALNIH ŠKATLAH 

V vsaki raziskovalni škatli so delovne kartice, na katerih so zastopani posamezni 

naravoslovni postopki. Katere naravoslovne postopke sem uporabila na posameznih 

delovnih karticah, prikazuje preglednica 1. Odločila sem se, da na delovnih karticah 
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ne bom uporabljala slik, le simbole. Najpomembnejše simbole sem predstavila v 

preglednici 2. 

4.1.1 NARAVOSLOVNI POSTOPKI 

Charleswoth in Lind poimenujeta naravoslovne postopke kot naravoslovne 

sposobnosti in spretnosti. Navajata naslednje naravoslovne sposobnosti in spretnosti: 

opazovanje (zaznavanje), primerjanje, merjenje, razvrščanje, uvrščanje, sporočanje, 

sklepanje, napovedovanje, oblikovanje domnev in ločevanje spremenljivk. Razvrstita 

jih glede na razvoj otroka (Charlesworth, 1990, str. 48, 49). Skribe Dimec 

naravoslovne sposobnosti in spretnosti, kot jih poimenujeta Charleswoth in Lind, 

prevaja s terminom naravoslovni postopki. 

Otroci naj bi spoznali naravoslovne vsebine zlasti ob dejavnostih, ki omogočajo 

sprejemanje novih informacij preko lastnih izkušenj. Ob takih dejavnostih namreč 

razvijajo naravoslovne postopke (sposobnosti in spretnosti). Pri mlajših otrocih naj bi 

razvijali zaznavanje, primerjanje, merjenje, razvrščanje in sporočanje, pri malo 

starejših pa tudi sklepanje in napovedovanje. Ko bodo otroci dovolj vešči teh 

osnovnih naravoslovnih postopkov, bodo sposobni razvijati tudi zahtevnejše in bolj 

abstraktne, kot sta oblikovanje domnev in ločevanje spremenljivk (Charlesworth in 

Lind, 1990, povzeto po: Skribe Dimec, 1998, str. 10). 

Skribe Dimec (1998, str. 10) loči enajst naravoslovnih postopkov: 

- Zaznavanje je sprejemanje informacij z vidom, sluhom, tipom, vohom in 

okusom. Za zaznavanje so potrebni konkretni predmeti. 

- Primerjanje. Z zaznavanjem ugotavljamo podobnosti in različnosti med 

konkretnimi predmeti in organizmi, pozneje pa tudi med pojavi in procesi. 

- Merjenje. Pri merjenju si lahko pomagamo z merilnimi napravami, lahko pa 

tudi z nestandardnimi enotami, kot je na primer število dlani, korakov, kapljic, 

ščepcev, slamic itd. 

- Razvrščanje, uvrščanje in urejanje. Kriteriji so lahko: velikost, oblika, 

barva, hrapavost, teţa, pa tudi zgradba, število itd. Pri uvrščanju so kriteriji ţe 

določeni, pri razvrščanju pa jih določimo sami. Pri urejanju stvari postavimo v 
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določeno zaporedje, na primer: od najkrajše do najdaljše, od najsvetlejše do 

najtemnejše, od najbolj gladke do najbolj hrapave itd. 

- Sporočanje. Pisno ali ustno sporočanje o zamisli ali ugotovitvah je 

namenjeno drugim, zato mora biti razumljivo. Poročila so lahko v obliki slik, 

shem, preglednic, histogramov, diagramov, besedil, dnevnikov itd. 

- Sklepanje. Pri sklepanju poveţemo opazovanje in druge podatke. Sklepanje 

je predvsem ugotavljanje vzorcev, zakonitosti in zvez. Na primer, če bodo 

otroci skozi okno videli, da se listje na drevesu premika, bodo lahko sklepali, 

da zunaj piha veter, čeprav ga sami ne bodo čutili. V tem primeru lahko sklep 

tudi zelo preprosto preverijo, in sicer tako, da gredo ven. 

- Napovedovanje je tesno povezano s sklepanjem, saj preverljive napovedi 

oblikujemo na podlagi opazovanja in podatkov, ki kaţejo preproste vzorce in 

pravilnosti. Pri napovedovanju povemo, kaj pričakujemo, da se bo zgodilo 

(rezultat). Preprost zgled so otroške napovedi o tem, kateri predmeti plavajo 

in kateri ne. 

- Oblikovanje domnev je postavljanje enostavnih hipotez o odnosih med 

dvema spremenljivkama. Na podlagi spoznanj oblikujemo razlago. Preprosta 

primera domneve sta: roka je mokra, ker smo jo pomočili v vodo, in ker je 

sončni zahod rdeč, bo jutri lepo vreme. 

- Ločevanje spremenljivk pomeni opredelitev in nazor spremenljivk. Pred 

opravljanjem poskusa je treba določiti, katere spremenljivke bomo spremljali 

(opazovali in merili), katere bomo načrtno spreminjali in katere morajo ostati 

nespremenjene. Če na primer otroci ugotavljajo rast rastlin v temi, morajo 

gojiti rastline tudi v svetlobi. Rezultati bodo primerljivi, če bodo hkrati 

spreminjali eno spremenljivko. Vse druge okoliščine, razen količine svetlobe, 

morajo biti enake. 

-  
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Preglednica 1: Zastopani naravoslovni postopki na posameznih delovnih karticah raziskovalnih 
škatel 

 Ključi in ključavnice Mešanje barv Avto na klancu 

Zaznavanje 1, 2 2a 1, 2 

Primerjanje 1, 2, 3a, 4 2a 2, 3a 

Merjenje in štetje   2 

Razvrščanje, 

urejanje, uvrščanje 

1, 2, 4 1 1, 2, 3a 

Prirejanje 3a   

Sporočanje    

Sklepanje 3b 2b 3b 

Napovedovanje 3b 3  

Oblikovanje domnev   4 

Ločevanje 

spremenljivk 

5 3 4 

 

Preglednica zgoraj prikazuje kateri naravoslovni postopki so zastopani na posameznih 

delovnih karticah v pripadajočih raziskovalnih škatlah. Številke v preglednici so 

številke posameznih delovnih kartic. 
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Laţji naravoslovni postopki so zaznavanje, primerjanje, merjenje in štetje, 

razvrščanje, urejanje, uvrščanje, prirejanje in sporočanje. Teţji naravoslovni postopki 

so sklepanje, napovedovanje, oblikovanje domnev in ločevanje spremenljivk. 

V kolikor je ob številki delovne kartice zapisana črka a ali b, to pomeni, da so na isti 

delovni kartici hkrati zastopane naloge, ki spodbujajo laţje in teţje naravoslovne 

postopke. Črka a označuje del naloge na delovni kartici, kjer so laţji naravoslovni 

postopki, črka b označuje del naloge na delovni kartici s teţjimi naravoslovnimi 

postopki.  

V raziskovalni škatli Ključi in ključavnice otroci z nalogami na delovni kartici št. 1, 2, 

3a in 4 razvijajo laţje naravoslovne postopke, ti so zaznavanje, primerjanje, urejanje, 

prirejanje, primerjanje in uvrščanje. Na delovni kartici št. 3b in 5 so naloge, ki 

razvijajo teţje naravoslovne postopke: sklepanje, napovedovanje in ločevanje 

spremenljivk. 

Raziskovalna škatla Mešanje barv ima naloge z laţjimi naravoslovnimi postopki na 

delovnih karticah št. 1 in 2a. To so uvrščanje, zaznavanje in primerjanje. Teţje 

naravoslovne postopke otroci razvijajo na delovnih karticah št. 2b in 3, ti so 

sklepanje, napovedovanje in ločevanje spremenljivk.  

V raziskovalni škatli Avto na klancu so laţji naravoslovni postopki zastopani na 

delovnih karticah št. 1, 2 in 3a. To so zaznavanje, razvrščanje, primerjanje, 

razvrščanje in štetje. Teţji naravoslovni postopki se pojavijo na delovnih karticah št. 

3b in 4. To so sklepanje, oblikovanje domnev in ločevanje spremenljivk. 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da vse tri raziskovalne škatle skupaj ne 

vključujejo prav vseh naravoslovnih postopkov. Naravoslovnega postopka 

sporočanje, nisem vključila v nobeno nalogo delovnih kartic. Ker tako majhni otroci, 

ki sem si jih izbrala za vzorec, ne znajo brati in pisati, sem se odločila, da sporočanja 

(preglednice, grafi, miselni vzorci) ne vključim med naloge delovnih kartic. Lahko bi 

vključila risanje, a se za to nisem odločila, ker bi morala izdelati več delovnih kartic in 

bi se čas dela otrok z raziskovalnimi škatlami povečal.  Sporočanje se skozi celotno 

delo otrok z delovnimi karticami pokaţe v obliki komunikacije. Ta je še bolj 
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pomembna pri nalogah, ki razvijajo teţje naravoslovne postopke, kjer je 

komunikacija s predšolskimi otroki neizogibna. 

4.1.2 SIMBOLI 

Vse delovne kartice v raziskovalnih škatlah sem opremila s simbolnimi zapisi. Na 

začetku sem mislila, da bi lahko uporabila fotografije predmetov, ki so v raziskovalnih 

škatlah, a sem se zaradi poučne vrednosti posameznih delovnih kartic, premislila. Za 

simbole, ki sem jih uporabila, sem ţelela, da bi bili čim bolj preprosti in prepoznavni 

za otroke, da bi z njihovo pomočjo lahko prebrali, kaj od njih zahtevajo posamezne 

naloge na delovnih karticah. Preglednica 2 prikazuje nekatere najpomembnejše 

simbole na posameznih delovnih karticah. Odločila sem se, da prepoznavnost 

simbolov plus, vprašaj, večje, nadaljuj, magnet, masa in poglej podrobneje 

predstavim v zaključku diplomskega dela. 

Preglednica 2: Prikaz pomembnih simbolov in njihov pomen 

Simbol Oznaka 

Plus 

 

Vprašaj 
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Večje 

 

Nadaljuj 

 

Magnet  

 

Masa 

 

Poglej 

 

4.2 PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH ŠKATEL  

V nadaljevanju bom predstavila vse tri raziskovalne škatle, ki sem jih izdelala. 

Zapisala bom predmete in materiale, ki se nahajajo v škatlah in podrobneje 

predstavila delovne kartice, navodila na delovnih karticah in naravoslovne postopke, 

ki jih naloge vsebujejo. 
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4.2.1 RAZISKOVALNA ŠKATLA KLJUČI IN KLJUČAVNICE 

Vsebina raziskovalne škatle so ključi in ključavnice. 

Ključi in ključavnice 

 

Slika 1: Izgled raziskovalne škatle Ključi in ključavnice 

Starost: 4-6 let Oblike dela: individualno 

Kartice: 

 vsebinska kartica, 

 splošna kartica, 

 delovne kartice, 

 izposojevalna kartica. 

Predmeti in materiali: 

 ključavnice, 

 ključi, 

 magnet, 

 lončka. 
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 Vsebinska kartica 

 

Slika 2: Vsebinska kartica raziskovalne škatle Ključi in ključavnice 

 Delovne kartice 

o Delovna kartica št. 1 

Otrok med seboj primerja različne ključe in jih ureja po velikosti. Urediti mora 

najmanj tri ključe. 

 

Slika 3: Delovna kartica št. 1 

Prikazano navodilo Naravoslovni postopki 

Razporedi ključe po velikosti, od 

največjega proti najmanjšemu. 

Zaznavanje, primerjanje, urejanje 
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o Delovna kartica št. 2 

Otrok med seboj primerja različne ključavnice in jih ureja po velikosti. Urediti mora 

najmanj tri ključavnice. 

 

Slika 4: Delovna kartica št. 2 

Prikazano navodilo Naravoslovni postopki 

Razvrsti ključavnice po velikosti, od 

največje proti najmanjši. 

Zaznavanje, primerjanje, urejanje 

 

o Delovna kartica št. 3a, 3b 

Otrok med seboj primerja različne ključe in ključavnice. Ključavnicam prireja ustrezne 

ključe. Med tem napoveduje in sklepa o ustreznosti velikosti ključa za ključavnico. 
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Slika 5: Delovna kartica št. 3a, 3b 

Prikazano navodilo Naravoslovni 

postopki 3a 

Naravoslovni 

postopki 3b 

Ustrezen ključ daj v ključavnico, ga zavrti 

in odpri ključavnico. 

Primerjanje, 

prirejanje 

Sklepanje, 

napovedovanje 

 

o Delovna kartica št. 4 

Otrok preizkuša privlačnost magneta na različnih ključih. Ključe, glede na to ali ga 

magnet privlači ali ne, uvršča v pripadajoče lončke. 
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Slika 6: Delovna kartica št. 4 

Prikazano navodilo Naravoslovni postopki 

Vzemi magnet in preizkusi, katere ključe 

privlači. Ključe, ki jih magnet privlači, daj 

v lonček s kljukico. Ključe, ki jih magnet 

ne privlači, daj v lonček s kriţcem. 

Uvrščanje 

 

o Delovna kartica št. 5 

Otrok se opredeli o tem, ali je od velikosti ključa odvisno, ali ga magnet privlači ali 

ne. 
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Slika 7: Delovna kartica št. 5 

Prikazano navodilo Naravoslovni postopki 

Ali je od velikosti ključev odvisno, ali ga 

magnet privlači ali ne? 

Ločevanje spremenljivk 
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4.2.2 RAZISKOVALNA ŠKATLA MEŠANJE BARV 

Vsebina raziskovalne škatle so vodene barvice. 

Mešanje barv 

 

Slika 8: Izgled raziskovalne škatle Mešanje barv 

Starost: 4-6 let Oblike dela: individualno 

Kartice: 

 vsebinska kartica, 

 splošna kartica, 

 delovne kartice, 

 izposojevalna kartica. 

Predmeti in materiali:  

 vodene barvice in čopič, 

 lonček, voda v steklenički, 

papirnata brisača, 

 bel list papirja, 

 list papirja z rumenimi roţami. 
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 Vsebinska kartica 

 

Slika 9: Vsebinska kartica raziskovalne škatle Mešanje barv 

 Delovne kartice 

o Delovna kartica št. 1 

Otrok uvršča barvne krogce z zvezdicami na bele krogce z zvezdicami, ki so na 

delovni kartici. Uvršča jih glede na predznanje, ki ga ima o mešanju barv ali uvršča 

samo po občutku-ugiba. 

 

Slika 10: Delovna kartica št. 1 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                       Manja Lamovšek, diplomsko delo 

  

35 
 

Prikazano navodilo Naravoslovni postopki  

Na prazne krogce z zvezdico poloţi barvne 

krogce. Kateri krogec izbrati, če uporabiš 

rumeno in rdečo barvo? Kateri krogec 

izbrati, če uporabiš modro in rumeno 

barvo? Kateri krogec izbrati, če uporabiš 

modro in rdečo barvo? 

Uvrščanje 

 

o Delovna kartica št. 2a, 2b 

Otrok dela preizkus. Na listu papirja po navodilih delovne kartice meša barve. Ob tem 

primerja barve na delovni kartici z vodenimi barvami in barvami na listu. 

Naravoslovni postopek sklepanje, otrok opravi, v kolikor se po opravljenem preizkusu 

vrne na delovno kartico št. 1 in popravi svoje rezultate na delovni kartici št. 1. 

 

Slika 11: Delovna kartica št. 2a, 2b 
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Prikazano navodilo Naravoslovni 

postopki 2a 

Naravoslovni 

postopki 2b 

Vzemi lonček, vodo in čopič. Nato v 

vodenih barvicah poišči rumeno in rdečo 

barvo in ju zmešaj na listu. Izberi rumeno 

in modro barvo in ju zmešaj na listu. Izberi 

modro in rdečo barvo in ju zmešaj na listu. 

Zaznavanje, 

primerjanje 

Sklepanje 

 

o Delovna kartica št. 3 

Otrok lahko na zastavljeno vprašanje odgovori na podlagi prejšnjih preizkusov 

mešanja barv. Otrok lahko rezultat napove in opravi še dodatni preizkus z roţicami. 

 

Slika 12: Delovna kartica št. 3 

Prikazano navodilo Naravoslovni postopki 

Katero barvo moraš uporabiti, da iz 

rumene roţe nastane zelena? Izbereš 

lahko rumeno, rdečo ali modro barvo. 

Napovedovanje, ločevanje spremenljivk 
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4.2.3 RAZISKOVALNA ŠKATLA AVTO NA KLANCU 

Vsebina raziskovalne škatle so kocke, klančina in tovornjak. 

Avto na klancu 

 

Slika 13: Izgled raziskovalne škatle Avto na klancu 

Starost: 4-6 let Oblike dela: individualno 

Kartice: 

 vsebinska kartica, 

 splošna kartica, 

 delovne kartice, 

 izposojevalna kartica. 

Predmeti in materiali:  

 kocke v treh barvah, avtomobil, 

 načrt za sestavljanje avtomobila, 

 tovornjak, 

 klančina . 
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 Vsebinska kartica 

 

Slika 14: Vsebinska kartica raziskovalne škatle Avto na klancu 

 Delovne kartice 

o Delovna kartica št. 1 

Otrok iz škatle vzame kocki in jih razporedi po barvah. Razporedi jih lahko po ţelji (v 

stolp, kup). 

 

Slika 15: Delovna kartica št. 1 
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Prikazano navodilo Naravoslovni postopki 

Kocke razporedi po barvi. Zaznavanje, razvrščanje 

 

o Delovna kartica št. 2 

Otrok iz škatle vzame samo rumene kocke (pri tem ni nujno, da so ţe razvrščene). 

Poišče načrt in po danem načrtu sestavi rumen avto. Sestavljanje je laţje, če otrok 

šteje kocke. Svoje delo primerja z načrtom. 

 

Slika 16: Delovna kartica št. 2 

Prikazano navodilo Naravoslovni postopki 

Vzemi rumene kocke in načrt za 

sestavljanje avtomobila. Po danem načrtu 

sestavi rumeni avtomobil. 

Zaznavanje, primerjanje, razvrščanje, 

štetje 

 

o Delovna kartica št. 3a, 3b 

Otrok po klančini spušča tovornjak, obteţen z različnim številom kock. Otrok kocke 

na tovornjaku nalaga tako, da najprej nastavi malo kock nato več kock. Otrok sklepa, 
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kaj mu sporočajo različne poti tovornjaka. Poti različno teţkih tovornjakov označuje. 

Različne poti tovornjaka med seboj primerja. 

 

Slika 17: Delovna kartica št. 3a, 3b 

Prikazano navodilo Naravoslovni 

postopki 3a 

Naravoslovni 

postopki 3b 

Prazen tovornjak spusti po klancu in 

opazuj, kako daleč bo pripeljal. Nato na 

tovornjak naloţi malo kock in opazuj, kako 

daleč bo pripeljal. Na koncu na tovornjak 

naloţi čim večje število kock in opazuj, 

kako daleč bo pripeljal. 

Primerjanje, 

urejanje 

Sklepanje 

 

o Delovna kartica št. 4 

Otrok oblikuje domnevo o tem, kaj pomenijo različne poti tovornjaka. Z raziskovalnim 

vprašanjem preizkusimo njegovo oblikovano domnevo. 
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Slika 18: Delovna kartica št. 4 

Prikazano navodilo Naravoslovni postopki 

Ali je od teţe tovora na tovornjaku 

odvisno, kako daleč bo tovornjak pripeljal 

po klancu? 

Oblikovanje domnev, ločevanje 

spremenljivk 
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EMPIRIČNI DEL 

5 RAZISKOVALNA METODA 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Mlajše radovedne otroke pred vstopom v šolo vsak dan zanima kaj novega in do 

svojih spoznanj ţelijo priti z izkušnjo in preizkušanjem. V času študija sem ugotovila, 

da so raziskovalne škatle primeren didaktični pripomoček, saj otrokom lahko ponudijo 

raziskovanje v pravem pomenu. Otrokom, ki obiskujejo vrtec, ţelim ponuditi 

raziskovalne škatle, s katerimi bodo lahko dopolnili svoje dnevne aktivnosti in se 

hkrati z njimi nekaj novega naučili. Ţelim oblikovati takšne raziskovalne škatle, ki 

bodo otrokom razumljive, ne glede na kulturno-jezikovno okolje, na sposobnost 

branja in ţe osvojeno znanje. Poskušala sem dokazati, da je mogoče izdelati takšne 

raziskovalne škatle, katere sem lahko uporabila pri doseganju naravoslovnih 

kompetenc pri vseh otrocih, ne glede na jezikovno okolje, v katerem ţivijo. 

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na predmet raziskave, sem si postavila sledeča raziskovalna vprašanja. 

Ali so delovne kartice, ki vsebujejo manj zahtevne naravoslovne postopke, 

vsem otrokom v vzorcu razumljive? 

Ali vsi otroci v vzorcu uspešno rešijo naloge, ki spodbujajo razvoj zahtevnejših 

naravoslovnih postopkov, če se jim ponudi pomoč? 

Kako uspešni so otroci v vzorcu pri prepoznavanju simbolov na delovnih 

karticah? 

5.3 CILJI 

Cilji diplomskega dela sovpadajo z raziskovalnimi vprašanji: 

 preveriti ustreznost izdelanih delovnih kartic, ki spodbujajo razvijanje laţjih 

naravoslovnih postopkov z vidika samostojnosti in uspešnosti dela, 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                       Manja Lamovšek, diplomsko delo 

  

43 
 

 preveriti ustreznost delovnih kartic, ki spodbujajo razvijanje zahtevnejših 

naravoslovnih postopkov z vidika uspešnosti, če je otroku ponujena verbalna 

pomoč, 

 sistematično pregledati, ali so otroci samostojno prepoznali določene simbole 

na delovnih karticah, in ali so za razumevanje naloge potrebovali pomoč. 

5.4 METODOLOGIJA 

5.4.1 METODE DELA 

Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila naslednje metode dela: 

 izdelati tri raziskovalne škatle, 

 v obliki študij primerov preizkusiti uporabo izdelanih raziskovalnih škatel pri 

otrocih starih od 4 do 6 let iz dveh različnih jezikovnih okolij in sproti 

zapisovati njihovo delo,  

 s pomočjo kvalitativne opisne analize predstaviti delo otrok z raziskovalnimi 

škatlami oz. posameznimi delovnimi karticami v zaključku diplomskega dela. 

5.4.2  PRIPOMOČKI IN VZOREC 

Pripomočki, ki sem jih uporabila v raziskavi, so tri raziskovalne škatle, ki sem jih 

izdelala sama po priporočilih mentorice. 

Raziskovalne škatle, ki sem jih uporabila za raziskavo, so bile izdelane za otroke, ki 

ne znajo brati in prihajajo iz dveh različno kulturno-jezikovnih okolij.  

Raziskovalni vzorec sem razdelila na dve raziskovalni skupini. V vsaki raziskovalni 

skupini so z vsako raziskovalno škatlo delali trije različno stari otroci. 

1. raziskovalna skupina 

V prvi raziskovalni skupini je bilo 9 naključno izbranih otrok iz vrtca Otona Ţupančiča 

(enota Ţiv ţav) iz Ljubljane. 
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Preglednica 3: Prikaz prve raziskovalne skupine 

Otrok Starost Spol Raziskovalna škatla 

A 6 Deček Ključi in ključavnice 

B 5 Deklica Ključi in ključavnice 

C 4 Deklica Ključi in ključavnice 

D 6 Deček Mešanje barv 

E 5 Deklica Mešanje barv 

F 4 Deklica Mešanje barv 

G 6 Deklica Avto na klancu 

H 5 Deček Avto na klancu 

I 4 Deček Avto na klancu 

 

Z raziskovalno škatlo Ključi in ključavnice so delali trije otroci. Deček A je bil star šest 

let, deklica B je bila stara pet let in deklica C je bila stara štiri leta. 

Z raziskovalno škatlo Mešanje barv so delali trije otroci. Deček D je bil star šest let, 

deklica E je bila stara pet let in deklica F je bila stara štiri leta. 

Z raziskovalno škatlo Avto na klancu so delali trije otroci. Deklica G je bila stara šest 

let, deček H je bil star pet let in deček I je bil star štiri leta. 

2. raziskovalna skupina 

V drugi raziskovalni skupini je bilo 9 naključno izbranih otrok iz Mo Beta Nursery & 

Kindergarten School iz Gambije. 
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Preglednica 4: Prikaz druge raziskovalne skupine 

Otrok Starost Spol Raziskovalna škatla 

AA 6 Deklica Ključi in ključavnice 

AB 5 Deklica Ključi in ključavnice 

AC 4 Deklica Ključi in ključavnice 

AD 6 Deklica Mešanje barv 

AE 5 Deklica Mešanje barv 

AF 4 Deček Mešanje barv 

AG 6 Deklica Avto na klancu 

AH 5 Deček Avto na klancu 

AI 4 Deček Avto na klancu 

 

Z raziskovalno škatlo Ključi in ključavnice so delali trije otroci. Deklica AA je bila stara 

šest let, deklica AB je bila stara pet let in deklica AC je bila stara štiri leta. 

Z raziskovalno škatlo Mešanje barv so delali trije otroci. Deklica AD je bila stara šest 

let, deklica AE je bila stara pet let in deček AF je bil star štiri leta. 

Z raziskovalno škatlo Avto na klancu so delali trije otroci. Deklica AG je bila stara šest 

let, deček AH je bil star pet let in deček AI je bil star štiri leta. 

5.4.3  POSTOPEK IN OBDELAVA PODATKOV 

Ponudila sem mi je priloţnost za prostovoljno delo v Afriki, tako da so z 

raziskovalnimi škatlami otroci v Gambiji delali avgusta 2014, otroci v Sloveniji so z 

raziskovalnimi škatlami delali februarja 2015. 

Z otroki iz Slovenije sem komunicirala v slovenskem jeziku. Naloge iz raziskovalnih 

škatel so otroci delali individualno, v mirnem prostoru (pedagoška zbornica), za mizo. 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                       Manja Lamovšek, diplomsko delo 

  

46 
 

Z otroki iz Gambije sem komunicirala v angleškem jeziku, ki ni njihov materni jezik. 

Vsebinsko kartico sem jim predstavila v angleškem jeziku, splošno kartico sem jim 

predstavila v angleškem jeziku, njihova učiteljica pa jim jo je prevedla v materni jezik 

(wolof). Naloge iz raziskovalne škatle so otroci delali individualno, v mirnem prostoru, 

ki smo ga lahko v času dela pridobili (prazen razred, miza ob drevesu na dvorišču, 

jedilni prostor v hiši). 

Škatle so si nekateri otroci poljubno izbrali, nekaterim otrokom sem jo dodelila jaz. 

To je bilo odvisno od same ţelje otrok in od vrste škatel, ki so bile v danem času na 

razpolago. Dokler so otroci imeli na voljo več škatel, so si jih izbirali. Ko sem za 

določeno škatlo pridobila zadosten vzorec rešitev, sem jo umaknila iz moţnega 

izbora. Otroci, ki so bili zadnji izbrani za delo, so dobili škatlo, ki je še ostala. 

Vsakega otroka, ki je delal z določeno raziskovalno škatlo, sem opazovala in si sproti 

beleţila vse njegove dejavnosti. Ko sem ugotovila, da postaja delo z raziskovalno 

škatlo za otroka prezahtevno, sem mu ponudila pomoč. S pomočjo študij primerov 

sem predstavila delo z raziskovalnimi škatlami vseh otrok v vzorcu. 

V sklepu se bom osredotočila na sama raziskovalna vprašanja, ki sem si jih postavila 

pred samim začetkom raziskave. Sistematično sem razdelila vse kriterije, v upanju, 

da pridobim čim bolj natančne rezultate. Samo delo z raziskovalno škatlo sem 

razdelila na dva dela: delo z delovnimi karticami, ki razvijajo laţje naravoslovne 

postopke in delo z delovnimi karticami, ki razvijajo teţje naravoslovne postopke. 

Temu primerno so zastavljena tudi raziskovalna vprašanja. Delo otrok sem zapisala 

kot uspešno ali neuspešno. Uspešno pomeni, da je otrok pravilno rešil nalogo, 

neuspešno pa sem zapisala takrat, ko je bila naloga napačno rešena, čeprav so bili 

postopki dela pravilni. Ţelela sem pregledati še samostojnost reševanja nalog na 

delovnih karticah. Delo s karticami sem označila za samostojno ali s pomočjo. V 

kolikor je bila otroku ponujena verbalna pomoč, sem v proces otrokovega dela 

vstopila jaz in z otrokom komunicirala oz. mu ponudila verbalno pomoč (zastavljanje 

vprašanj, nakazilo začetka dela). Za samostojno delo se šteje delo otroka, četudi sem 

mu ponudila neverbalno pomoč. Le ta je bila največkrat podana tako, da sem otroku 

pribliţala škatlo z materialom, mu s prstom pokazala na določen znak ali mu 
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pokimala v spodbudo. Samo delo pa je pri tem še vedno obveljalo za samostojno. V 

kolikor sem otrokom ponudila neverbalno pomoč, sem to v preglednice zapisala z 

zvezdico.  

Podatke, ki sem jih zbrala, sem obdelala s kvalitativno opisno analizo in jih 

podrobneje predstavila v zaključku 

6 DELO Z RAZISKOVALNIMI ŠKATLAMI IN INTERPRETACIJA 

REZULTATOV 

Vsakemu otroku sem ponudila raziskovalno škatlo in mu pokazala vsebinsko kartico. 

Vsebinsko kartico sem prebrala in pokazala, katere materiale škatla vsebuje. 

Namenjena je bila temu, da skupaj z otrokom pregledava, katere predmete ima 

raziskovalna škatla in jih poimenujeva. Otrok je na takšen način dobil prvi vpogled v 

material, s katerim bo delal, na koncu pa je otrok lahko vedel, kaj vse mora 

pospraviti v škatlo, ko zaključi z delom. Prav tako sem otroku prebrala splošno 

kartico, da je bil seznanjen s splošnimi pravili za uporabo raziskovalne škatle. 

Otrokom v Sloveniji sem jo prebrala sama, otrokom v Gambiji pa je kartico prebrala 

njihova učiteljica, ki jo je prevedla v materni jezik otrok.  Na splošni kartici so bila 

zapisana splošna navodila za delo z raziskovalno škatlo. Nato sem otroku pokazala 

delovne kartice in mu povedala, da so na njih narisana navodila, kaj naj počne z 

materialom v škatli. Pozvala sem ga, naj pregleda vse delovne kartice in se odloči, da  

prične s tisto delovno kartico, ki se mu zdi najlaţja. 

Učiteljica v Gambiji, ki mi je pomagala pri prevajanju, je bila prisotna samo na 

začetku dela z raziskovalno škatlo, nato je odšla v razred k ostalim otrokom. Z otroki 

sem delo nadaljevala sama. 

6.1  RAZISKOVALNA ŠKATLA KLJUČI IN KLJUČAVNICE 

1. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok A (6 let) 

Otrok odpre škatlo in prične z ogledovanjem delovnih kartic. Izbere delovno kartico 

št. 1, za katero meni, da je najlaţja. Vzame tri ključe in jih po velikosti razporedi 

zraven delovne kartice. V roke mu dam še en ključ, ki ga pravilno umesti v svoj 
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razpored ključev. Ključe vrne v škatlo in pravi, da potrebuje ključavnice. Iz škatle 

vzame delovno kartico št. 4. Pravi, da potrebuje magnet in mora nanj poloţiti šest 

ključev. Z magnetom preizkuša različne ključe in ugotovi, da je magnet premajhen, 

ker ključev ne pritegne. Prosi me za pomoč. Povem in pokaţem mu, kaj predstavlja 

delovna kartica. Usmerim ga k lončkom, na katerih je zapisan kriterij za razvrščanje. 

Z magnetom preizkusi vse ključe in jih pravilno razporedi v lončke. Ogleda si, kakšni 

ključi se nahajajo v posameznem lončku. Pokaţem mu delovno kartico št. 5 in mu 

zastavim vprašanje:«Ali je od velikosti ključa odvisno, ali ga magnet privlači?«. Deček 

odgovori, da magnet privlači kovinske ključe. Nato vzame delovno kartico št. 3. Pravi, 

da rabi samo veliko ključavnico. Ker ključa za veliko ključavnico ne najde, vzame tudi 

manjše ključavnice in jih poizkuša odkleniti. Ko odklene manjšo ključavnico, pravi, da 

je končal. Vprašam ga, če bi odklenil tudi druge ključavnice. Pravi, da na kartici piše, 

naj odklene samo eno. Vseeno se loti odklepanja vseh preostalih ključavnic. 

Ključavnice odklepa samo s tistimi ključi, ki jih je predhodno magnet privlačil. 

Ponovno poizkuša z magnetom privlačiti ključe. Ne ozira se na velikost ključev in 

ključavnic (v veliko ključavnico potiska mali ključ in obratno). Zadovoljen je, če v 

ključavnico vdane ključ. Opazuje, kako globoko se v ključavnico usede vrat ključa. 

Ključavnice uspešno odklene in jih odprte razporedi v vrsto tako, da se vsaka 

naslednja dotika druge ključavnice. Vzame delovno kartico št. 2 in razporedi 

ključavnice po velikosti. Vprašam ga, kaj je naredil. Pove, da je dal ključavnice v 

vrstni red od velike do majhne. Nato pospravi ves material v škatlo in jo zapre.  
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Slika 19: Otrok A pri delu z raziskovalno škatlo Ključi in ključavnice 

2. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok B (5 let) 

Otrok odpre škatlo in si ves material in kartice zloţi na mizo. Izbere si delovno kartico 

št. 3. Prične preizkušati ključe, ki naj bi odprli ključavnico. Brez reda vzame ključe in 

jih daje v ključavnice. Ko odpre največjo ključavnico, se loti odpiranja manjših. Ključe 

primerja po velikosti in si govori: »Kateri ključek bo čaroben?«. Na eno stran odlaga 

tiste, ki jih je ţe preizkusila. Uspe ji odkleniti vse ključavnice. Nato si izbere delovno 

kartico št. 2. Postavlja veliko vprašanj, na katere ne ţelim odgovoriti. Nato pravi:« 

Aha, moraš poiskati največjo, srednjo in najmanjšo ključavnico.« Na kartončke prične 

polagati ključavnice, kot je narisano. Pravilno razporedi ključavnice po velikosti. Nato 

vzame ključavnice in vsaki priredi svoj ključ. Ponovno se loti odpiranja ključavnice. 

Zastavi si vprašanje, katera ključavnica je najteţja. Vpraša me, kje se uporablja 

magnet. Ker ne dobi odgovora, vzame delovno kartico št. 1. Ključe razporedi na mizi 

od največjega proti najmanjšemu. Še enkrat se loti zapiranja in odpiranja ključavnic. 

Zraven mi opisuje, katero ključavnico lahko odpre in katere ne more. Pravi, da ji je 

najmanjša ključavnica všeč, ker se najlaţje zapre, tista največja pa se najteţje zapre. 

Izbere delovno kartico št. 4. Ključavnico izobesi na ključ. Vprašamo jo, če ve kaj 

mora početi s to kartico. Pravi, da ne ve in skoči k oknu pogledati, kaj delajo otroci v 

sosednji učilnici. Vrne se nazaj in usmerim jo k delu. Pokaţem in povem ji, kaj naj 
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počne z materialom. Poljubno razporedi ključe v lončke. Pravi, da preliva sok in da je 

naredila ropotuljico. Zopet jo usmerim k delu in jo vprašam, če prepozna simbol 

magneta na delovni kartici. Pravi, da ne ve, kaj pomeni ta simbol. Ko ji še enkrat 

povem navodilo delovne kartice, se loti preizkušanja, kateri magnet privlači kateri 

ključ. Ključe pravilno razporeja v lončke. Ko konča, jo pozovem, naj pogleda, kakšni 

ključi so v kakšnem lončku. Lončke primerja po teţi. Vprašam jo:« Ali je od velikosti 

ključa odvisno, ali ga magnet privlači?« Pravi, da ne, ker so v obeh lončkih veliki in 

mali ključi. Ves material pospravi v škatlo in škatlo zapre. 

3. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok C (4 leta) 

Otrok si iz škatle zloţi ves material. Pravi, da imajo doma tri vrata, za katere imajo 

starši ključe. Pregleda vse delovne kartice in se odloči, da bo pričela z delovno kartico 

št. 2. Primerja ključavnice s simbolom na kartici. Ko najde dovolj veliko ključavnico, 

ki ustreza simbolu na kartici, jo poloţi na simbol. Tako razporedi vse ključavnice. V 

roko ji dam najmanjšo ključavnico. Poloţi jo pod simbol najmanjše ključavnice. Nato 

si izbere delovno kartico št. 1. Na kartico nastavi najprej najmanjši ključek, nato 

največjega, nato srednjega. Izbere si delovno kartico št. 3. Na glas bere navodila. 

Pravi, da mora dati ključ v ključavnico. Prične z vstavljanjem ključev v ključavnice. V 

veliko ključavnico vstavi mali ključ. Z delom je zadovoljna, ker je uspela v vse 

ključavnice vstaviti ključ. Usmerim jo k drugemu delu delovne kartice. Prične z 

odpiranjem ključavnic in vidi, da je neuspešna, da ima napačne ključe. Ponovno 

vstavlja ključe v ključavnico tako, da poišče ključ, ki ključavnico odpre. Ko odpre vse 

ključavnice, pove, da je končala. Ključavnice leţeče poloţi na mizo in mi pokaţe, kako 

stojijo. Usmerim jo k delovni kartici št. 4. Vprašam jo, kaj pomeni znak na kartici. 

Pravi, da je to ključavnica. Povem ji, da je to simbol za magnet. Ne pokaţe nobenega 

interesa, da bi na mizi poiskala magnet, saj nič ne zgleda podobno narisanemu 

simbolu. V roke ji dam magnet in ji povem, kaj zahteva delovna kartica. Pravi, da se 

magnet kamorkoli prilepi. Vzame magnet in prične s preizkušanjem privlačnosti 

ključev. Pravilno jih razporedi v lončke. Pravi, da eni ključi imajo velikost drugi pa ne. 

Pogledava, kaj je v prvem lončku in kaj v drugem. Pove, da so v prvem lončku ključi, 

ki jih je magnet prijel, v drugem lončku pa ključi, ki jih magnet ni prijel. Vprašam jo: 

»Ali je od velikosti ključa odvisno ali ga magnet privlači?« Pravi, da eni ključi imajo 
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velikost drugi pa ne. Povem ji, da ni odvisno od velikosti ključev, ali jih magnet prime 

ali ne, da je to odvisno od materiala iz katerega so ključi. Pogledava v lončke in 

ugotoviva, da so v obeh lončkih veliki in mali ključi. Ko deklico vprašam, kaj se je 

naučila, mi odgovori: »Da ene ključe prime, ene pa ne. In da sem odklenila vse 

ključavnice.«. Ves material nato zloţi v škatlo. Med tem zapre vse ključavnice in 

zapre škatlo. 

4. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok AA (6 let) 

Deklica si ogleda delovne kartice. Vzame delovno kartico št. 3 in prične z odpiranjem 

ključavnic. Ko odpre vse ključavnice, ključe vzame iz ključavnic in pregleda ostale 

delovne kartice. Vzame delovno kartico št. 1 in zraven kartice razporedi štiri ključe po 

velikosti. Nato vzame delovno kartico št. 2 in zraven kartice razporedi po velikosti štiri 

ključavnice. Ves material vrne v škatlo in si ogleduje ostale delovne kartice. Seţe v 

škatlo in vzame magnet. Opazi, da magnet nase privlači stvari. Prične preizkušati, kaj 

iz škatle magnet lahko privlači. Pokaţem ji delovno kartico št.4. Povem ji, kakšna so 

navodila na kartici in ji pokaţem lončka. Prične s preizkušanjem ključev in magneta. 

Ključe pravilno razvršča v lončke glede na to, ali ga je magnet privlačil ali ne. Ko 

konča, ji pokaţem delovno kartico št. 5. Vprašam jo:« Ali je od velikosti ključa 

odvisno ali ga magnet privlači?« Ne dobim odgovora. Deklica zloţi ves material v 

škatlo in jo zapre. 
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Slika 20: Otrok AA pri delu z raziskovalno škatlo Ključi in ključavnice 

5. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok AB (5 let) 

Otrok si nastavi vse delovne kartice pred sabo in jih gleda. Vzame material in prične 

polagati ključavnice na delovno kartico št. 2. Nato poloţi še ključe na delovno kartico 

št. 1. Prešteje koliko ključev in ključavnic je uporabila. Nato ves material pospravi v 

škatlo in se usede. Pokaţem ji delovno kartico št. 3. Ob tem nič ne naredi in si sama 

raje izbere delovno kartico št.4. S prstom vleče po puščicah. Pokaţem in razloţim ji 

navodila za delo z delovno kartico št. 4, demonstriram ji delo z magnetom. Loti se 

dela in z magnetom preizkuša ključe. Napačno jih razporeja v lončke. Ko razporedi 

vse ključe, pospravi ves material v škatlo. Pokaţem ji delovno kartico št. 3. Dobro si 

jo ogleda in prične z odklepanjem ključavnic. Pri delu je spretna, hitro zaključi in 

pospravi ves material v škatlo. 

6. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok AC (4 leta) 

Deklica vzame material iz škatle in pregleda delovne kartice. Pred sabo si postavi 

delovno kartico št. 3 in prične z odpiranjem ključavnic. Tisti ključ, ki ji določene 

ključavnice ne odpre, vrne nazaj v škatlo. Ko odpre vse ključavnice, ji pokaţem 

delovno kartico št. 1. Iz škatle vzame ključe in jih polaga na delovno kartico glede na 

ujemanje velikosti. Ko konča, ji pokaţem delovno kartico št. 2. Deklica vzame 
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ključavnice in jih polaga na delovno kartico. Ne moti je, da ena ključavnica ostane, 

ne vključi je nikamor. Nato ji pokaţem delovno kartico št. 4. Povem ji, da je na kartici 

narisan magnet in mora preizkusiti ključe, ali jih magnet privlači ali ne. Vzame 

magnet in ga prične oblizovati. Prične preizkušati ali magnet privlači ključavnice. 

Preizkusi vse ključavnice in ves material pospravi v škatlo. 

6.1.1 ANALIZA RAZISKOVALNE ŠKATLE KLJUČI IN 

KLJUČAVNICE 

Preglednica 5: Uspešnost in samostojnost otrok pri reševanju delovnih kartic raziskovalne škatle 

Ključi in ključavnice 

 Delovna 

kartica št. 1 

Delovna 

kartica št. 2 

Delovna 

kartica št. 

3a 

Delovna 

kartica št. 

3b 

Delovna 

kartica št. 4 

Delovna 

kartica št. 5 

Otrok 

A   

6let 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

pomoč 

Neuspešno 

pomoč 

Otrok 

AA 

6let 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

pomoč 

Neuspešno 

pomoč 

Otrok 

B   

5let 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

pomoč 

Uspešno 

pomoč 

Otrok 

AB 

5let 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno* 

Uspešno 

samostojno* 

Neuspešno 

pomoč 

Neuspešno 

pomoč 

Otrok 

C 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno* 

Uspešno 

pomoč 

Neuspešno 

pomoč 
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4leta 

Otrok 

AC 

4leta 

Uspešno 

samostojno*  

Uspešno 

samostojno* 

Uspešno 

samostojno 

Uspešno 

samostojno 

Neuspešno 

pomoč 

Neuspešno 

/ 

 

Zvezdica v tabeli pomeni, da je otrok pri delu z delovnimi karticami bil deleţen 

neverbalne pomoči. Največkrat to pomeni, da sem mu pribliţala delovno kartico, mu 

zloţila material iz škatle ali mu pokimala v spodbudo. 

Vsi otroci v vzorcu stari 4-6 let so uspešno in samostojno rešili delovne kartice št. 1, 

2, 3a, ki spodbujajo razvijanje laţjih naravoslovnih postopkov. Naravoslovni postopki 

na teh delovnih karticah so zaznavanje, primerjanje, urejanje in prirejanje. Otroku AC 

in AB je bila ponujena neverbalna pomoč, da sta uspešno dokončala nalogo. 

Uspešno in samostojno so vsi rešili delovno kartico št. 3b, ki je vsebovala teţja 

naravoslovna postopka, sklepanje in napovedovanje. Otrokoma AB in C je bila 

ponujena neverbalna pomoč, da sta uspešno dokončala nalogo. 

Vsi otroci v vzorcu so potrebovali pomoč, da so reševali naloge delovne kartice št. 4. 

Na delovni kartici št. 4 sta bila zajeta dva laţja naravoslovna postopka, primerjanje in 

uvrščanje. Štirje otroci (otroci A, AA, B in AB) so uspešno, vendar s pomočjo rešili 

zastavljeno nalogo, dva otroka (otroka AB in AC) pa kljub dani verbalni pomoči, 

naloge nista uspešno rešila. 

Delovna kartica št. 5 je zajemala teţji naravoslovni postopek, ločevanje spremenljivk. 

Vsi otroci so potrebovali verbalno pomoč, le otroku AC pomoči nisem podala, ker je z 

delom zaključil ţe pri delovni kartici št. 4. Uspešno je nalogo na kartici rešil otrok B, 

ostali so bili pri tem, kljub ponujeni verbalni pomoči, neuspešni. 

6.2  RAZISKOVALNA ŠKATLA MEŠANJE BARV 

7. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok D (6 let) 
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Otrok si ves material vzame iz škatle. Izbere si prvo kartico, ki jo zagleda, to je 

delovna kartica št. 1. Pravi, da potrebuje tri zvezdice, ki jih mora poloţiti na kartico. 

Pogleda po mizi in najde zvezdice, ki so različno obarvane. Brez premisleka jih zloţi 

na kartonček. Vprašam ga, če misli, da je tako prav oz. kaj pomenijo barve in simboli 

pred tem na kartici. Pravi, da je več barv kot je zvezdic. Vprašam ga, kaj pomeni 

simbol na sliki (+) in dogovori, da je to plus. Vprašam ga, kaj pomeni simbol na sliki 

(=) in odgovori, da sta to dva minusa. Pomagam mu prebrati navodila na kartici. 

Preberem samo prvo vrsto, ostalo prebere sam. Vprašam ga, če bi sedaj rad svoje 

ugotovitve preizkusil, če je pravilno postavil barvne zvezdice. Vzame delovno kartico 

št. 2 in si pripravi vodo, vodene barvice, čopič, lonček. Vzame list in pove, kako bo 

barval. Najprej vzame rdečo barvo in pobarva del lista. Nato vzame modro barvo in 

pobarva del lista. Barve skupaj zmeša in ugotovi, da je dobil vijolično. Pogled obrne 

na delovno kartico št. 1 in ugotovi, da je tam napačna barva. Hitro popravi rezultat. 

Nato se loti naslednjega mešanja z modro in rumeno barvo. Ugotovi, da je dobil 

zeleno in to preveri na delovni kartici št. 1. Nato naredi še zadnji preizkus. Na koncu 

pove, da ni dobro ugibati, ker je imel skoraj vse narobe na delovni kartici št. 1. Pravi 

:»Konec.« in da kartico na stran. Pogleda delovno kartico št. 3 in pove, da mora 

pobarvati rumeno roţo in nato zeleno. Ugotovi, da zelene barve nima in pove, da jo 

bo zmešal. Vzame list papirja, kjer so narisane roţe. Prvo in drugo roţo pobarva 

rumeno. Nato v roke vzame delovno kartico št. 1 in pravi, da bo to potreboval. 

Ogleda si vse barvne kombinacije in ugotovi, da potrebuje še modro barvo. Nato se 

prične spodbujati in govoriti:« Vzemi čopič v roke, daj barvaj!«. Opisuje kaj dela: 

»Pobarvaš rumeno roţo in modro in dobiš zeleno.«. Zopet se vrne na delovno kartico 

št. 1 in še enkrat na glas ponovi, katere barve moraš zmešati, da dobiš ţeleno barvo. 

Nato pospravi ves material v škatlo in pove, da se je danes veliko naučil. Naučil se je, 

da se v škatlah barva stvari, če zmešaš barve, lahko nastane oranţna, zelena, 

vijolična, in če nimaš barve, si barvo narediš. 

8. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok E (5 let) 

Otrok vzame ves material iz škatle in vzame delovno kartico št. 3. Pove, da mora 

uporabiti rumeno za deteljico in nato mora biti zelena. Nato se odloči, da bo raje 

pričela z delovno kartico št. 1. Pravi, da ima zvezdice, ki jih mora postaviti na kartico. 
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Pove, da na kartici vidi "pluske" (simbol za plus) in minuse (simbol za enačaj). Vpraša 

me, kaj to pomeni. Usmerim jo z besedami:« Če vzameš rumeno barvo in dodaš 

rdečo, katero barvo dobiš?« Takoj pove, da vijolično in prične nastavljati zvezdice. 

Vprašamo jo, če bi sedaj to preizkusila. Vzame delovno kartico št. 2 in prične z 

delom. Kot je zapisano na kartici, se loti dela na listu. Pozovem jo, naj preveri svoje 

ugotovitve na delovni kartici št. 1. Ugotovi, da je napačno razporedila zvezdice in to 

popravi. Nato vzame delovno kartico št. 3 in pravi, da mora pobarvati rumeno 

deteljico, nato pa zeleno. Loti se barvanja rumene deteljice, nato pravi, da nima 

zelene barve. Usmerim jo z besedami, če mogoče ve, kako bi dobila zeleno barvo. 

Takoj odgovori, da potrebuje rumeno in modro barvo. Vprašam jo, kako to ve. 

Pokaţe na delovno kartico št. 1, kjer je imela popravljene svoje ugotovitve. Pove, da 

ona to ţe vse ve, ker se to učijo pri angleščini. Uspešno pobarva rumeno roţo v 

zeleno. Za konec ţeli pobarvati še eno roţo na rdeče in se podpiše. Ves material 

pospravi v škatlo. 

 

Slika 21: Otrok E pri delu z raziskovalno škatlo Mešanje barv 

9. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok F (4 leta) 

Otrok iz škatle zloţi ves material. Pove, da so v škatli roţice, krogi, stroji, omare, 

različne barve, voda, čopiči, kozarček, krog. Vzame delovno kartico št. 1 in pove, da 
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mora dati zvezdice v krog. Ugiba s postavitvami zvezdic. Pravi, da ji je všeč, kako je 

postavila zvezdice. Nato jo vprašam, kaj pomenijo simboli na kartici. Pove, da vidi 

kriţ (simbol za plus) in črte (simbol za enakost). Skupaj prebereva njene nastavljene 

zvezdice in ugotovitve. Pred njo postavim delovno kartico št. 2. Pravi, da vidi stroj, 

omare in kroge. Vprašam jo, katere barve vidi na kartici. Skupaj prebereva navodila 

na kartici. Pove, da ji mami ne dovoli, da bi se doma igrala s čopiči. Povem ji, naj se 

nič ne boji, tudi če bo kaj umazala. Loti se dela na listu. Prične z barvanjem lista. List 

najprej pobarva z rdečo, zraven pa z rumeno barvo. Barvi zmeša na mojo pobudo. 

Ugotovi, da je dobila oranţno barvo. Skupaj pogledava delovno kartico št. 1 in 

ugotovi, da je narobe nastavila oranţno barvo. Skupaj popraviva rezultat. Nato se loti 

mešanja modre in rumene barve. Ugotovi, da je dobila zeleno. Takoj po ugotovitvi se 

usede na stol, prekriţa roke in pravi, da se ţeli igrati s prijatelji v igralnici. Poskušam 

jo prepričati v nasprotno, a ne ţeli več sodelovati. Odpeljem jo v igralnico. 

10. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok AD (6 let) 

Otrok iz škatle vzame vodene barvice in delovne kartice. Vzame krogce z zvezdicami 

in poimenuje vse barve na krogcih. Vzame delovno kartico št. 1 in poimenuje barve 

na levi strani. Prične polagati barvne krogce na delovno kartico. Vprašam jo, če je 

prepričana v pravilnost svoje izbire. Pove, da mora to preizkusiti in si pripravi delovno 

kartico št. 2 in ves potreben material. Po navodilih se loti mešanja barv. Najprej 

vzame rumeno barvo in jo prične mešati z rdečo. Dobljeno oranţno barvo poimenuje. 

Usmerim jo k delovni kartici št. 1 in jo pozovem, naj preveri svoj rezultat. Ugotovi, da 

je narobe predvidevala svoj rezultat. Pravilno popravi krogec na delovni kartici št. 1. 

Nato se loti mešanja modre in rumene barve. Poimenuje zeleno barvo, ki jo dobi. 

Zopet se vrne na delovno kartico št. 1 in na pravilno mesto da ustrezen barvni 

krogec. Po istem postopku dokonča mešanje rdeče in modre barve, nato pa zopet 

preveri svojo ugotovite na delovni kartici št. 1. Ponosno mi pokaţe dokončan izdelek. 

Usmerim jo na delovno kartico št. 3. Vprašam jo, katero barvo bi potrebovala, da bi 

iz rumene roţe nastala zelena. Pokaţe na list, kjer je mešala barve. Vprašam jo, 

kateri dve barvi je  zmešala, da je dobila zeleno. Na vodenih barvicah mi pokaţe 

rumeno in modro barvo. Pred njo dam list z roţami. Prvo roţo pobarva rumeno, nato 
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pa čez njo prične barvati z modro barvo. Dobi zeleno roţo in pohvalim jo za dobljeni 

rezultat. Ves material zloţi nazaj v škatlo in jo pokrije s pokrovom.  

 

Slika 22: Otrok AD pri delu z raziskovalno škatlo Mešanje barv 

11. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok AE (5 let) 

Deklica iz škatle vzame ves material. Na mizo si razporedi delovne kartice. Na 

delovno kartico št. 1 prične polagati barvne kroge. Nato vzame delovno kartico št. 2 

in jo nekaj časa gleda. Pokaţem na simbole na delovni kartici in pripravi si vodo, 

vodene barvice in čopič. Na delovni kartici ji pokaţem prvi dve barvi, s katerimi naj se 

loti mešanja. V roke vzame čopič in ga najprej pomoči v rumeno barvo. Na listu 

papirja naredi nekaj potegov rumene barve. Zraven rumene barve naredi s čopičem 

nekaj potegov rdeče barve. Rečem ji, naj barvi skupaj zmeša. Ker me ne razume, 

vzamem čopič in ji pokaţem. Dobi oranţno barvo in jo poimenuje. Usmerim jo na 

delovno kartico št. 1, da preveri svoj rezultat. Nekaj časa gleda v kartico in ne naredi 

ničesar. Nato prične premikati krogce, a napačno. Vse krogce vzamem iz delovne 

kartice in ji s prstom kaţem vrstico z rumeno in rdečo barvo. Zraven da oranţen 

krogec. Nato ji rečem, naj tudi naprej tako dela. Prične z mešanjem rumene in modre 

barve na listu. Dobljeno barvo pravilno nastavi na delovni kartici št.1. Po istem 

principu reši še zadnjo nalogo mešanja barv. Nato ji pokaţem delovno kartico št. 3. 
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Vprašam jo, kako bi iz rumene roţe dobila zeleno. Skomigne z rameni. Usmerim jo k 

barvam, ki so narisane na delovni kartici. Še vedno skomigne z rameni. Nato ji 

pravim, naj preizkusi z vsemi barvami. Deklica prične barvati eno rumeno roţo z 

rdečo barvo, drugo rumeno roţo z modro barvo. Opazi, da je pričela dobivati zeleno 

barvo. Nato sem jo še enkrat vprašala, s katero barvo je pobarvala rumeno roţo, da 

je dobila zeleno roţo. Ni odgovorila na moje vprašanje. Povedala je samo, kakšne 

barve roţ ima pred sabo (oranţno, zeleno, rumeno). Nato je ves material pustila na 

mizi in se vrnila v razred. 

12. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok AF (4 leta) 

Deček si je iz škatle zloţil ves material. Nekaj časa je gledal delovne kartice, nato pa 

jih vrnil v škatlo. Vzel je list z rumenimi roţami in pričel jih je barvati. Pred njega sem 

poloţila delovno kartico št. 3 in ga vprašala, katere barve bi potreboval, da bi rumena 

roţa postala zelena. Nič mi ni odgovoril. Še naprej je barval roţe. Nato sem pred 

njega dala delovno kartico št. 1. Na njo je pričel polagati barvne kroge. Ko je končal, 

sem pred njega poloţila delovno kartico št. 2. Pokazala sem mu simbole na kartici. 

Kartico je samo gledal, zato sem mu jaz pripravila material za delo. Usmerila sem ga, 

naj najprej zmeša rumeno in rdečo barvo. Pričel je z mešanjem in dobil oranţno 

barvo. Zraven sem poloţila oranţen krogec iz delovne kartice št. 1. Pokimal je z glavo 

in oranţen krogec sva poloţila na pripadajoče mesto na delovni kartici št. 1. Nato je 

nadaljeval z delom. Ni se več oziral na delovne kartice, ampak je pričel risati. 

Ponovno sem ga usmerila k delovni kartici št. 2, a se ni menil za to. Dovolila sem, da 

nariše risbo. Ko je risbo dokončal, je rekel da ţeli v razred, da jo pokaţe učiteljici. 

Dovolila sem, da odide. Pred odhodom ni pospravil materiala v škatlo. 
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6.2.1 ANALIZA RAZISKOVALNE ŠKATLE MEŠANJE BARV 

Preglednica 6: Uspešnost in samostojnost otrok pri reševanju delovnih kartic raziskovalne škatle 

Mešanje barv 

 Delovna 

kartica št. 1 

Delovna 

kartica št. 2a 

Delovna 

kartica št. 2b 

Delovna 

kartica št. 3 

Otrok D  

6let 

Uspešno/ 

samostojno 

Uspešno/ 

samostojno 

Uspešno/ 

samostojno 

Uspešno/ 

samostojno 

Otrok AD 

6let 

Uspešno/  

samostojno 

Uspešno/ 

pomoč 

Uspešno/ 

pomoč 

Uspešno/ 

pomoč 

Otrok E  

5let 

Uspešno/  

samostojno 

Uspešno/ 

pomoč 

Uspešno/ 

pomoč 

Uspešno/ 

pomoč 

Otrok AE  

5let 

Uspešno/ 

samostojno 

Uspešno/ 

pomoč 

Uspešno/ 

pomoč 

Neuspešno/ 

pomoč 

Otrok F  

4leta 

Uspešno/ 

samostojno 

Neuspešno/ 

pomoč  

Neuspešno/ 

pomoč  

Neuspešno 

/ 

Otrok AF 

4leta 

Uspešno/ 

samostojno* 

Neuspešno/ 

pomoč 

Neuspešno/ 

pomoč 

Neuspešno/ 

pomoč 

 

Zvezdica v tabeli pomeni, da je otrok pri delu z delovnimi karticami bil deleţen 

neverbalne pomoči. Največkrat to pomeni, da sem mu pribliţala delovno kartico, mu 

zloţila material iz škatle ali mu pokimala v spodbudo. 
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Vsi otroci v vzorcu stari 4-6 let so uspešno in samostojno rešili naloge na delovni 

kartici št. 1, kjer je bila naloga, ki je razvijala laţji naravoslovni postopek uvrščanje. 

Otroku AF je bila ponujena neverbalna pomoč. Otrok je nalogo na delovni kartici 

rešil, če je na bele krogce na delovni kartici umestil barvne krogce, ki so se nahajali 

med materialom raziskovalne škatle. 

Naloge na delovni kartici št. 2a so vsebovale laţji naravoslovni postopek zaznavanje. 

Uspešno so jih rešili otroci  D, AD, E in AE. Otrok D je naloge opravil samostojno, 

ostali so potrebovali pomoč. Otroka F in AF sta bila kljub pomoči neuspešna pri 

reševanju teh nalog. 

Na delovnih karticah št. 2b in 3 so bile naloge, ki so razvijale teţje naravoslovne 

postopke.  Za razdelitev delovne kartice št. 2 na delovno kartico št. 2a in 2b, sem se 

odločila naknadno. Izkazalo se je, da so se otroci po opravljenem poizkusu vračali na 

delovno kartico št. 1, kjer so popravljali in preverjali svoje dobljene rezultate. Zato 

sem se odločila, da na delovno kartico št. 2b umestim teţji naravoslovni postopek 

sklepanje. Otrok D je vse naloge rešil samostojno in bil pri tem uspešen. Otroka AD 

in E sta uspešno rešila naloge, a sta za to potrebovala pomoč. Otrok AE, je ob 

pomoči uspešno rešil naloge na delovni kartici št. 2b. Delo z nalogo na delovni kartici 

št. 3 sem označila za neuspešno, ker ni podal odgovora.  

Otrok F je bil kljub ponujeni pomoči, neuspešen pri nalogah na delovnih karticah št. 

2a in 2b. Nato je z delom končal in za neuspešno sem ocenila delovno kartica št. 3. 

Otrok AF je bil kljub dani pomoči neuspešen pri reševanju nalog na delovni kartici št. 

2a, 2b in 3.  

6.3  RAZISKOVALNA ŠKATLA AVTO NA KLANCU 

13. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok G (6 let) 

Deklica vzame material iz škatle in prične z listanjem delovnih kartic. Pred sabo 

postavi delovno kartico št. 2 in prične iz rumenih kock sestavljati avto. Nato za 

sestavljanje uporabi še rdeče kocke. Pokaţem ji načrt za sestavljanje avtomobila. 

Vzame načrt in odstrani rdeče kocke. Nato vzame delovno kartico št. 1 in prične 

sestavljati avto iz drugih barvnih kock. Še enkrat pogleda na delovno kartico in prične 
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razporejati kocke po barvah. Iz njih sestavi tri stolpiče (rumenega, modrega, 

rdečega). Nato zopet vzame modre kocke in sestavlja avto. Nato jo usmerim na 

delovno kartico št. 3. Pravi, da je to tovornjak, ki pelje hamburgerje. Vprašam jo, če 

ima v škatli kaj hamburgerjev. Odvrne, da ne, da jih bo naredila. Skupaj pregledava 

navodila delovne kartice, nato se deklica loti dela. Postavi klančino in po njej spusti 

prazen tovornjak. Pokaţe, do kam je prišel. Nato pravi, da potrebuje malo 

hamburgerjev. Avto obloţi s štirimi kockami in ga spusti po klancu. Zopet pokaţe, kje 

se je avto ustavil. Na koncu pravi, da potrebuje veliko hamburgerjev in avto obloţi s 

kockami toliko, da se ji ne zvrnejo. Zopet avto spusti po hribu in opazuje, do kam je 

prišel. Vprašam jo, kaj je sedaj počela. Pove, da je gledala, do kam se avto spusti, če 

ima gor veliko ali malo kruha. Usmerim jo na delovno kartico št. 4. Vprašam jo, kaj 

pomeni simbol (vprašaj). Deklica pove, da to pomeni: kaj bi. Zastavim ji 

vprašanje:«Kaj misliš, je od teţe tovora odvisno, kako daleč bo šel tovornjak?« 

Deklica pravi da ja, da teţji pride kratko, laţji pa daleč. Na tovornjak doda še več 

kock in ga ponovno spusti po klancu, da se prepriča o svoji ugotovitvi. Nato pospravi 

ves material v škatlo in zapre pokrov. 

14. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok H (5 let) 

Deček vzame iz škatle delovne kartice. Ogleduje si, katera bi bila najlaţja. Izbere 

delovno kartico št. 2. Brez uporabe načrta izdela avto iz rumenih kock. V roko vzame 

delovno kartico št. 3 in pravi, da ne ve, kako se to dela. Nato vzame delovno kartico 

št. 1 in se loti razporejanja kock po barvah. Pove mi, da nima več rumenih kock 

(rumene kocke so bile še v škatli, zato mu dam škatlo malo bliţje, da pogleda v njo). 

Vzame štiri rumene kocke, štiri modre kocke in štiri rdeče kocke. Na mizi naredi 

kupčke kock po barvah. Nato v roke vzame delovno kartico št. 4 in pravi, da ne ve 

kaj naj dela. Usmerim ga k delovni kartici št. 3. Pravi, da potrebuje prazen tovornjak, 

klanec in kocke. Nato pravi, da nič drugega ne piše in se prične igrati s prvim 

sestavljenim avtomobilom. Zopet pogleda delovno kartico št. 3, nato se mu utrne 

ideja, da potrebuje klanec in prazen tovornjak. Prične s spuščanjem tovornjaka po 

klancu. Usmerim ga na delovno kartico in mu povem, naj dobro pogleda in si 

zapomni, do kam je tovornjak prišel. Nato na tovornjak naloţi dve kocki in opazuje 

njegovo pot. Nazadnje na tovornjak naloţi zelo veliko kock in ga spusti po klancu. 
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Nato pospravi klanec in kocke v škatlo. Vprašam ga, če bi pogledala še zadnjo 

delovno kartico, kartico št. 4. Skupaj pogledava, kaj kartica sporoča. Vprašam ga, kaj 

pomeni simbol (vprašaj) na sliki. Pove, da ne ve. Vprašam ga: »Kaj misliš, je od teţe 

tovora odvisno, kako daleč bo šel tovornjak?« Deček odgovori, da tisti, ki je bil 

prazen, je šel do konca mize, tisti, ki pa je bil najteţji, je bil zadnji. Nato v škatlo 

pospravi ves material in delovne kartice, škatlo zapre. 

 

Slika 23: Otrok H pri delu z raziskovalno škatlo Avto na klancu 

15. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok I (4 leta) 

Deček si ves material zloţi iz škatle in si ogleda delovne kartice. Vzame delovno 

kartico št. 4 in pravi, da je to »izi bizi«. Preizkušati prične klanec in spuščanje 

tovornjaka. Nato vzame delovno kartico št. 2 in brez uporabe načrta sestavi rumen 

avto. Nato pravi, da mora sestaviti velik avto, da bo imel tovor. V roke vzame 

delovno kartico št. 3 in preizkuša, kako se po klancu pelje tovornjak, na katerega 

naloţi veliko kock. Vprašam ga, kaj pomeni simbol (kriţec-prazno). Pravi, da nima 

pojma. Razloţim mu, da je to znak za prazno in naj najprej vzame prazen tovornjak 

in ga spusti po klančini, med tem pa naj opazuje, kako daleč bo prišel. Loti se dela in 

po navodilih na kartici preizkuša tovornjak z različno količino tovora. V drugem 

poizkusu spusta na tovornjak postavi štiri kocke, pri tretjem poizkusu pa na tovornjak 
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postavi zanimivo konstrukcijo kock. S prstom si označuje pot tovornjaka. Nato 

vzamem delovno kartico št. 4 in ga vprašam, kaj pomeni znak (vprašaj). Pravi, da je 

to »neka kljuka brez vezna«. Povem mu, kaj ga kartica sprašuje. Odgovori, da je 

odvisno, koliko tovora ima tovornjak. Nato prične sestavljati avto z različnimi 

kockami. V roke vzame delovno kartico št. 2 in sestavi rumen avto. Vprašam ga, če 

je zadovoljen. Pritrdi in vzame delovno kartico št. 1. Na kartico postavi štiri rdeče 

kocke, štiri modre kocke in štiri rumene kocke. Nato se loti še sestavljanja avtomobila 

in pravi, da mu mora narediti streho. Ko dokonča avto, ves material pospravi v škatlo 

in škatlo zapre. 

16. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok AG (6 let) 

Otrok iz škatle vzame delovne kartice in si jih ogleda. Pred sabo postavi delovno 

kartico št. 1 in prične z razporejanjem kock po barvah. Na delovno kartico ustrezno 

poloţi stolpe kock. Nato vzame v roke delovno kartico št. 2 in si pripravi rumene 

kocke. Brez načrta (samo z ogledovanjem slike) sestavi rumen avto. Iz škatle vzame 

klanec s cesto in poskuša izdelani rumen avto zapeljati po klancu. Ker ji ne gre, ji 

pokaţem delovno kartico št. 3. Nekaj časa jo gleda. Ves material iz škatle zloţim pred 

njo. Vzame tovornjak in ga poloţi na klanec. Obloţi ga s kockami in ga zapelje po 

klancu. Pokaţem ji, da mora najprej zapeljati prazen tovornjak po klancu in 

opazovati, kako daleč bo prišel. Šele nato naj preizkusi tovornjak, ki ima tovor. 

Upošteva moja navodila in prazen tovornjak spusti po klancu. S prstom označi, do 

kam je tovornjak zapeljal. Vzame tovornjak in ga obloţi z dvema kockama. Ponovno 

ga zapelje po klancu navzdol in s prstom označi dolţino poti. Nato vzame še ostale 

kocke in jih v stolpcih naloţi na tovornjak. Tudi ta tovornjak izpusti in si s prstom 

označi dolţino poti. Pokaţem ji delovno kartico št. 4 in skupaj poizkušava razbrati 

navodila. Nekaj časa gleda kartico, nekaj časa gleda mene. Nato jo vprašam: »Kaj 

misliš, je od teţe tovora odvisno, kako daleč bo šel tovornjak?« Deklica me gleda in 

nato še enkrat prične spuščati tovornjak z različnim številom kock na njem. Nato vse 

kocke vrne v škatlo, tovornjak in cesto pa pusti na mizi. Pozovem jo, naj pospravi še 

ostali material. Deklica pospravi material in zapre škatlo. 
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17. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok AH (5 let) 

Deček iz škatle vzame tovornjak in ga naloţi s kockami. Prične iskati delovne kartice 

in jih pregleduje. Vzame delovno kartico št. 2 in prične sestavljati avto. V škatli 

poišče načrt za sestavljanje avtomobila. Po načrtu pravilno sestavi avto. Nato se 

zopet vrne k tovornjaku in se igra z njim. Postavi se klančino in tovornjak vozi gor in 

dol po klančini. Usmerim ga k delovni kartici št. 3. Pokaţem na tovornjak, ki je brez 

tovora. Povem in pokaţem mu, kaj naj počne s tovornjakom. Deček najprej po 

klancu spusti prazen tovornjak. Ne pogleda, do kam je tovornjak pripeljal. Nato na 

tovornjak postavi dve kocki in ga spusti po klancu. Vzame še več kock in jih naloţi na 

tovornjak. Tovornjak spusti po klancu. Trudi se še bolj naloţiti tovornjak in porabiti 

čim več kock. Kocke se na tovornjaku podirajo, zato veliko časa porabi za stabilizacijo 

kock. Pokaţem mu delovno kartico št. 4 in ga vprašam: »Kaj misliš, je od teţe tovora 

odvisno, kako daleč bo šel tovornjak?« Deček samo pokaţe na svoje oči in nadaljuje 

z igro spuščanja tovornjaka po klancu. Nato mu pokaţem delovno kartico št. 1. 

Deček s tovornjaka vzame kocke in na delovno kartico polaga barvne kocke, kot je 

narisano. Zopet se vrne k igri. Ker porabiva zelo veliko časa, igro prekinem in 

zahtevam, naj pospravi material v škatlo. Deček pospravi ves material v škatlo in jo 

zapre. 

 

Slika 24: Otrok AH pri delu z raziskovalno škatlo Avto na klancu 
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18. Primer: delo z raziskovalno škatlo – Otrok AI (4 leta) 

Deček vzame tovornjak iz škatle in ga prične nalagati s kockami. Ogleduje si, kako se 

premikajo kolesa. Nato vzame delovne kartice in jih pregleduje. Pospravi ves material 

v škatlo. Nato iz škatle vzame načrt za sestavljanje avtomobila iz rumenih kock. 

Vzame kocke in sestavi poljubni avto. Pred njega dam delovno kartico št. 2. Vprašam 

ga, če je to isti avto in, ali bi sestavil takega, ki je na sliki in načrtu. Povem mu, kaj je 

navodilo na delovni kartici št. 2. Delo ga ne zanima in ves material vrne v škatlo. 

Ponovno sestavlja avto in si iz kock izdeluje cesto. Sestavi avto, cesto, most in se 

igra. Njegovo igro prekinem in mu pokaţem delovno kartico št. 3. Iz škatle vzame 

tovornjak in klanec s cesto. Postavi si klanec s cesto in po njem prične spuščati 

tovornjak. Pokaţem mu, naj v tovornjak poloţi kocke in opazuje, kako daleč bo 

tovornjak peljal. Tovornjak obloţi s kockami in ga spusti po klancu. Nato mu 

pokaţem delovno kartico št. 1. Deček prične na kartico ustrezno polagati barvne 

kocke. Ko konča z delom, ves material pospravi v škatlo in jo zapre. 

6.3.1 ANALIZA RAZISKOVALNE ŠKATLE AVTO NA KLANCU 

Preglednica 7: Uspešnost in samostojnost otrok pri reševanju delovnih kartic raziskovalne škatle 

Avto na klancu 

 Delovna 

kartica št. 1 

Delovna 

kartica št. 2 

Delovna 

kartica št. 3a 

Delovna 

kartica št. 3b 

Delovna 

kartica št. 4 

Otrok G  

6let 

Uspešno/ 

samostojno 

Uspešno/ 

samostojno* 

Uspešno/ 

pomoč 

Uspešno/ 

pomoč 

Uspešno/ 

pomoč 

Otrok AG  

6let 

Uspešno/ 

samostojno 

Uspešno/ 

samostojno 

Uspešno/ 

samostojno* 

Uspešno/ 

pomoč 

Neuspešno/ 

pomoč 

Otrok H  

5let 

Uspešno/ 

samostojno* 

Uspešno/ 

samostojno 

Uspešno/ 

samostojno* 

Uspešno/ 

pomoč 

Uspešno/ 

pomoč 
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Otrok AH  

5let 

Uspešno/ 

samostojno* 

Uspešno/ 

samostojno 

Uspešno/ 

pomoč 

Neuspešno/ 

pomoč 

Neuspešno/ 

pomoč 

Otrok I  

4leta 

Uspešno/ 

samostojno 

Uspešno/ 

samostojno 

Uspešno/ 

pomoč 

Uspešno/ 

pomoč 

Uspešno/ 

pomoč 

Otrok AI 

4leta 

Uspešno/ 

samostojno* 

Neuspešno/ 

pomoč 

Neuspešno/ 

pomoč 

Neuspešno/  

pomoč 

Neuspešno 

/ 

 

Zvezdica v tabeli pomeni, da je otrok pri delu z delovnimi karticami bil deleţen 

neverbalne pomoči. Največkrat to pomeni, da sem mu pribliţala delovno kartico, mu 

zloţila material iz škatle ali mu pokimala v spodbudo. 

Vsi otroci v vzorcu stari 4-6 let so samostojno in uspešno rešili naloge na delovni 

kartici št. 1, ki razvija laţja naravoslovna postopka, zaznavanje in razvrščanje. Otroci 

H, AH in AI so za to potrebovali neverbalno pomoč. 

Delovna kartica št. 2 je prav tako vsebovala nalogo, ki razvijajo laţje naravoslovne 

postopke, zaznavanje, primerjanje, razvrščanje in štetje. Skoraj vsi otroci v vzorcu so 

uspešno in samostojno rešili nalogo, razen otrok AI, ki mu je bila ponujena pomoč, a 

kljub temu ni rešil zastavljene naloge. Otrok G je potreboval neverbalno pomoč. 

Delovno kartico št. 3a, ki je vsebovala naloge z laţjima naravoslovnima postopkoma 

(primerjanje in urejanje), so skoraj vsi otroci uspešno rešili. Neuspešen, kljub 

ponujeni pomoči, je bil otrok AI. Otroka AG in H sta potrebovala neverbalno pomoč, 

otroka G in AH sta potrebovala verbalno pomoč, da sta uspešno rešila naloge. 

Delovni kartici št. 3b in 4 sta vsebovali teţje naravoslovne postopke: sklepanje, 

oblikovanje domnev in ločevanje spremenljivk. Otroci G, H, I so naloge rešili 

uspešno, vendar so za to potrebovali pomoč. Otrok AH je bil kljub dani pomoči 

neuspešen pri reševanju. Pomoč je bila uspešna za otroka AG pri reševanju delovne 

kartice št. 3b, delovne kartice št. 4 pa ni uspešno rešil. Otrok AI je bil kljub pomoči 
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neuspešen pri reševanju teh dveh delovnih kartic. Pri delovni kartici št. 4 mu nisem 

ponudila pomoči, saj je predčasno končal z delom.  
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7 ZAKLJUČEK 

Podrobneje bom predstavila ugotovitve, ki so se pokazale med delom otrok s 

posameznimi delovnimi karticami in to povezala z raziskovalnimi vprašanji. Prvo 

raziskovalno vprašanje se nanaša na delo otrok z delovnimi karticami, ki razvijajo 

laţje naravoslovne postopke. Drugo raziskovalno vprašanje se nanaša na delo otrok z 

delovnimi karticami, ki razvijajo teţje naravoslovne postopke. Tretje raziskovalno 

vprašanje se nanaša na uporabo simbolov na delovnih karticah. 

Prvo raziskovalno vprašanje 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju  Ali so delovne kartice, ki vsebujejo manj 

zahtevne naravoslovne postopke, vsem otrokom v vzorcu razumljive?,  sem se 

odločila, da se osredotočim samo na delovne kartice, ki spodbujajo razvijanje laţjih 

naravoslovnih postopkov. Laţji naravoslovni postopki, ki sem jih uporabila v nalogah 

delovnih kartic, so zaznavanje, primerjanje, štetje, razvrščanje, uvrščanje, urejanje in 

prirejanje. Glede na literaturo sem predpostavila, da so mlajši otroci sposobni 

razvijati le laţje naravoslovne postopke. Ţelela sem ugotoviti, ali so otroci v vzorcu 

sposobni samostojno in uspešno rešiti delovne naloge na delovnih karticah, ki sem jih 

izdelala za posamezno raziskovalno škatlo.  

Pri raziskovalni škatli Ključi in ključavnice so naloge, ki so razvijale laţje naravoslovne 

postopke, bile zastopane na delovnih karticah št. 1, 2, 3a in 4. Naravoslovni postopki 

zastopani pri teh karticah so bili zaznavanje, primerjanje, urejanje, prirejanje in 

uvrščanje. Vsi otroci stari od 4-6 let so samostojno in uspešno rešili naloge na 

delovnih karticah št. 1, 2 in 3a. Štirje otroci so ob pomoči uspešno rešili nalogo na 

delovni kartici št. 4. Dvema otrokoma sem za reševanje ponudila pomoč, a sta bila 

pri tem neuspešna. Lahko sklepam, da je bila dana pomoč neustrezna, saj me mlajša 

otroka AB in AC nista uspela razumeti, ko sem jima navodilo delovne kartice govorila 

v angleščini. Otrok AB je napačno razporejal ključe, otrok AC je pričel z lizanjem 

magneta. 

Pri raziskovalni škatli Mešanje barv sta delovni kartici št. 1 in 2a vsebovali naloge, ki 

so spodbujale razvoj laţjih naravoslovnih postopkov (uvrščanje in zaznavanje). 

Naloge na delovni kartici št. 1 so vsi otroci v vzorcu rešili samostojno in uspešno. 
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Naloge na delovni kartici št. 2a je samostojno in uspešno rešil en otrok, trije otroci so 

za uspešnost rešitve potrebovali pomoč. Najmlajšima otrokoma v vzorcu pomoč ni 

pomagala, da bi bila pri reševanju uspešna. Otrok F je sredi naloge prenehal z delom, 

ker si je ţelel nazaj v skupino, čeprav je pravilno pričel z delom, otrok AF pa ni bil 

usmerjen v delo in je raje prosto risal kot upošteval navodila. 

Raziskovalna škatla Avto na klancu je na delovnih karticah št. 1, 2 in 3a spodbujala 

razvoj laţjih naravoslovnih postopkov, ki so zaznavanje, razvrščanje, primerjanje, 

štetje, primerjanje in urejanje. Večina otrok v vzorcu je samostojno in uspešno rešilo 

naloge na delovnih karticah št. 1 in 2. Kljub pomoči, je bil neuspešen najmlajši otrok 

v vzorcu-otrok AI. Kljub ponujeni pomoči, se je z materialom iz škatle raje igral. 

Delovno kartico št. 3a sta samostojno in uspešno rešila 2 otroka, čeprav sta za to 

potrebovala neverbalno pomoč (pokazala sem jima delovno kartico), trije so za 

uspešno reševanje potrebovali pomoč. Otrok AI je bil pri delu, kljub pomoči, 

neuspešen, saj ga usmerjeno delo ni zanimalo.  

Izkazalo se je, da je večina otrok v vzorcu, ne glede na starost in jezikovno okolje, 

uspešno in samostojno rešila večino nalog na delovnih karticah, ki razvijajo laţje 

naravoslovne postopke. Nekajkrat jim je bila ponujena pomoč v obliki neverbalne 

komunikacije, delo pa sem kljub temu ovrednotila za samostojno. Opazila sem, da so 

večinoma mlajši otroci v vzorcu potrebovali več usmerjanja in verbalne pomoči, da so 

bili pri delu uspešni. Nekateri najmlajši otroci v vzorcu niso bili motivirani za delo z 

materialom. Sklepam, da se pri štirih letih redko srečajo z usmerjenimi dejavnostmi 

in je bilo sledenje navodilom morda za njih novost.  

Drugo raziskovalno vprašanje 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju, ki se glasi: Ali vsi otroci v vzorcu uspešno rešijo 

naloge, ki spodbujajo razvoj zahtevnejših naravoslovnih postopkov, če se jim ponudi 

pomoč?, sem ţelela izpostaviti tiste delovne kartice, ki spodbujajo razvoj teţjih 

naravoslovnih postopkov. Ti so sklepanje, napovedovanje, oblikovanje domnev in 

ločevanje spremenljivk. Zanimalo me je, ali bi tako mladi otroci, ki sem jih imela v 

vzorcu (stari od 4 do 6 let) bili sposobni reševanja zahtevnejših in kompleksnih nalog. 

Da bi lahko ovrednotila delo otrok z delovnimi karticami, ki so razvijale teţje 
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naravoslovne postopke, sem opazovala otrokovo neverbalno komunikacijo in samo 

delo, v kolikor pa so uspeli z mano komunicirati, sem se laţje prepričala, ali so naloge 

opravili uspešno. Največkrat sem delo otrok pri naravoslovnem postopku ločevanje 

spremenljivk morala označiti za neuspešno, saj od otrok nisem dobila odgovora, 

čeprav so predhodne naloge uspešno reševali in ţe s samim delom prišli do 

odgovora.  

Pri raziskovalni škatli Ključi in ključavnice so bili teţji naravoslovni postopki zastopani 

na delovnih karticah št. 3b in 5. Vsi otroci v vzorcu so uspešno in samostojno rešili 

naloge na delovni kartici št. 3b. Pomoč za reševanje delovne kartice št. 5 so 

potrebovali skoraj vsi otroci, razen otrok AC. En otrok je uspešno rešil naloge na 

delovni kartici, štirje pa so bili pri tem neuspešni. Otrok A in C sta podala napačni 

odgovor. Otrok AA je uspešno in pravilno reševal vse naloge, le končnega odgovora 

mi ni povedal, saj se v angleščini verjetno ni znal izraziti ali me ni razumel, kaj ga 

sprašujem. Otrok AB je neuspešno reševal poizkus, tako da tudi odgovora na 

raziskovalno vprašanje ni podal. Najmlajšemu otroku AC pomoč ni bila ponujena, saj 

je predčasno končal z delom.  

Pri raziskovalni škatli Mešanje barv so bili teţji naravoslovni postopki zastopani na 

delovnih karticah št. 2b in 3. To so sklepanje, napovedovanje in ločevanje 

spremenljivk. Starejši otrok v vzorcu, otrok D, je samostojno in uspešno rešil naloge 

na delovnih karticah št. 2b in 3. Za uspešno reševanje delovnih kartic so trije otroci 

potrebovali pomoč. Otrok AE je bil kljub pomoči neuspešen pri zaključku naloge 

delovne kartice št. 3, saj od njega nisem dobila odgovora, čeprav je nalogo pravilno 

reševal. Najmlajša otroka v vzorcu sta bila pri delu neuspešna. Otrok F je pravilno 

pričel delati naloge na delovni kartici št. 2, a je z delom prenehal. Otrok AF je raje 

prosto risal, kot usmerjeno delal. 

Delovne kartice št. 3b in 4 so v raziskovalni škatli Avto na klancu vsebovale naloge, ki 

spodbujajo teţje naravoslovne postopke (sklepanje, oblikovanje domnev in ločevanje 

spremenljivk. Pri vseh nalogah je bila otrokom dana pomoč. Štirje otroci so uspešno 

rešili naloge na delovni kartici št. 3b. Dva otroka sta bila pri tem neuspešna. Otrok 

AH ni pogledal, kako daleč so pripeljali različno obteţeni avtomobili, čeprav je celotno 

nalogo reševal pravilno. Otrok AI  pa je predčasno končal z delom, čeprav je delno 
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rešil nalogo. Naloga na delovni kartici št. 4 je od otrok zahtevala odgovor. Čeprav so 

odgovor dobili ţe med delom z delovno kartico št. 3b, sem ţelela z raziskovalnim 

vprašanjem preveriti njihove ugotovitve. Odgovore in s tem uspešno rešeno nalogo 

na delovni kartici št. 4 sem dobila od otrok G, H in I, ki so z mano komunicirali s 

slovenskem jeziku. Otrok AG mi ni odgovoril, čeprav je uspešno izvajal vse naloge. 

Od otroka AH tudi nisem dobila odgovora. Otrok AI je predčasno končal z delom. 

Glede na rezultate lahko predpostavim, da je pri tako majhnih otrocih smiselno 

razvijati poleg laţjih naravoslovnih postopkov tudi teţje naravoslovne postopke. Več 

kot polovica otrok je uspešno rešila naloge, ki razvijajo teţje naravoslovne postopke 

in ob tem so potrebovali pomoč. Izkazalo se je, da so bili starejši otroci v vzorcu 

uspešnejši pri reševanju vseh nalog in so potrebovali manj pomoči oz. so kasneje 

pokazali, da potrebujejo pomoč. 

Ugotovila sem, da so Gambijski otroci kljub pomoči imeli teţavo z uspešnostjo 

dokončanja naloge. Teţava se je pojavila v tem, da teţji naravoslovni postopki v 

samo delo vključujejo komunikacijo (sporočanje rezultata, odgovor na raziskovalno 

vprašanje). Z Gambijskimi otroki sem se pogovarjala v angleščini in me niso uspeli 

dobro razumeti. Gambijska učiteljica je prevajala le začetek dela z raziskovalnimi 

škatlami, nato pa je odšla v razred k ostalim otrokom. Sicer so tudi teţje naloge 

uspeli reševati, le pri zaključku naloge, ko bi morali z besedami odgovoriti na 

raziskovalno vprašanje, niso imeli dovolj znanja angleščine, da bi mi odgovorili. Tako 

dejansko nisem uspela ugotoviti ali razmišljajo pravilno, kljub temu, da so tekom dela 

z delovnimi karticami, ki spodbujajo teţje naravoslovne postopke, uspeli kaj odkriti, 

se naučiti, si oblikovati domneve in sklepati. V tem primeru sem morala zaključiti, da 

so bili pri delu z delovno kartico neuspešni, ker od njih nisem dobila odgovora. 

Teţavo bi lahko rešila, če bi za pomoč prosila učiteljico, ki govori njihov jezik in bi jih 

ona izprašala o ugotovitvah. Ţal je bila Gambijska učiteljica, ki bi jo lahko prosila za 

prevod, takrat zasedena z delom. 

Poskušala sem ugotoviti, na kakšen način bi tako majhni otroci lahko poročali o 

svojem delu z delovnimi karticami ali kako bi mi še lahko odgovorili na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje. Vse ideje o grafih, miselnih vzorcih in pisanju sem opustila, 

ker sem predpostavila, da otroci pri tej starosti še ne pišejo, Gambijski pa niti dobro 
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ne govorijo angleško. Tudi slikanja in risanja nisem ţelela uporabiti, saj bi s tem 

morala povečati število delovnih kartic v posamezni raziskovalni škatli in otroci bi s 

škatlo delali predolgo časa. Slovenski otroci so mi tako lahko ustno poročali o svojih 

ugotovitvah, Gambijski otroci so manj komunicirali. Čeprav se je v večini primerov 

tudi pokazalo, da je večina otrok bila neuspešna pri reševanju zaradi drugih 

faktorjev: nejasnost navodil zaradi uporabljenih simbolov, spreobrnitev dela v igro, 

strah do dela z materialom in odkrenljiva pozornost. Med zapisovanjem ugotovitev 

sem zasledila, da so nekateri najmlajši otroci v vzorcu bili nemotivirani za delo z 

delovnimi karticami. Raziskovalne škatle so jih pritegnile zaradi materiala in z njim so 

se ţeleli igrati, ne pa tudi usmerjeno delati. V večini primerov so rešili  le naloge, ki 

so razvijale laţje naravoslovne postopke, nato so se z materialom prosto igrali. 

Večkrat je bil to tudi razlog, da so rezultati zabeleţeni kot neuspešni, moja pomoč pa 

ni bila učinkovita. Delovne kartice niso bile oštevilčene, tako da so si jih lahko otroci 

sami izbirali. Le na začetku samega dela z raziskovalno škatlo sem jih spodbudila, da 

naj pričnejo s tistimi, ki se jim zdijo razumljive oz. laţje. Največkrat je bil njihov izbor 

pravilen, nekaj mlajših otrok pa si nalog, ki so razvijale teţje naravoslovne postopke, 

niso izbrali oz. jih ni privabila niti moja pomoč in motivacija za nadaljnje delo.  

 Tretje raziskovalno vprašanje 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju, ki se glasi: Kako uspešni so otroci v vzorcu pri 

prepoznavanju simbolov na delovnih karticah?, sem ţelela ugotoviti ali uporaba 

simbolov otrokom povzroča teţave pri delu in je zaradi tega njihovo delo manj 

uspešno.  

Pri raziskovalni škatli Ključi in ključavnice je bil simbol za »nadaljuj« uporabljen na 

delovni kartici št. 1 in 2. Naloga je tako zahtevala, da bi otroci po velikosti uredili več 

kot tri ključe ali ključavnice. Ta del naloge je uspešno in samostojno opravil le otrok 

AA, ostali so za to potrebovali pomoč oz. so po velikosti razporedili le tri ključe oz. 

ključavnice, toliko kot jih je bilo narisanih na delovni kartici. Sklepam, da je ta simbol 

razumel samo otrok AA, ostali otroci so do sklepa, kaj od njih delovna kartica 

zahteva, prišli le z gledanjem razporeditve risb ključev in ključavnic na kartici, ki so 

bile narisane od največje do najmanjše. 
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Simbol za »plus« je bil uporabljen na delovni kartici št. 1 pri raziskovalni škatli 

Mešanje barv. Ţelela sem, da otroci delovno kartico preberejo tako, da bodo vedeli, 

kateri dve barvi se zdruţita. Najstarejša otroka v vzorcu (otrok AD in otrok D) sta 

uspela prebrati zahtevano nalogo na delovni kartici. To sta bila najstarejša otroka v 

vzorcu, za kar sklepam, da sta se s simbolom ţe srečala. Ostali otroci v vzorcu so za 

to potrebovali pomoč in usmerjanje. Otrok F je simbol poimenoval kriţ. Teţko bi 

pričakovala, da bodo otroci ta simbol poznali, saj se z enačbami in seštevanjem 

spoznajo v osnovni šoli. 

Simbol za »vprašaj« se je pojavil na delovnih karticah v vseh raziskovalnih škatlah. 

Pri raziskovalni škatli Ključi in ključavnice je bila to delovna kartica št. 5, pri 

raziskovalni škatli Mešanje barv sta bili to delovni kartici št. 1 in 3, pri raziskovalni 

škatli Avto na klancu pa je bilo to na delovni kartici št. 4. Simbol za »vprašaj« je 

vedno pomenil, da se pri nalogi pojavi vprašanje oz. se je največkrat pojavil pri 

raziskovalnih vprašanjih. Osredotočila se bom na ugotovitve, ki sem jih opazila, ko se 

simbol za »vprašaj« pojavlja pri delovnih karticah, ki vsebujejo raziskovalno 

vprašanje. V raziskovalni škatli Ključi in ključavnice je to delovna kartica št. 5, v 

raziskovalni škatli Mešanje barv je to delovna kartica št. 3 in v raziskovalni škatli Avto 

an klancu je to delovna kartica št. 4. Samostojno in uspešno, je simbol za »vprašaj«, 

na delovni kartici št. 3 raziskovalne škatle Mešanje barv, prepoznal le otrok D. Vsi 

ostali otroci so za prepoznavanje tega simbola potrebovali verbalno pomoč ali so z 

delom ţe prej zaključili.  

Simbol za »večje« se je pojavil na delovnih karticah št. 1 in 2 v raziskovalni škatli 

Ključi in ključavnice. Najstarejša otroka v vzorcu (otrok A in AA) sta uspela razumeti 

pomen simbola, saj sta ključe in ključavnice po velikosti urejala ob delovno kartico. 

Mlajši otroci so ključe in ključavnice primerjali z risbo na delovni kartici, glede na 

ustrezajočo velikost. Ključe urejene po velikosti po prvem ali drugem sistemu, sem 

štela za uspešno opravljeno nalogo ne glede na to, kako je otrok do tega prišel. 

Simbol za »magnet« je bil uporabljen v raziskovalni škatli Ključi in ključavnice na 

delovnih karticah št. 4 in 5. Simbol za »magnet« je bil na delovni kartici narisan 

drugače, kakršna je bila njegova podoba v raziskovalni škatli. V škatli so otroci našli 

moder valj, na delovnih karticah pa je bil narisan simbol magneta kot zakrivljen rdeč 
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predmet. Ţe pri delovni kartici št. 4 sem uspela zaslediti, ali je simbol otrokom znan 

ali ne, saj so ga morali poiskati med materialom v škatli in z njim opraviti nalogo, ki 

je bila na delovni kartici št.4. Simbol sta prepoznala najstarejša otroka v vzorcu: 

otrok A in otrok AA. Brez pomoči in navodil sta pričela s preizkušanjem magneta. Vsi 

ostali otroci so potrebovali za to pomoč. Slovenski otroci so celo povedali, da ne vedo 

kaj pomeni ta simbol. Deklica AC je po obrazloţitvi, kaj pomeni simbol »magnet«, le 

tega vzela in ga pričela lizati. 

Simbol za »poglej« se pojavi na delovni kartici št. 3 in 4 v raziskovalni škatli Avto na 

klancu. Ali so simbol otroci prepoznali, sem lahko opazila pri delu z delovno kartico 

št. 3. Vsi otroci v vzorcu so za prepoznavanje simbola potrebovali pomoč. Vsem 

otrokom sem morala povedati, naj ob vsakem spustu tovornjaka pogledajo, do kam 

je tovornjak zapeljal. Nekateri otroci so si pot tovornjaka označevali s prstom.Za 

otroke, bi bilo bolj nazorno, če bi nalogo na delovni kartici dopolnila s postopkom 

merjenja z nestandardiziranimi merskimi enotami, na primer s slamicami ali palčkami. 

Tako bi otroci bolj natančno ocenili oz. izmerili pot tovornjaka. 

Simbol za »maso« se pojavi na delovni kartici št. 4 raziskovalne škatle Avto na 

klancu. Tudi pri tej delovni kartici so vsi otroci potrebovali pomoč, da so prebrali 

navodilo na delovni kartici. Menim, da simbola ni nihče razumel.  

Otrokom sem razumljivost nalog na delovnih karticah oteţila z uporabo simbolov. 

Otrokom sem ţelela dati navodila brez uporabe besed, da bi lahko tudi otroci, ki ne 

berejo, samostojno delali z raziskovalnimi škatlami. V kolikor otroci simbolov niso 

poznali, so o tem, kaj naloga zahteva od njih, sklepali iz slike ostalih predmetov na 

delovni kartici.  

Iz podrobnih ugotovitev lahko posplošim, da so starejši otroci v vzorcu bili uspešnejši 

pri prepoznavanju narisanih simbolov. Mlajši otroci bodo simbole, ki sem jih narisala, 

najverjetneje spoznali šele kasneje pri učenju-v šoli. Ugotavljam, da je bila to za njih 

zelo zahtevna naloga, saj so v večini primerov potrebovali pomoč. Rešitev vidim v 

tem, da simbol narišemo drugače ali se izognemo njegovemu zapisu, če ţelimo, da 

otroci, ki še ne berejo, delajo z raziskovalnimi škatlami in so pri tem uspešni. Simbolu 

za »magnet« bi se lahko izognila tako, da bi narisala točno takšen magnet, kot je bil 
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uporabljen v raziskovalni škatli (moder valj). Predvidevam, da bi tako hitreje našli 

ustrezen predmet, s katerim je bilo zahtevano delati pri raziskovalni škatli Ključi in 

ključavnice. Drugi simbol, ki jim je povzročal teţave oz. nanj niso bili pozorni, je bil 

simbol za »pogled«, kako daleč zapelje tovornjak po klancu, v raziskovalni škatli Avto 

po klancu. V tem primeru menim, da je bilo na delovni kartici preveč simbolov in 

navodil hkrati. V kolikor bi delovno kartico razdelila na dva dela in bi ena samo 

zahtevala spuščanje različno teţkega tovornjaka po klancu, druga pa bi zahtevala 

ponovitev postopka in pogled rezultata, bi bili otroci na ta simbol bolj pozorni in bi ga 

pri samem delu po vsej verjetnosti upoštevali. Rešitev vidim tudi v dopolnitvi naloge 

z merjenjem. 

  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta                                       Manja Lamovšek, diplomsko delo 

  

77 
 

8 SKLEP 

Ena od nalog mojega strokovnega dela je poučevanje otrok in mladostnikov s 

pripomočki, ki so prilagojeni njihovim potrebam. Raziskovalne škatle so lep primer 

didaktičnega pripomočka, ki se ga lahko prilagodi otrokom različnih starosti, 

sposobnosti, ob tem lahko upoštevamo tudi kulturno otrokovo okolje in samo delo 

prilagodimo glede na jezikovne sposobnosti otrok. Izkazalo se je, da se lahko 

raziskovalne škatle uporabijo v katerem koli kulturnem in jezikovnem okolju, kjer 

ţelimo otroke seznaniti z raziskovanjem in jih spodbuditi k samostojnemu delu z 

materiali. Delo slovenskih in gambijskih otrok z raziskovalnimi škatlami je bilo zelo 

uspešno. Najbolje so se odrezali pri reševanju nalog, katere so spodbujale razvoj 

laţjih naravoslovnih postopkov. Pri nalogah, ki so razvijale teţje naravoslovne 

postopke pa se je izkazalo, da tako majhni otroci potrebujejo pomoč. Ugotovila sem, 

da je pomoč bolj učinkovita, če je podana v materinem jeziku otroka. Le tako lahko 

otrok popolnoma razume, kaj od njega pričakujemo in reši vrsto nalog, ki na začetku 

zgledajo prezahtevne. Vesela sem, da sem lahko gambijskim otrokom omogočila 

drugačen način poučevanja, saj so se z raziskovalnim delom in raziskovalnimi 

škatlami srečali prvič. Raziskovalne škatle sem predstavila tudi vsem učiteljem in 

vzgojiteljem, s katerimi sem sodelovala, in upam, da se bo kateri izmed njih 

preizkusil v izdelavi lastnih škatel. Škatle so bile izdelane zelo enostavno in preprosto. 

Material sem pridobila doma ali sem ga kupila, za kar pa nisem porabila veliko 

denarja. Kljub temu so se otrokom zdele raziskovalne škatle zelo privlačne in vsak od 

njih je z veseljem pristopil k delu. Dodatnih pripomočkov kot sam material v škatlah, 

za motivacijo in spodbudo k delu nisem potrebovala.  

Pri samem delu otrok z raziskovalnimi škatlami sem opazila veliko več, kot sem 

predvidevala v začetku diplomskega dela. Hvaleţna sem novemu znanju opazovanja 

otrok in sklepanju, kaj se med delom z raziskovalnimi škatlami podi po njihovih 

glavah. Nekateri otroci so pri delu uporabili veliko domišljije in z materialom delali 

tako, da si tega niti sama nisem mogla zamisliti oz. predvideti. Simpatični so bili pri 

pripovedovanju, kaj delajo, kaj opazijo in kaj ţelijo izdelati.  

V nadaljevanju svoje kariere ţelim raziskovalne škatle vključiti v svoj pedagoški 

proces, ki ga vodim z otroki z zmernimi in teţjimi motnjami v duševnem razvoju. 
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Raziskovalne škatle bom uporabila za individualno delo in upam, da bodo pri delu 

prav tako uspešni kot otroci v raziskovalnem vzorcu. S tem namenom sem si za 

diplomsko delo izbrala vzorec najmlajših otrok, ki šele pričenjajo z usmerjenim 

raziskovanjem, saj menim, da bo način dela z raziskovalnimi škatlami nov tudi za 

moje učence.  

Zanimivo bi bilo preveriti delo z raziskovalnimi škatlami, ki imajo delovne kartice 

opremljene s simboli, pri starejših otrocih in opazovati, kako uspešni in samostojni bi 

bili pri delu. Pri delu s starejšimi otroki, bi lahko delovne kartice opremila tudi z 

napisanimi navodili in jih usmerila v poročanje svojih ugotovitev med delom na 

drugačen, preverljiv način. Zadregam z navodili v obliki simbolov bi se lahko povsem 

izognili, če bi bile naloge preprosto napisane. Obstaja tudi moţnost uporabe 

raziskovalnih škatel za otroke, ki ne znajo brati, kjer otrok dela z raziskovalno škatlo 

sam, vzgojitelj ali učitelj pa otroku prebere navodilo za vsako kartico posebej. 

Upam, da sem z diplomskim delom spodbudila vse, ki jih zanima raziskovanje, 

izdelovanje didaktičnih pripomočkov in proces poučevanja, k temu, da bodo v 

nadaljnje ponujali otrokom material, ki jih motivira in zaposlitve, ki jih samostojno 

zmorejo.  
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