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 Uvod  

 

ZAKAJ NARAVOSLOVJE? 
 
Naravoslovje je eden izmed mogočih načinov, s katerim skušamo osmisliti svet na 
sistematičen in premišljen način. Naravoslovje išče poti in načine za iskanje 
odgovorov in povezovanje podatkov, ki jih strne v razumljive razlage. Otroci se brez 
pomislekov vključijo v naravoslovne dejavnosti, saj jih pri tem spodbuja prirojena 
radovednost. Zato se učenje naravoslovja lahko začne takrat, ko so otroci najbolj 
radovedni, to so predšolska in zgodnja šolska leta. 
 
Zgodnje naravoslovje naj bi postavilo temelje poznejšemu naravoslovju v šoli. Cilj 
tega je vzgojiti naravoslovno pismenega posameznika, ki bi imel poleg poznavanja 
temeljnih pojmov sposobnosti za reševanje problemov in odkrivanje narave na 
logičen in znanstven način. Za vse to je treba razviti nekaj spretnosti in sposobnosti. V 
naravoslovju te spretnosti in sposobnosti imenujemo naravoslovni postopki. 
Preprostejši med njimi (primerjanje, razvrščanje, urejanje, prirejanje, merjenje …) so 
del začetnega naravoslovja. Naravoslovje za najmlajše naj bi bilo 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 vprašanja, ki so otrokom razumljiva in na katera lahko 
sami poiščejo odgovore. Tako naravoslovje postane aktivna, poučna in zabavna 
dejavnost. Otroci ob opazovanju pojavov okrog sebe, razmišljanju ter ob rokovanju s 
predmeti in snovmi razvijajo čut za okolje in ga hkrati spoznavajo. 
 
OTROCI IN ODRASLI SKUPAJ PRI NARAVOSLOVNIH DEJAVNOSTIH  
 
Majhni otroci prevzamejo odnos vzgojiteljev, staršev in drugih odraslih do narave in 
raziskovanja. Kadar odrasli raziskujejo, postavljajo vprašanja, želijo izvedeti kaj 
novega, z otroki delijo svoje občutke, se odzivajo na njihova razpoloženja in interese 
ter s tem svoj polet prenašajo tudi na otroke. Pri naravoslovnih dejavnostih se otrok 
uči strategij mišljenja in raziskovanja. Otrok naj ima dovolj priložnosti in časa, da z 
lastnim preizkušanjem začuti lastnosti narave.  
 
Odrasli nudimo otrokom spodbude in možnosti, da sprašujejo in eksperimentirajo. Z 
opazovanjem, opisovanjem in z eksperimentiranjem se učijo sami poiskati odgovore. 
Otroku omogočamo, da najprej opazuje po lastnem interesu, nato ga vodimo in 
ustvarjamo situacije, v katerih lahko sam najde in reši problem. Spoštujemo njegov 
način razmišljanja in metode dela ter ga navajamo, da izkušnje opisuje. Pri tem 
ugotovitve otrok ne označujemo kot napačne, ampak kot eno izmed mogočih razlag, 
ki jo lahko soočimo z drugimi razlagami. Tako »napačne« ugotovitve lahko postanejo 
izhodišče za organizacijo nove izkušnje in poti do novega znanja. 
 
Predvsem pa je pomembno, da odrasli spodbujamo in vodimo otroke proti 
»pravilnim rešitvam«, ne pa da jim rešitve predlagamo. Pri eksperimentiranju vodimo 
otroke z vprašanji, na katera lahko odgovorijo le, če opravijo poskus ali opazovanje. 
Za tak pristop sta pomembna zaupanje in odprtost. Odrasli organiziramo otrokom 
okolje, v katerem si upajo povedati svoje, čeprav »napačne« zamisli, jih zagovarjati in 
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o njih odprto razpravljati. Vse to pa se nam posreči le, če smo dovolj občutljivi in 
dojemljivi za otroške potrebe, občutke in zamisli. 
 
RAZISKOVANJE 
 
V pristopu Reggio je raziskovanje ena temeljnih dejavnosti. Seveda vsaka praktična 
dejavnost še ni raziskovanje. Pa tudi delo po točno določenih navodilih in receptih ni 
raziskovanje, kot ga pojmujejo pedagogi Reggio. Raziskovanje naj bi bilo čim bolj 
odprto, kar pomeni, da je treba odkriti tudi pot do odgovora pa tudi odgovori na isto 
raziskovalno vprašanje so pri takem raziskovanju lahko zelo različni.  Zgodnje učenje 
naravoslovja se začne, ko otroci spoznajo, da lahko sami s svojim delovanjem 
odkrivajo in spoznavajo pojave, živa bitja, predmete in snovi. Spoznanje, da je 
otroško mišljenje v predšolskem obdobju močno povezano z delovanjem – z 
otrokovim manipuliranjem s predmeti in snovmi – je zasidrano globoko v pedagogiko 
Reggio, zato je raziskovanje temelj in izhodišče učenja. Razumevaje naravoslovnih 
pojavov je odvisno od tako pridobljenih izkušenj. Pri tem nastale zamisli in razlage 
niso odvisne le od opazovanjih pojavov, ampak tudi od načina, kako otrok o njih 
razmišlja, kako predeluje in obdeluje informacije, ter od tega, kako je vešč 
raziskovalnih (naravoslovnih) postopkov. Tudi opazovanje kot eden temeljnih 
raziskovalnih postopkov je odvisno od zamisli in tega, kaj otroci že vedo o nekem 
objektu ali pojavu. Zaradi tega si lahko različni otroci isti pojav različno razlagajo in 
kljub opazovanju ostajajo pri svoji razlagi.  
Tudi zato je opazovanje treba razviti v raziskovanje. Še vedno pa je razširjeno mnenje, 
da je za mlajše otroke opazovanje najprimernejše, saj drugih raziskovalnih postopkov 
(postavljanje hipotez ) niso sposobni. Izkušnje Reggia pa potrjujejo prav nasprotno – 
če želimo z učenjem naravoslovja razvijati otroške zamisli v smeri znanstvenih razlag, 
je raziskovanje ena uspešnejših in zanimivejših poti. 
 
Raziskavo pogosto spodbudijo tipična vprašanja, kot je, kaj bi se zgodilo, če … 
Vprašanja lahko postavijo otroci ali odrasli zlasti takrat, ko želijo prikazati otrokom 
drugačne izide poskusov, kot jih pričakujejo. Drugi tip vprašanja je, kako bi ugotovili, 
da … To vprašanje se pojavi takrat, ko želimo preveriti otroške zamisli ali alternativno 
razlago, ki jo ponudi vzgojitelj. Pri obeh vprašanjih, ki vodita naprej k načrtovanju 
raziskave, pa je pomembna napoved izida poskusa, v kateri je pogosto skrita tudi 
hipoteza. To iz napovedi lahko oblikujemo s skupnimi silami otrok in odraslih. Po 
postavljenem raziskovalnem vprašanju in razviti hipotezi začnemo načrtovanje 
raziskave. Grobemu načrtu, kaj bomo naredili najprej in kaj potem, sledi natančnejša 
opredelitev dejavnosti, ki pa se pogosto precej zaplete. Zmeda nastane zaradi 
napačne določitve spremenljivk, zato poskus ni pošten; zaradi napačne izbire 
poskusa, ki ne daje odgovora na raziskovalno vprašanje; ali p a zaradi prevelike 
zagnanosti otrok, ki želijo nadzorovati vse tudi nepomembne malenkosti. Vendar vse 
to je raziskovanje, raziskovanje in razvijanj svojih zmožnosti, čeprav nas to lahko 
zapelje daleč stran od odgovora na raziskovalno vprašanje.  
 
OKOLJE 
 
Tudi okolje je vzgojitelj. Nekateri prostori, pojavi in snovi iz okolja nudijo neizčrpne 
možnosti za odkrivanje in učenje. Poiščite pojave, snovi, predmete in materiale, ki 
spreminjajo običajno in že poznano v novo in skrivnostno. K temu dodajte vsebine, ki 
so intelektualno in emocionalno stimulirajoče tudi za nas, ne le za otroke. Tako bomo 
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resnično združeni otroci in odrasli v istem procesu učenja, ki združuje intelektualno, 
emocionalno in estetsko doživljanje.  
 
Ožja okolja, prostori v vrtcu in okolica vrtca pa tudi širša okolja so lahko bogat vir 
podatkov, izkušenj in doživetij. Če želimo spoznavati in raziskovati v živi naravi, se v 
vrtcu lahko omejimo na ožja življenjska okolja, dvorišče, bližnji park, travnik, 
zelenjavne vrtičke ali na rob gozda, ki je v bližini. Še ožje življenjsko okolje je npr. 
votlo drevo, poraščen zid ali luža, ki ostane po dežju. Tudi v teh mini okoljih lahko 
odkrivajo lastnosti živega, kaj se premika in kaj leze ter kaj raste in oveni, kdo in kaj je 
komu hrana in kakšna so zavetišča in domovanja malih živali. Isto okolje lahko vodi 
tudi do drugih raziskovanj, kakšen je vzorec tlaka ali opeke v zidu, kako prodira 
svetloba skozi živo mejo, zakaj škriplje gugalnica, kaj je pod kamenčki na peščeni poti, 
kako se spreminja senca in kako klokota pretakajoča se voda.  Od tal se otroci lahko 
obrnejo k nebu, ki je polno dogajanj. Kakšne oblike in barv so oblaki, kdo jih premika, 
kam piha veter, kaj vse leti po zraku? Ali je Luna na nebu samo ponoči, kako se 
spreminja?  
 
Popolnoma drugačna raziskovanja omogočajo okolja, v katerih potekajo različne 
dejavnosti. To so kmetije, kjer otroci lahko spoznavajo domače živali, rastline, 
pridelke in opravila ter stroje in orodja, ki jih kmetje uporabljajo. V delavnici ali 
manjšem industrijskem obratu odkrivajo, kaj se kje izdeluje ali p opravlja, kakšne 
stroje in orodja uporabljajo, kako je organizirano delo, kakšni so poklici in znanja, ki 
jih ljudje potrebujejo za različna dela. Zanimiva so gradbišča s stroji, ki se gibljejo na 
zelo različne načine, ki prenašajo, dvigujejo ali potiskajo tovore. Tu so tudi 
konstrukcije zanimivih oblik in velikosti.  
Tudi raziskovanje okolja, čeprav izhaja iz otroške pobude, zahteva pripravo. Precej 
informacij je mogoče najti v knjigah, revijah in na internetu. Pomembne so 
informacije o dostopnosti in varnosti v nekem okolju. V pripravo raziskovanja okolja 
sodi tudi premislek o tem, kaj naj iz vsega bogastva in nereda informacij poudari in 
približa otrokom.  
 
INTELIGENTNE SNOVI (MATERIALI) IN POJAVI 
 
V pristopu Reggio Emilia k predšolski vzgoji so inteligentni materiali in inteligentni 
pojavi ena od posebnosti, ki še poudarjajo drugačnost in izvirnost tega tudi sicer 
težko opredeljivega projekta.  
 
 »Vzgojitelji Reggio definirajo inteligentne materiale kot tiste, ki vabijo k postavljanju 
vprašanj, spodbujajo radovednost in eksperimentiranje. Inteligentni materiali 
vzdržujejo ravnovesje med preprostostjo in kompleksnostjo, vzbujajo začudenje in 
navdušenje. To so materiali, ki ne usmerjajo neposredno, ampak odpirajo vprašanja, 
izvabljajo hipoteze in vzbujajo željo po eksperimentiranju. Podobno kot materiali 
oziroma snovi nastopajo pojavi, na primer valovanje ali odboj svetlobe. 
»Inteligentnost« se kaže v tem, da luže vzvalovijo, ko vanje vržemo kamen, ali da v 
luži lahko zagledamo svojo podobo tako kot v zrcalu.  
 
Kot skupno značilnost inteligentnih pojavov in snovi bi lahko poudarili njihovo dvojno 
naravo. So po eni strani konkretne, po drugi strani pa so lahko precej abstraktne. 
Vodo lahko prelivamo, se z njo umivamo in pijemo, če jo pustimo v odprti posodi ali v 
luži, pa čez čas izgine. Kam je šla? V kaj se je spremenila? Pojavi in lastnosti snovi so 
lahko predvidljivi, včasih pa se ravnajo po svojih zakonitostih. Senca sledi gibom 
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otroka, vendar je obrnjena vedno po svoje. Čeprav je največkrat na tleh, je ne more 
odlepiti od svojih nog.    
 
To, kar opredeljuje inteligentne materiale in inteligentne pojave, je nasprotje med 
konkretnimi – neposredno zaznavnimi lastnostmi in skritimi ter zato bolj abstraktnimi 
lastnostmi ali nasprotje med vsakdanjim in neobičajnim. 
 
Inteligentne snovi  in inteligentni pojavi  so prav tisti, ki se iz običajnega lahko 
spremenijo v nepredvidljivo in zato za otroka skrivnostno ali čarobno. 
 
Pri tem poimenovanju gre seveda za preskok od snovi ali pojava na otroka. Tako kot v 
naravi ni zakonov in teorij, te postavljajo naravoslovci, da bi naravo razumeli, tudi 
snovi niso inteligentne, inteligenca pa nastaja v otroku, ko snovi in pojave raziskuje. 
Pri tem opazuje in preizkuša, v glavi pa primerja in razvršča ter ureja in preverja svoje 
izkušnje.  
 
Inteligentne snovi in pojavi so tisti, ki vodijo k spontanemu raziskovanju prav zaradi 
presenetljivih lastnosti in zakonitosti, ki jih otrok odkriva. Spontano in visoko 
motivirano raziskovanje omogočajo kognitivni konflikti, ki se ublažijo šele s 
postavljanjem nove teorije ali po Piagetu s stopnjo uravnoteženja ali pomiritve. V teh 
procesih se razvijajo miselne operacije, kot sta na primer tranzitivnost in 
reverzibilnost ter osnovni naravoslovni principi, kot sta na primer ponovljivost (če 
nekaj izvedemo na enak način, dobimo enak rezultat) in preprosta vzročnost 
(spremembe ne potekajo same od sebe, imajo svoj vzrok). Prav vprašalnica zakaj, ki 
odgovarja na vzročnost, pa je lahko ločnica med pametnim in čudovitim, če pametno 
pomeni v dosegu otrokovega razumevanja in čudovito zunaj tega območja. Tako 
obravnavane pametne snovi in pojavi razvijajo otrokovo mišljenje in poglabljajo 
razumevanje, čudovite pa čudenje, ker otrok ne zmore najti odgovora na vprašanja, 
zakaj. Pogosto je želja starejših po razlagi tista, ki vodi k otroku »prilagojenim« 
razlagam pojavov. Otroci se zadovoljijo s čudenjem in z opazovanjem. Za otroka 
»prilagojene« razlage pa lahko vodijo k dobro utrjenim napačnim pojmom, ki jih tudi 
pozneje med šolanjem težko preoblikujemo v naravoslovno pravilnejše. Pri tem je 
zelo uporabno eno izmed načel »gospodarjenja« z vprašanji otrok, načelo o 
preoblikovanju vprašanj zakaj v vprašanja kako. Namesto da bi otrokom razlagali, 
zakaj se je nekaj zgodilo, lahko precej samostojno odkrivajo, kako se to dogaja. Zakaj 
se sladkor v vodi raztopi (»izgine«), moka pa ne, otrokom ne moremo razumljivo 
razložiti. Lahko pa raziskujemo, kako se to dogaja. Ali se v kozarcu vode raztopi 
neomejena količina sladkorja? Kakšna je razlika med raztapljanjem v topli in hladni 
vodi? Kakšna je razlika med raztapljanjem kristalčkov ter kocke sladkorja in podobno.  
Vsa ta množica izkušenj, ki jih s takim raziskovanjem otrok pridobi, bo pozneje dobra 
osnova za poglobljeno razumevanje naravoslovnih pojavov. 
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