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Spoštovane bralke in bralci Naravoslovne solnice!

Področje narave je v marsikaterem vrtcu še vedno 
precej v ozadju. Čeprav je v izobraževanju vzgojiteljic 
in vzgojiteljev predšolskih otrok kar nekaj časa name-
njenega naravoslovju in je to tudi primerno prilagoje-
no predšolskim otrokom, saj se študijski programi re-
dno posodabljajo, je to, koliko naravoslovja otroci 
srečajo v vrtcu, še vedno precej odvisno od  vsake 
vzgojiteljice in vzgojitelja. 

Nekateri so prepričani, da to ni njihovo “močno” 
področje in se mu zato izogibajo, drugi zato, ker so 
mnenja, da premalo znajo. Obojim svetujem, naj se 
skupaj z otroki podajo v raziskovanje in odkrivanje. 
Tudi za otroke je motivirajoče, če nove neznane vsebi-
ne pritegnejo starejše, ko ti začnejo eksperimentirati iz 
lastnega zanimanja, se otroci spontano priključijo:  
»To bi tudi oni  naredili.« 

Otresite se bojazni, da za vsak otroški zakaj nimate 
odgovora, pa tudi, če ga imate, so te razlage za otroke 
pogosto prezahtevne. Če pa  jih v želji po poenosta-
vljanju toliko spremenimo, da postanejo otrokom ra-
zumljive, nastane nevarnost strokovne neustreznosti, 
zato je v takih primerih pomembneje ugotavljanje, 
“kako" se kaj  dogaja kot pa iskanje  odgovorov, “za-
kaj" se to dogaja. 

Pri odkrivanju odgovorov na vprašanje  »kako«,  se 
lahko vključijo  vsi otrokovi potenciali. To pa je eden 
od temeljnih ciljev predšolske vzgoje. 

Za to, kako to početi, je v tej številki kar nekaj zgle-
dov.
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