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POVZETEK 

Otroci in mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo v domovih za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami, preživljajo svoj prosti čas na različne načine. Lahko se 

vključujejo v različne interesne dejavnosti glede na svoje interese, želje, potrebe in zmožnosti. 

Kot eno izmed možnosti aktivnega preživljanja prostega časa vidim tudi delo z raziskovalnimi 

škatlami, kjer lahko otroci in mladostniki z lastnimi izkušnjami in raziskovanjem razvijajo 

naravoslovne postopke, pridobivajo nova znanja in izkušnje. 

Raziskovalna škatla je didaktični pripomoček, ki se v praksi običajno uporablja pri pouku 

naravoslovja, vendar pa lahko otroci in mladostniki z njimi delajo tudi v svojem prostem času, 

tako v domovih za učence s posebnimi potrebami kot tudi v domačem okolju, saj si jih lahko 

izposodijo in jih po uporabi vrnejo. V raziskovalni škatli je konkretni material, s katerim 

lahko otroci in mladostniki delajo in raziskujejo, ter kartice, na katerih so zapisana navodila 

za delo in različne naloge, ki omogočajo razvoj različnih naravoslovnih postopkov. Otroci in 

mladostniki z motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v domovih za učence s posebnimi 

potrebami, imajo nižje intelektualne sposobnosti od povprečnih, v njihovem razvoju so 

prisotne različne ovire, motnje, primanjkljaji  in posebnosti, zato morajo biti naloge in 

navodila na delovnih karticah zapisana na razumljiv način, s preprostimi besedami, slikovnimi 

ponazoritvami in poudarjenimi ključnimi besedami. 

Izdelala sem tri raziskovalne škatle, ki sem jih ponudila otrokom in mladostnikom z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju, ki bivajo v Domu Antona Skale v Mariboru, da so z njimi 

individualno delali in si ob opazovanju otrok in mladostnikov zapisovala potek izvajanja 

dejavnosti. Po delu z raziskovalnimi škatlami sem izvedla še anketni vprašalnik, s katerim 

sem skušala preveriti njihovo uporabnost. Ugotovila sem, da je bilo delo z raziskovalnimi 

škatlami za njih nekaj novega, da jih je raziskovanje zelo zanimalo in pritegnilo in da bi želeli 

z njimi delati tudi v bodoče. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: raziskovalna škatla, naravoslovni postopki, prosti čas, otroci in 

mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju  
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ABSTRACT 

Children and young people with minor mental health disorder who stay in the centers for 

children and youth with special needs, spend their free time in different ways. They have the 

option to take part in various extra-curricular activities depending on their interests, wishes, 

needs and abilities. I believe that one of such active spending of free time is also work with 

discovery boxes where children and young people can develop natural-historical procedures 

with their own experiences and obtain new skills and knowledge. 

The discovery box is an educational aid which in practice is usually used in science course but 

it can also be used by children and young people in their free time in centers for pupils with 

special needs as well as in their home environment because they can borrow the discovery 

box and then return it after use. The discovery box contains specific material with which the 

children and young people can work and explore, as well as cards on which instructions for 

work and various exercises are written down that enable the development of different process 

skills. Children and young people with mental health disorders who stay in centers for pupils 

with special needs have lower intellectual abilities than the average ones, different obstacles, 

disturbances, deficits and particularities are present in their development and thus, the 

exercises and instructions on working cards must be written in a clear way, with simple 

words, illustrations and emphasized key words. 

I have made three discovery boxes which I then offered to children and young people with 

minor mental health disorders who stay in Dom Antona Skale Center in Maribor so they 

could work with them individually. Observing children and young people I have record the 

course of activity. After working with discovery boxes, I also conducted a questionnaire 

where I tried to verify their usefulness. I found out that the work with exploration boxes was 

something new to them, that they were very interested in and attracted by exploring and that 

they would like to work in such way also in the future. 

 

 

 

KEY WORDS: discovery box, process skills, free time, children and young people with 

minor mental health disorder  
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1 UVOD 

Delo v domu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami je zelo pestro, raznoliko in 

fleksibilno, dnevno se spreminja glede na načrtovane vsebine in dejavnosti. Morda bi nekdo 

pomislil, da bivanje otrok v domu pomeni le varstvo otrok in mladostnikov, v resnici pa 

pomeni veliko več. Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, ki so vključeni v domsko 

varstvo, imajo različne posebne potrebe glede na stopnjo in vrsto posebnih potreb, zato jim je 

potrebno omogočiti uresničevanje preventivnih socialno varstvenih in zdravstvenih ciljev, 

zagotavljati celovito vzgojo in šolsko uspešnost ter kompenzirati različne razvojne zaostanke 

in vrzeli v kognitivnem razvoju, socialnem razvoju, na čustvenem področju, na področju 

senzornega zaznavanja, na področju funkcionalnih in gibalnih motenj ter na govorno 

jezikovnem področju. Zato je delo vzgojitelja v domu zelo zahtevna in odgovorna naloga, saj 

mora otroku in mladostniku dati čim več uporabnega in kvalitetnega znanja, ki ga bodo 

potrebovali v vsakdanjem življenju ter jim omogočiti optimalni psihični, fizični in socialni 

razvoj. 

Vzgojitelji smo pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa povsem suvereni in prepuščeni 

svoji kreativnosti. Od nas je v veliki meri odvisno zadovoljstvo otrok in mladostnikov pa tudi 

njihovih staršev. Vzgojitelj lahko motivira otroka ali mladostnika z različnimi, zanimivimi in 

pestrimi dejavnostmi in didaktičnimi pripomočki, ob tem pa mora upoštevati individualne 

značilnosti, posebnosti in sposobnosti vsakega posameznega otroka in mladostnika. 

Zelo primeren in zanimiv didaktični pripomoček so raziskovalne škatle, ki otroke in 

mladostnike spodbujajo k odkrivanju, raziskovanju, samostojnemu delu in doživljanju 

zadovoljstva ter razvijajo naravoslovne postopke, s katerimi razvijamo pri otrocih in 

mladostnikih uporabno znanje. Raziskovalne škatle se v praksi uporabljajo običajno pri 

predmetu naravoslovje v osnovnih šolah. Menim, da jih lahko izdelamo in uporabimo tudi za 

aktivno preživljanje prostega časa.  

Z raziskovalnimi škatlami sem se prvič srečala pri študiju ob delu na pedagoški fakulteti, kjer 

nam jih je na predavanjih predstavila dr. Darja Skribe Dimec. Zelo so me navdušile in 

pritegnile. Želim si, da bi tudi sama nekoč lahko poučevala predmet naravoslovje na osnovni 

šoli s prilagojenim programom, kjer bi lahko z veliko mero ustvarjalnosti skupaj z učenci 

izdelala veliko raziskovalnih škatel za različne naravoslovne teme in naredila pouk 

naravoslovja za učence še bolj prijeten, pester in zanimiv. Tako bi jim na učinkovit način 

približala učno snov, da bi bilo njihovo znanje trajno in kvalitetno. 
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Za potrebe diplomskega dela sem izdelala tri raziskovalne škatle z naslovi  Papir – 1, Papir – 

2 in Milni mehurčki. V raziskovalne škatle sem dala različne pripomočke in material, ki je 

potreben za delo ter delovne kartice, na katerih so zapisane naloge, ki so jih otroci in 

mladostniki izvajali po navodilu. Trudila sem se, da bi bila navodila na delovnih karticah 

čimbolj preprosta in razumljiva, naloge pa sem skušala zastaviti tako, da bi bile čimbolj 

zanimive in bi otroke in mladostnike pritegnile k delu ter tako, da bi omogočale razvoj 

različnih naravoslovnih postopkov. 

Z izdelanimi raziskovalnimi škatlami so otroci in mladostniki delali individualno v 

popoldanskem prostem času v domu, kjer bivajo med tednom. Na osnovi opazovanja in 

beleženja sem natančno analizirala delo z raziskovalnimi škatlami vsakega posameznega 

otroka oziroma mladostnika. Ugotoviti sem želela, ali so raziskovalne škatle primeren 

didaktični pripomoček za aktivno preživljanje prostega časa tudi za otroke in mladostnike z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju. 
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TEORETIČNI DEL 
 

2 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V DOMOVIH ZA OTROKE 

IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami izvajajo vzgojni program, ki 

je namenjen otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, ki potrebujejo domsko vzgojo 

v času njihovega izobraževanja v osnovni in srednji šoli. 

 

2.1  Domovi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 

V Vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami (2011) je zapisano, da je 

temeljni namen delovanja domov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami  

zagotavljanje urejenih življenjskih in učnih pogojev ter vzgoja otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami, ki zaradi šolanja občasno bivajo izven domačega okolja. Domovi se 

med seboj razlikujejo v organizaciji življenja in dela in konceptih dela glede na starost, 

populacijo ter vrsto in stopnjo posebnih potreb otrok in mladostnikov. Cilji dejavnosti 

vzgojnih ustanov so si med seboj zelo podobni in temeljijo na načelu individualizacije, kar 

pomeni, da k vsakemu otroku in mladostniku pristopimo individualno in mu ustrezno, glede 

na njegove posebne potrebe, individualne značilnosti, sposobnosti in zmožnosti prilagajamo 

zahteve, naloge, obremenitve, omejitve, vloge itd., v skladu z vzgojnim in izobraževalnim 

modelom fleksibilne diferenciacije in individualizacije. Skupno vsem domovom za otroke in 

mladostnike s posebnimi potrebami pa je varstvo, nega, oskrba, vzgoja in skrb za 

izobraževanje. 

2.2 Otroci in mladostniki Doma Antona Skale v Mariboru 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (1997) je navedeno, da je 

Dom Antona Skale Maribor samostojen dom za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 

v katerega so vključeni otroci in mladostniki z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem 

razvoju, ki so na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo izda komisija za usmerjanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami, usmerjeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom ali v posebni program. Z odločbo o namestitvi  pa so vključeni v 

bivanje v domu. Otroci in mladostniki obiskujejo prilagojen izobraževalni program z nižjim 
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izobrazbenim standardom ali posebni program na Osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor, ki se 

nahaja v neposredni bližini doma. V dom pa so vključeni tudi mladostniki, ki obiskujejo 

program nižjega poklicnega izobraževanja na Srednji šoli za prehrano in živilstvo Maribor, 

Srednji lesarski šoli Maribor, Srednji gradbeni šoli Maribor in Srednji strojni šoli Maribor. 

Mladostniki se v teh programih usposobijo za manj zahtevno poklicno delo, kot so pomočnik 

peka in slaščičarja, pomočnik mesarja, čistilec prostorov, pomočnik pri tehnologiji gradnje in 

za izvajanje manj zahtevnih del na področju ličarstva in protikorozijske zaščite. Otroci in 

mladostniki obiskujejo pouk v dopoldanskem času, po pouku pa se vračajo v dom in v njem 

bivajo čez teden.  Ob koncu tedna se vračajo v domače okolje, v katerem preživljajo vikende, 

počitnice in praznike. Ob strokovnem vodenju imajo v domu primerne pogoje za učenje, 

deležni so ustrezne učne pomoči ter pripomočkov in materialov za učenje.  Vzgojitelji 

spremljamo in vrednotimo njihov učni uspeh, sodelujemo z učitelji v šoli in otrokom in 

mladostnikom nudimo učinkovito učno pomoč, kadar jo potrebujejo. Tako dom otroku in 

mladostniku omogoči, da uspešno zaključi osnovno šolo in si pridobi poklicno izobrazbo ali 

pa se po končanem izobraževanju v posebnem programu vključi v bivalne enote ali varstveno 

delovne centre. 

2.3 Značilnosti otrok in mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

 

Na osnovi pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami (2003), otroci in mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

spadajo v skupino otrok s posebnimi potrebami, ki so na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo 

izda komisija za usmerjanje  otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, usmerjeni v 

prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom.  

 

Kot je zapisano v učnem načrtu za prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom 

(2006), otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju  funkcionirajo na konkretni ravni,  zato je za 

njih zelo pomembno, da se vključujejo v raznolike dejavnosti. Potrebujejo številne 

ponazoritve, veliko vaj opazovanja in spoznavanja z vsemi čutili in s preprostimi 

opazovalnimi pripomočki, primerjajnje in utrjevanje znanja ob praktičnem delu z različnimi 

in s pestrimi materiali. Zelo je pomembno njihovo čustveno doživljanje ter upoštevanje 

njihovega predznanja in izkušenj, kar mora služiti kot izhodišče pri načrtovanju dejavnosti. 
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Opara (2005, str.126) pravi, da imajo otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju znižano 

splošno ali specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, 

motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju med 

njihovo mentalno in kronološko starostjo. Imajo znižane sposobnosti za učenje. 

 

Novljanova (1997, str. 29) opisuje naslednje značilnosti otrok z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju: 

 

 imajo slabše razvito mišljenje in zato tudi težave pri reševanju problemov in nalog, 

 opazen je zaostanek v razvoju vidnega zaznavanja, težave se kažejo pri sprejemanju, 

shranjevanju in transformiranju vizualnih in avditivnih informacij, 

 imajo vsebinsko skromne, nejasne, nenatančne in nepopolne predstave, 

 procesa analize in sinteze sta slaba, težave se pojavijo predvsem pri zaznavanju in 

razumevanju predmetov in pojavov, njihovih lastnosti in odnosov med njimi, imajo 

težave pri ločevanju bistvenih delov od nebistvenih, 

 njihova verbalna in neverbalna fantazija je skromna, 

 njihovo pomnenje je glede na obseg in trajanje slabše razvito, težko si zapomnijo učno 

snov, še posebej pravila, naučeno snov težko povedo s svojimi besedami zaradi 

skromnega besednega zaklada, 

 njihova pozornost je kratkotrajna, težave se pojavljajo v selektivni pozornosti, težko 

izločijo bistvene dražljaje od nebistvenih, 

 prisotne so motnje v razvoju govora, pojavljajo se motnje artikulacije, motnje tempa in 

ritma, otrok ima zožen besedni zaklad in agramatično jezikovno strukturo, 

 primanjkljaji se kažejo v gibalnem razvoju kot pomanjkanje gibalnih občutkov, 

gibalnih predstav in osnovne gibalne orientacije in v težavah s fino motoriko, 

 lahko je prisotna nesamostojnost, slaba iniciativnost, pomanjkljiva samokontrola in 

težko obvladovanje in odložitev trenutnih želja, 

 zaradi pogostih neuspehov in frustracij imajo pogosto osebne težave in težave s 

socialnim prilagajanjem, imajo nerealistično ali pa negativno samopodobo.  

 

Žerovnikova (2004) navaja, da otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju v prilagojenih 

pogojih učenja lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zagotavljajo pridobitve 

minimalnih standardov znanja, določenih z izobraževalnimi programi. Ob ustreznem šo lanju 
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se praviloma usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje. 

Kljub vsemu pa jim zaradi omenjenega niso zaprte izobraževalne poti, saj si lahko s kasnejšim 

prehajanjem v poklicnih šolah pridobijo enakovredni izobrazbeni standard. 

 

2.4 Mišljenje in oblikovanje pojmov pri otrocih in mladostnikih z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju 

 

Kot opisuje Đorđević (1982), je mišljenje proces, ki je usmerjen na reševanje določenega 

problema, naloge, in je proces, ki posredno in splošno reprezentira predmete in pojave ter 

njihove zveze in odnose. Proces reševanja problema poteka tako, da moramo problem najprej 

prepoznati in ga razumeti, kar je odvisno od intelektualnih sposobnosti posameznika (višje so 

intelektualne sposobnosti, lažje rešuje probleme). Sledi analiza reševanja problema, kjer 

ločimo bistvo od nebistva. Končna rešitev problema je, da pride do primerjanja. Otroci z 

motnjo v duševnem razvoju imajo težave že pri prepoznavanju problema, slabše so razvite 

sposobnosti analize in sinteze. Analiza in sinteza sta osnovni miselni operaciji, ki sta 

pomembni za reševanje praktičnih nalog, zaznavanje predmetov in pojavov kot tudi pri učenju 

vsebin pri posameznih učnih predmetih.  

Đorđević (1982) navaja, da otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju težko prehajajo od 

konkretnega k abstraktnemu mišljenju. Ker dosežejo mentalno starost 12 let, abstraktno 

mišljenje pa se začne razvijati šele po 12. letu, abstraktno mišljenje ni razvito. Prevladuje 

asociacijsko mišljenje, ki je najbolj preprosto in pri katerem izbirajo ključne besede ter 

odgovarjajo s prvo besedo, ki jim pride na misel in konkretno mišljenje, v katerem prevladuje 

uporaba zaznav, predstav in konkretnih pojavov. Ker imajo znižano stopnjo transformacijskih 

procesov, imajo vrzeli v znanju. Naučiti se morajo opazovati, kar je pri otrocih brez motenj v 

duševnem razvoju spontano. Njihovo mišljenje je stereotipno. Lažje rešujejo enostavnejše 

probleme, slabo predvidevajo posledice in imajo slabo praktično znanje.  Običajno razvrščajo 

po enem kriteriju, pri razvrščanju po dveh ali več kriterijih pa imajo težave. Različne 

raziskave so pokazale, da imajo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju slabo pojmovno 

znanje. Oblikovanje pojmov je zapleten miselni proces, ki vključuje primerjanje med 

predmeti, iskanje podobnosti in razlik, to je analizo in sintezo, predvsem pa abstrakcijo in 

generalizacijo. Oblikovanje pojmov je lažje, če poteka tako, da uporabimo takšen material, ki 

ga otroci in mladostniki lahko zaznajo s čimveč čutili. Na oblikovanje pojmov vpliva tudi 

predhodno znanje. Več ima posameznik znanja je o določenem predmetu in pojavu in bolj kot 
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je natančno, lažje bo oblikoval pojme. Pomembno je tudi, da je v oblikovanje pojmov 

vključeno veliko število različnih predmetov in različnih primerov ter da je naloga zastavljena 

tako, da sami odkrijejo skupne značilnosti posameznih pojavov. K boljšemu oblikovanju 

pojmov doprinese tudi poudarjanje lastnosti, ki so skupne neki vrsti predmetov. Upoštevati 

moramo, da otroci in mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju lažje oblikujejo 

konkretne pojme (npr. o živalih, rastlinah ...), kot pa abstraktne pojme (kot so urejenost, 

marljivost, discipliniranost ...). 

Kot navaja Skribe Dimec (2007a), otroci ob razvijanju naravoslovnih postopkov spoznavajo 

pojme, njihovo znanje pa postaja vedno bolj organizirano. Ob tem je pomembno, da imajo na 

voljo čim več konkretnih predmetov, saj bodo ob njih imeli več možnosti za odkrivanje, 

spoznavanje in raziskovanje. Pri mlajših otrocih naj bi razvijali zaznavanje, primerjanje, 

merjenje, razvrščanje, uvrščanje in sporočanje, pri malo starejših pa tudi sklepanje in 

napovedovanje. Ko pa so otroci dovolj vešči teh osnovnih naravoslovnih postopkov, bodo 

sposobni razvijati tudi zahtevnejše in  bolj abstraktne, kot so oblikovanje domnev in ločevanje 

spremenljivk.  

Menim, da je tudi pri otrocih in mladostnikih z lažjo motnjo v duševnem razvoju primerno 

razvijanje naravoslovnih postopkov, kot so zaznavanje, primerjanje, merjenje, razvrščanje, 

uvrščanje, sporočanje, sklepanje in napovedovanje, medtem ko je razvijanje bolj zahtevnih in 

abstraktnih naravoslovnih postopkov, kot sta ločevanje spremenljivk in postavljanje hipotez 

manj primerno, saj je mišljenje otrok in mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

omejeno in abstraktnega mišljenja, ki je višji miselni proces, ne obvladajo. 

 

2.5 Značilnosti otrok in mladostnikov z zmerno in težjo motnjo v duševnem 

razvoju 

 

Na osnovi pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami (2003), otroci in mladostniki z zmerno in s težjo motnjo v 

duševnem razvoju spadajo v skupino otrok s posebnimi potrebami, ki so na podlagi odločbe o 

usmeritvi, ki jo izda komisija za usmerjanje  otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 

usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja. 
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V posebnem programu vzgoje in izobraževanja (2006) je zapisano, da se otroci in mladostniki  

v posebnem programu izobražujejo na različnih stopnjah glede na število let šolanja: 

 obvezni del programa – vključuje tri stopnje, vsaka stopnja traja tri leta, 

 obvezni del z možnostjo podaljšanja – vključuje četrto stopnjo posebneg 

programa, v katero je mladostnik vključen 10., 11. in 12. leto šolanja (vključitev v 

ta del programa ni obvezna), 

 nadaljevalni – neobvezni del posebnega program – vključuje peto stopnjo, v 

katero je učenec vključen 13., 14. in 15. leto šolanja (vključitev v ta del programa 

ni obvezna). 

 

V posebnem programu vzgoje in izobraževanja (2005) je navedeno tudi, da otroci in 

mladostniki z zmerno in s težjo motnjo v duševnem razvoju potrebujejo različno stopnjo 

pomoči vse življenje. Njihove sposobnosti so zelo različne, zato je vsakemu izmed njih 

potrebno omogočiti ustrezno in njemu prilagojeno obliko obravnave, zato k vsakemu izmed 

njih pristopamo individualno. Zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti niso nikoli 

popolnoma samostojni, vendar pa lahko s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi procesi njihovo 

stopnjo samostojnosti in neodvisnosti razvijamo do optimalnih meja. Poleg nadomeščanja 

matične družine in zagotavljanja osnovnega bivanja in oskrbe otrokom  in mladostnikom 

omogočamo, da zaživijo čimbolj samostojno življenje in se pripravijo na življenje, ki jih čaka 

v prihodnosti. 

 

2.6 Prosti čas otrok in mladostnikov v domu za otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami 

 

Vzgojitelji v domovih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami posvečamo vso skrb 

prostemu času in pestri izbiri interesnih dejavnosti, saj se zavedamo, da koristno in kvalitetno 

preživljanje prostega časa prispeva k zdravemu telesnemu, duševnemu in socialnemu razvoju 

otrok in mladostnikov. Naloga vzgojiteljev je, da otrokom in mladostnikom poiščemo takšne 

vsebine, ki jim bodo v veselje, zabavo, ob katerih se bodo sprostili in imeli možnost doživeti 

uspeh in krepitev svoje lastne samopodobe.  

Lešnik (1982) zagovarja, da značilnost prostega časa ni brezdelje, ampak so to dejavnosti, ki 

so človeku potrebne, ob njih pa gre pri posamezniku za sprostitev, doživljanje nečesa, kar ga 
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osrečuje, za doživljanje ustvarjalnosti, uresničevanje človekove osebnosti in vzpostavljanje 

ravnotežja med napetostmi, ki jih povzročajo dnevne obveznosti in družbene zahteve. 

Sproščena dejavnost  pa omogoča doživljanje svobode in miru. Iz tega lahko povzamem, da je 

poglavitna značilnost prostega časa aktivnost, s čimer pa se ne bi mogla povsem strinjati, saj 

je od vsakega posameznika in njegovih potreb odvisno, kako bo preživljal svoj prosti čas, pa 

četudi je to počitek v postelji v brezdelju ob razmišljanju  po napornem pouku v šoli. Veliko 

bolj bi se strinjala z definicijo prostega časa Strojina (1982, str. 48): “Vloga prostega časa se 

pokaže v dejavnostih, ki jih ljudje čutijo kot svoje potrebe v prostem času. Če čutijo potrebo 

po počitku, zabavi ali kulturnem delovanju, je funkcija prostega časa izpolnjena, če takrat 

počivajo, se zabavajo ali kulturno ustvarjajo. Prosti čas je hkrati cilj in sredstvo.” 

Razdelitev značilnih vlog prostega časa, kot jih navaja Strojin (1982): 

 biološko-regenerativna vloga – v prostem času naj bi se človek odpočil v budnem 

stanju s krajšimi sprehodi, gibanjem na zraku, prhanjem ..., 

 emotivno-psihološka vloga – vsebina prostega časa je v zabavi, sprostitvi in uživanju 

ob poslušanju glasbe in petja, gledanju filmov in televizije, družabnih igrah, 

pogovorih, branju revij ..., 

 individualno-ustvarjalna vloga – človeku daje občutek pomembnosti, 

samopotrjevanja pri individualnem delu, osebnem liku in zadovoljstvu nad uspehi, gre 

za nekakšno aktivno reakcijo v ustvarjalnosti, 

 izobraževalno-kulturna vloga – tukaj gre za izpopolnjevanje v izobrazbi, 

spoznavanje sveta, kulture in znanosti, 

 neprava vloga prostega časa – tukaj gre za dejavnosti, kot so npr. vrtičkarstvo, ročne 

obrti ... in so napol pridobitne dejavnosti in družbene dejavnostih, ki temeljijo na 

prostovoljno prevzetih obveznostih. Kljub temu, da te dejavnosti prinašajo 

zadovoljstvo in so prostovoljne, pa so nasprotje prostega časa in predstavljajo 

nekakšno “delo po delu”. 

Strojinova razdelitev vlog prostega časa po mojem mnenju zajema poglavitne značilnosti 

prostega časa, v katerih človek zadovoljuje svoje temeljne potrebe, kot so potreba po počitku, 

zabavi, sprostitvi, kot tudi aktivnosti, ustvarjalnosti in izobraževanju ter zajema celostni 

razvoj osebnosti. Še posebej blizu in všeč pa mi je takšna razdelitev vlog prostega časa zato, 

ker menim, da tudi v našem Domu Antona Skale Maribor vzgojitelji organiziramo in 
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izvajamo najrazličnejše dejavnosti, ki zadovoljuje prav takšne človekove potrebe, kot jih 

navaja Strojin. 

Otroci in mladostniki v domu preživljajo dve obliki prostega časa: 

a) popolnoma prosti čas, ki je namenjen počitku, druženju, družabnim igram, 

razgovorom z vrstniki ..., 

b) organiziran prosti čas, kjer gre za organiziranje različnih privlačnih, zanimivih in 

življenjsko koristnih dejavnosti, ki se ne nanašajo na pouk ali domače učenje. Otroci 

in mladostniki se vanje vključujejo prostovoljno, glede na lastni interes, to pa jim 

omogoča doživljanje lastne uspešnosti, veselje, sprostitev, zabavo in razvedrilo ter 

medsebojno povezovanje z vzgojitelji, ki delajo z njimi. 

Pogosto organizirane oblike prostega časa v domu so: 

 športne dejavnosti (kolesarstvo, drsanje, rolanje, nogomet, košarka ...), 

 tehnične dejavnosti (računalništvo, lesna delavnica ...), 

 naravoslovne dejavnosti (sprehodi v ožje in širše okolje, vrtnarstvo, ekskurzije ...), 

 kulturno-umetniške dejavnosti (obisk kina, gledališča in drugih kulturnih prireditev, 

sodelovanje na kulturnih prireditvah v domu in izven njega, dramski krožek ...), 

 praktične dejavnosti (kuharski krožek, frizerski krožek, ustvarjalni krožek ...), 

 doživljajsko pedagoški projekti na različnih lokacijah, 

 druženje z vrstniki iz okolja (skupne prireditve, srečanja, športne igre ...), 

 druženje s starostniki iz različnih domov za starostnike,  

 itd. 

 

V vzgojnem programu domov za učence s posebnimi potrebami (2011) enega izmed 

temeljnih vzgojnih dejavnikov delovanja Doma Antona Skale Maribor predstavljata formalno 

(šolsko učenje) in neformalno (funkcionalno, življenjsko učenje), ki pomembno vplivata na 

uresničevanje vzgojnih ciljev, kot so šolsko napredovanje, zaključek šolanja, poklicno 

izobraževanje in pridobitev poklica, socialno učenje na simbolnem nivoju ter socialno učenje 

v stvarnih in zahtevnejših življenjskih situacijah. Formalno učenje se izvaja v času 

popoldanskih učnih ur, ki potekajo v okviru posamezne skupine, neformalno učenje pa poteka 

v preostalem prostem času bivanja v organizirani in neorganizirani obliki kot dejavnost 

posamezne skupine ali interesna dejavnost v okviru doma. 
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3 AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA Z 

RAZISKOVANJEM 

Različne naravoslovne dejavnosti, ki temeljijo na aktivni vlogi otroka ali mladostnika, so ena 

izmed organiziranih oblik prostega časa v domovih za učence s posebnimi potrebami.  

3.1 Akcijska – produktivna vprašanja 

Pri naravoslovju je pomembno, kako zastavljamo vprašanja. Ko otroku in mladostniku 

zastavimo vprašanje, želimo, da bi nanj lahko odgovoril in se pri tem tudi nekaj naučil. Tako 

vrsto vprašanj imenujemo akcijska – produktivna vprašanja. 

Celotno poglavje o akcijskih in produktivnih vprašanjih je povzeto po Skribe Dimec (2007a). 

Otroke spodbujamo in navajamo na zastavljanje vprašanj, ki naj bodo takšna, da jih bodo 

usmerjala in vodila v samostojne dejavnosti. Narediti morajo nekaj, da dobijo odgovor. 

Tovrstna vprašanja so akcijska, saj zahtevajo neko dejanje, akcijo, oziroma produktivna, saj 

dajejo nek rezultat, produkt. Jos Elstgeest je ta vprašanja razdelil na šest podskupin, ki si 

sledijo v zaporedju po zahtevnosti. 

Vprašanja, ki usmerjajo pozornost 

Vprašanja, ki usmerjajo pozornost, zastavljamo navadno na začetku dejavnosti, da otroci in 

mladostniki ne prezrejo različnih podrobnosti. Z njimi jih navajamo na natančnost zaznavanja 

in uporabo različnih čutil. Otroci in mladostniki lahko gledajo, vohajo, tipajo, poslušajo in 

okušajo. Primer takšnega vprašanja je: Ali vidiš ...? 

 

Vprašanja za štetje in merjenje 

S takimi vprašanji otroci in mladostniki zbirajo kvalitativne podatke, ob tem pa uporabljajo 

različne merske naprave. Zgleda za vprašanja te vrste sta vprašalnici »kako« in »koliko«. 

Primeri takšnih vprašanj so: Kako dolgo? Kako visoko? Kako pogosto? Kako daleč? Koliko 

časa? Koliko kapljic? Koliko tehta? Koliko stopinj? Koliko metrov? 
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Primerjalna vprašanja 

Ta vprašanja usmerjajo otroke in mladostnike v iskanje podobnosti in razlik, ki so podlaga za 

razvrščanje predmetov, organizmov, pojavov in procesov. S primerjalnimi vprašanji učencem 

pomagamo pri razvrščanju in urejanju podatkov. Primeri takšnih vprašanj so: Katere razlike 

opaziš? Kaj je najvišje? Kaj najbolj diši? Kaj je skupnega? Kdo je najtežji? V čem se 

razlikujeta?   

Akcijska vprašanja 

Na akcijska vprašanja otroci in mladostniki lahko odgovorijo le, če sami nekaj naredijo. Taka 

vprašanja spodbujajo dejavnost, izvajanje poskusov in ugotavljajo posledice dejanj. Primer 

takšnega vprašanja je: Kaj se zgodi, če ...? 

Problemska vprašanja 

Problemska vprašanja so nekakšno nasprotje akcijskih vprašanj. Pri njih je rezultat poznan, 

treba pa je najti način, kako bi do njega prišli, medtem ko je pri akcijskih vprašanjih znano 

dejanje in ne poznamo rezultata. Problemska vprašanja zastavljamo, ko so otroci in 

mladostniki že sposobni oblikovati domneve in predlagati načine za njihovo preverjanje. 

Primer takšnega vprašanja je: Kaj storiti, da bo ...? 

 

Miselna vprašanja 

Z miselnimi vprašanji sprašujemo otroke in mladostnike po razlagah in razlogih, pri tem pa je 

pomembno, da otroci in mladostniki sami iščejo razlage, pojasnjujejo, razlagajo in sklepajo. 

Do njih lahko pridejo preko lastnih izkušenj ali podatkov, do katerih so prišli sami. Primeri 

takšnih vprašanj so: Kaj misliš, zakaj ...? Kaj mislliš, kako ...? 

3.2 Naravoslovni postopki 

Z raziskovalnimi škatlami lahko otroke in mladostnike navajamo na različne naravoslovne 

postopke. 

Celotno poglavje je povzeto po Skribe Dimec (2007a, str. 10) 

Spoznavanje naravoslovnih vsebin naj bi potekalo ob dejavnostih, ki omogočajo pridobivanje 

informacij preko lastnih izkušenj. Ob takšnih dejavnostih učenci razvijajo sposobnosti in 

spretnosti – naravoslovne postopke.  
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Skribe Dimec (2007a) navaja naslednje naravoslovne postopke: 

 Zaznavanje – učenci sprejemajo informacije z vidom, s sluhom, tipom, z vohom in 

okusom. Potrebni so konkretni predmeti. 

 Primerjanje – učenci ugotavljajo podobnosti in razlike med konkretnimi predmeti, 

organizmi, pojavi in procesi. 

 Merjenje – učenci lahko merijo z merilnimi napravami ali z nestandardnimi merskimi 

enotami, kot je na primer število dlani, ščepcev, kapljic ... 

 Razvrščanje, uvrščanje in urejanje po kriterijih, kot so velikost, oblika, barva, 

hrapavost, teža, zgradba ... Pri razvrščanju kriterije določimo sami, pri uvrščanju so 

kriteriji že določeni, pri urejanju pa stvari postavimo v določeno zaporedje, na primer 

od najtežjega do najlažjega, od najkrajšega do najdaljšega, od najsvetlejšega do 

najtemnejšega ... 

 Sporočanje o zamislih ali ugotovitvah. 

 Sklepanje – učenci predvsem ugotavljajo vzorce, zakonitosti in zveze. Pri sklepanju 

povežejo opazovanje in druge podatke. 

 Napovedovanje je tesno povezano s sklepanjem. Z napovedjo učenci povedo, kaj 

pričakujejo, da se bo zgodilo. 

 Oblikovanje domnev je oblikovanje enostavnih hipotez o odnosih med dvema 

spremenljivkama. Na podlagi spoznanj učenci oblikujejo razlago. 

 Ločevanje spremenljivk pomeni nadzor in opredelitev spremenljivk. Pred poskusom 

je potrebno določiti, katere spremenljivke bodo učenci opazovali ali merili, katere 

bodo načrtno spreminjali in katere bodo ostale nespremenjene. 

 3.3 Kako raziskujemo 

 

Pri delu z raziskovalnimi škatlami je en od pomembnih naravoslovnih postopkov tudi 

načrtovanje in izvajanje preproste raziskave.  

Celotno poglavje o tem, kako poteka raziskovanje, je povzeto po Skribe Dimec, (1997). 

Raziskovanje kot znanstvena metoda dela ni le eksperimentiranje po navodilu s pripomočki, 

ampak upošteva zaporedje dejavnosti: načrtovanje, izvajanje, poročanje. 

Načrtovanje raziskave 
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Pri načrtovanju raziskave je potrebno opredeliti problem tako, da bodo otroci razumeli, kaj 

bodo poskušali odkriti, zato je potrebno izbrati ustrezno vprašanje, ki bo pripeljalo do pravega 

raziskovanja. 

Ločimo dve vrsti vprašanj. 

a) Vprašanja, ki raziskujejo pojave – spremembe lastnosti opazovanega telesa ali sistema 

(barve, temperature, slanost) ali spremembe relacij z okolico (lega, hitrost). S to vrsto 

vprašanj otroci iščejo in ugotavljajo povezave med spremenljivkami, opazujejo ali 

merijo pojav in dobljene rezultate med seboj primerjajo in jih povezujejo. Primeri 

takšnih vprašanj so: 

            Katera vrsta prsti najbolje vpija vodo? 

            Kako telesne dejavnosti vplivajo na hitrost dihanja? 

Katera semena imajo največjo kaljivost? 

Kateri magnet je najmočnejši? 

Kateri papir najbolje vpija vodo? 

Kateri čevlji najmanj drsijo? 

Pri nekaterih od naštetih vprašanj je potrebno najti spremenljivko ali več spremenljivk, 

s katerimi  bomo pojav opisali (vpijanje vode, hitrost dihanja, kaljivost ...). Pri drugih 

vprašanjih je treba odkriti pojav, pri katerem je omenjena lastnost pomembna (sila 

magneta, vpojnost papirja, drsljivost podplatov ...). Pojav je treba izvesti in ga opisati 

in ga nato ponoviti (z drugačnimi magneti, drugačnim papirjem, drugačnimi podplati 

ipd.). 

 

b) Vprašanja, ki raziskujejo stanja – vprašanja spodbujajo odkrivanje ali ugotavljanje 

stanja predvsem z zbiranjem podatkov v svoji neposredni okolici. Primeri takšnih 

vprašanj so: 

          Katera barva las je v naši skupini najpogostejša? 

          Katero sadje naši mladostniki najrajši jedo? 

          Koliko deževnih dni je bilo v oktobru? 

Spremembe stanja (kakovosti, vrednosti, lastnosti, količine, množine, velikosti) 

merjenega telesa ali sistema lahko otroci opišejo, povedo, narišejo, temu pa sledijo 

razlage – povezave med pojavi. 
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Otroci pri raziskavi morajo vedeti, kaj bodo naredili in kako bodo raziskavo izpeljali: 

 Vedeti morajo, kaj bodo spreminjali (opredelitev neodvisne spremenljivke) in česa 

ne bodo spreminjali (opredelitev kontrolnih spremenljivk), kaj bodo merili in kaj 

opazovali (opredelitev opisnih spremenljivk). Običajno spreminjamo le eno 

neodvisno spremenljivko, ostale pa nadziramo, saj lahko pride do spremembe 

pojava. Tako postanejo spremenljivke konstantne. Lahko pa jih nadzorovano 

spreminjamo in jim pravimo kontrolne spremenljivke. Načini raziskovanja in 

pojavi, s katerimi lahko isti problem opredelimo ali raziščemo, so različni. 

 Napisati morajo seznam pripomočkov, ki jih bodo potrebovali pri izvajanju 

poskusov. 

 Odločiti se morajo, koliko različnih stvari bodo preverjali in kolikokrat bodo 

poskus ponovili, da bo zanesljivejši. 

Otroci na podlagi podatkov in znanja, ki ga imajo, povedo odgovor na zastavljeno vprašanje. 

Napišejo, kaj mislijo, da se bo zgodilo, bolj vešči raziskovanja pa lahko svojo napoved tudi 

utemeljijo in pojasnijo. 

Izvajanje raziskave 

Otroci izvedejo poskuse, kot so jih načrtovali. Načrt lahko dopolnijo ali spremenijo, če je to 

potrebno. Sproti si morajo zapisovati vse meritve ali opazovanja. Vpisujejo jih lahko v 

preglednice ali pa jih narišejo. 

Poročanje 

Otroci lahko predstavijo rezultate poskusov na različne načine. Sporočajo lahko pisno ali 

ustno. Najprimernejše so grafične predstavitve. Poročila so lahko v obliki slik, shem, 

preglednic, histogramov, diagramov, dnevnikov, besedil ... Poročilo mora vsebovati podatke 

predvsem o tem, kaj so z raziskavo želeli ugotoviti, kaj so spreminjali, kaj so merili in kaj so 

ugotovili. Zaželeno je, da zapišejo tudi predloge za izboljšanje raziskave in svoje zamisli za 

nadaljnja raziskovanja.  

3.4 Kaj je raziskovanje 

Krnel (2007) opisuje raziskovanje kot večstransko dejavnost, ki temelji na aktivnini vlogi 

raziskovalca.  Ta postavlja vprašanja, oblikuje hipoteze, načrtuje raziskavo, testira hipoteze in 
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formulira odgovore na raziskovalna vprašanja. Je način učenja, s katerim se pridobivajo 

procesna znanja (spretnosti in veščine). Z raziskovanjem postane posameznik bolj sposoben 

za organiziranje in vodenje svojega lastnega učenja in samostojno ali v skupini premaguje 

težave pri učenju. S tem se zaveda svojih miselnih procesov, strategij in metod.  

Raziskovanje razvija razumevanje naravoslovnih pojmov ob doživljanju neposrednih izkušenj 

s snovmi, predmeti, z rastlinami in drugimi bitji, s pomočjo knjig in drugih virov ter 

strokovnjakov ob sprotnem argumentiranju in izmenjavi mnenj. 

 

Za spodbujanje zanimanja za raziskovanje so zelo primerne raziskovalne škatle, ki dajejo 

možnost aktivnega učenja s konkretnim materialom in lahko naredijo učenje in preživljanje 

prostega časa privlačno in zanimivo. 

 

3.5 Raziskovanje kot naravoslovna dejavnost pri aktivnem preživljanju 

prostega časa 

Raziskovanje je eno izmed možnih načinov pridobivanja znanja pri učenju v domu za otroke s 

posebnimi potrebami, še bolj pa se mi zdi raziskovanje primerno kot zanimiv in priporočljiv 

način preživljanja prostega časa, ki temelji na aktivni vlogi otroka ali mladostnika. Vsi se 

zavedamo, da šola ne more dati otrokom in mladostnikom vsega potrebnega znanja za njihovo 

nadaljnje življenje, zato se lahko šola in dom za učence s posebnimi potrebami v kombinaciji 

odlično dopolnjujeta pri pridobivanju znanja in različnih spretnosti, ki se nanašajo na različna 

učna področja. Ob tem pa je potrebno dobro medsebojno sodelovanje, ki se nanaša na vse, ki 

se vključujemo v otrokov in mladostnikov vzgojno-izobraževalni proces in njegov osebnostni 

razvoj tako otrok, mladostnikov in njihovih strašev kot učiteljev v šoli in vzgojiteljev v domu. 

Najprimernejši način povezovanja vseh omenjenih je individualizirani program, ki ga 

izdelamo vzgojitelji skupaj z otrokom, mladostnikom, njegovimi starši in učiteljem glede na 

na otrokove in mladostnikove posebne potrebe, njegov dosedanji razvoj, glede na njegove 

osebne interese, nagnjenja in njegova močna področja. Prepričana sem, da je raziskovanje v 

naravoslovju ena izmed tistih dejavnosti, ki bi otroke in mladostnike pritegnila tudi ob 

preživljanju njihovega prostega časa in da bi na aktiven način ob odkrivanju novih stvari, ob 

novih spoznanjih in doživetjih uživali in da bi bili za takšno obliko učenja še posebej 

motivirani. 
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3.6 Zakaj učenje z raziskovanjem 

 

Krnel, Bajd, Oblak, Glažar in Hostnik (2002) navajajo, da raziskovanje kot naravoslovna 

dejavnost združuje naravoslovne postopke, kot so opazovanje, razvrščanje, urejanje, 

prirejanje, zapisovanje, predstavljanje podatkov in eksperimentiranje. Raziskovanje vsebuje 

torej tudi eksperiment, ki je le ena od stopenj v raziskovalnem procesu. Raziskovanje je še 

bolj kot eksperimentiranje usmerjeno v premišljeno ravnanje s spremenljivkami in temelji na 

pošteno opravljenih poskusih. 

Kot navaja Krnel (2007, str. 9), učenje z raziskovanjem uresničuje naslednje cilje: 

 širjenje znanja o naravi in procesih v njej – v naravoslovnem izobraževanju tvori 

jedro naravoslovnega znanja, 

 razvijanje opazovanja, formuliranja vprašanj in eksperimentiranja –  

opazovanje je postopek, ki vodi k postavljanju vprašanj, ta vodijo k odgovorom in 

razlagam in so temeljna sestavina znanstvenega mišljenja, 

 razvijanje logičnega mišljenja na temelju dokazov – vključuje uporabo 

domišljije in intuicije kot formalne logike in strategije reševanja problemov, ti 

postopki oziroma spretnosti tvorijo univerzalno in prenosljivo znanje, saj niso 

vezani na določene vsebine, 

 razvoj pojmov – ti so trdni, bolj diferencirani in bolje povezani, saj nastanejo ob 

različnih dejavnostih in v primernem okolju za njihovo rekonstrukcijo in 

konstrukcijo, 

 sodelovanje pri znanstveni praksi – raziskovanje kot praktična dejavnost 

dokazuje, da je opazovanje, postavljanje domnev in razvoj teorij plod dejavnosti, ki 

vključujejo mreže raziskovalcev in institucij, poseben načina izražanja, pisanja, 

dokazovanja, modeliranja in opisovanja podatkov in pojavov, pomembno pa je tudi 

za razvoj jezika, saj  je v skoraj vseh fazah raziskovanja potrebna komunikacija 

znotraj skupine ali med učencem in učiteljem, pri čemer pa gre ob širjenju 

besednega zaklada in iskanju besed  tudi  za argumentiranja in izpeljevanja. 
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4 RAZISKOVALNE ŠKATLE 

Raziskovalne škatle se v praksi običajno uporabljajo za pouk naravoslovja v osnovnih šolah. 

Primerne so tudi za učenje in preživljanje prostega časa izven pouka, v domačem okolju, če si 

jih otroci ali mladostniki izposodijo, kot tudi v različnih domovih za učence ali pa v domovih 

za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. 

4.1 Kaj so raziskovalne škatle 

Raziskovalne škatle so didaktični pripomoček za pouk naravoslovja. Razvijajo interes in 

spodbujajo zanimanje za raziskovanje v naravoslovju. Njihov osnovni namen je z zanimivimi 

vsebinami in nalogami načrtno spodbujati in razvijati naravoslovne postopke in narediti pouk 

in učenje bolj pestro in zanimivo. Raziskovalne škatle lahko pripravijo učitelji tudi za pouk 

zgodovine, geografije ali druge predmete, lahko pa jih pripravimo tudi vzgojitelji, ki delamo v 

različnih domovih kot didaktični pripomoček za aktivno preživljanje prostega časa. Vsebujejo 

navodila za delo, različne predmete in pripomočke, ki omogočajo otrokom in mladostnikom 

aktivno delo in učenje ter so bogat vir informacij.  

Kot opisuje Skribe Dimec (2007a), so za raziskovalne škatle primerne škatle za čevlje, manjši 

zaboji ali lesene škatle, ki morajo imeti pokrov. V škatlo damo različne predmete, ki se 

vsebinsko dopolnjujejo in so potrebni za spoznavanje določene teme. Otroci in mladostniki 

delajo z raziskovalno škatlo samostojno ali v paru približno od 20 do 30 minut. 

 

4.2 Priprava raziskovalne škatle 

 

Celotno poglavje o tem, kako pripravimo raziskovalne škatle, je povzeto po Skribe Dimec, 

(2007a ). 

Raziskovalno škatlo začnemo pripravljati tako, da zbiramo najrazličnejše predmete, ki so 

zanimivi zaradi oblike ali površine, gibljive predmete, predmete, ki se lahko razstavijo in 

sestavljajo, stvari, ki se spreminjajo, oddajajo zvoke in vonje, fosile, živalske ostanke, 

različne druge stvari iz narave. Že med zbiranjem razmišljamo, kaj je skupnega stvarem, ki jih 

bomo dali v škatlo, in kakšen bo namen zbirke. 

Škatle poimenujemo in na njih napišemo naslov, ki je odvisen od vsebine škatle in pojasnjuje 

temo, ki ji je namenjena. Pripravimo lahko več škatel z enako vsebino in navodili za delo, 
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lahko je vsebina enaka, pa so naloge različno zahtevne, lahko pripravimo za vsako temo eno 

škatlo, pa imamo veliko tem. Škatle so lahko pripravljene tudi tako, da so različne teme 

namenjene različno sposobnim učencem, pri čemer zahtevnost označimo na zunanji strani 

škatle.  

V škatlo damo poleg premetov tudi kartice, na katerih so zapisana navodila za uporabo škatle. 

Kartice v raziskovalni škatli so lahko različnih barv, s tem pa ponazarjajo njihove različne 

namene. To so: 

I. Vsebinska kartica – na njej je seznam vseh predmetov, ki so v škatli. Z njimi otroci, 

mladostniki ali vzgojitelji preverijo, ali so vsi predmeti in pripomočki v škatli. Seznam 

pripomočkov je lahko napisan tudi na notranji strani pokrova ali na zunanji strani škatle, 

kamor lahko vsebinsko kartico tudi nalepimo. 

 

II. Usmerjevalna kartica – uporabimo jo za različne namene in ni nujno, da je v vsaki škatli. 

Otroke in mladostnike seznani, ali lahko delajo z raziskovalno škatlo sami, ali pa je 

predvideno delo v parih. 

Na njej je lahko seznam pripomočkov, ki jih otroci in mladostniki potrebujejo za delo, pa jih 

iz različnih razlogov ni v škatli (predmeti, večji od škatle, živi organizmi, pokvarljive snovi, 

krhki predmeti, vsakodnevne stvari, ki jih uporabljamo tudi za druge namene, npr. škarje, 

dragi pripomočk, npr. mikroskop) 

Na usmerjevalni kartici otroci in mladostniki preberejo tudi, kje dobijo ostale pripomočke, 

lahko pa jih tudi vodi po prostorih doma ali njegovi okolici, kjer po napotkih na kartici 

samostojno iščejo predmete in organizme, za katere vemo, da jih bodo našli. 

Usmerjevalne kartice lahko otroke in mladostnike usmerjajo na niz škatel z isto temo, pri 

katerih se naloge po zahtevnosti nadgrajujejo. Usmerjevalna kartica lahko po končani 

dejavnosti še usmerja  na literaturo ali vsebinsko sorodne pojave v vsakodnevnem življenju. 

 

III. Splošna kartica – na njej so zapisana pravila za uporabo škatle. Z njimi prenesemo 

odgovornost in skrb za vsebino škatle na otroke in mladostnike.  

 

IV. Delovne kartice – v raziskovalni škatli je navadno več delovnih kartic, na katerih so 

zapisana navodila za delo. Na vsaki delovni kartici je ena naloga. Za delo z raziskovalnimi 

škatlami lahko pripravimo tudi delovne liste. Bolje je, če jih shranjuje vzgojitelj posebej, 

delovne kartice pa so vedno del raziskovalne škatle. Na usmerjevalni kartici naj piše, kje 
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lahko otrok ali mladostnik dobi delovne liste. Če imajo otroci ali mladostniki le delovne 

kartice, potrebujejo prazen list papirja, na katerega zapisujejo, rišejo, oblikujejo preglednice in 

delajo preproste grafične zapise.  

 

V. Izposojevalna kartica – na njej je naslov raziskovalne škatle. Otroci in mladostniki si 

lahko škatlo izposodijo, lahko jo odnesejo tudi domov, izposojevalno kartico pa vložijo v 

katalog izposojenih stvari. Namesto izposojevalne kartice lahko v delovnem prostoru visi tudi 

preglednica, iz katere je razvidno, koliko škatel in katere si je otrok ali mladostnik izposodil.  

 

4.3 Uporaba raziskovalne škatle v domu za otroke in mladostnike s 

posebnimi potrebami 

 

Z raziskovalno škatlo lahko dela otrok ali mladostnik sam ali v paru. Pri delu v paru lahko 

raziskovalna škatla predstavlja tudi sredstvo za povezovanje med otroki in mladostniki in 

sredstvo za krepitev medsebojnih odnosov znotraj vzgojne skupine ali med vrstniki in 

ostalimi otroki in mladostniki iz drugih skupin. Raziskovalne škatle lahko uporabljamo za 

individualizacijo in diferenciacijo pri obravnavi otrok in mladostnikov. Vzgojitelj se lahko 

posveti posameznim otrokom ali mladostnikom, medtem ko druge zaposli z raziskovalnimi 

škatlami. Otroci in mladostniki  lahko delajo z raziskovalnimi škatlami v času popoldanskih 

učnih ur, ko so že napisali domačo nalogo, ali ob preživljanju svojega prostega časa v 

popoldanskem ali večernem času. Lahko pa si jo tudi izposodijo in odnesejo domov ter z njo 

delajo v domačem okolju. Zanimiva bi bila tudi interesna dejavnost z raziskovalnimi škatlami, 

kamor bi se vključevali vsi otroci in mladostniki, ki jih zanima naravoslovje, raziskovanje in 

delo z raziskovalnimi škatlami. Prepričana sem, da bi se otroci in mladostniki na delo z 

raziskovalnimi škatlami odzvali z veliko mero zanimanja, ob tem pa bi bili motivirani za delo 

in učenje povsem iz lastnih vzgibov. 
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EMPIRIČNI DEL 

 

5 RAZISKOVALNA METODA 

Z raziskovalnimi škatlami sem poskusila dokazati, da so raziskovalne škatle zelo primeren 

didaktični pripomoček za aktivno preživljanje prostega časa tudi v domovih za učence s 

posebnimi potrebami in ne samo pri pouku v rednih šolah, saj bodo otroci in mladostniki 

kljub nekoliko nižjim intelektualnim sposobnostim od povprečnih in kljub nekaterim 

posebnostim, oviram in motnjam, ki so prisotne v njihovem razvoju, za delo z raziskovalnimi 

škatlami izredno motivirani in bodo pokazali velik interes za delo z njimi. 

5.1 Opredelitev problema 

V diplomski nalogi sem se osredotočila na izdelavo treh raziskovalnih škatel, ki so namenjene 

aktivnemu preživljanju prostega časa v domu za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami. Izbrala sem naslove Papir – 1, Papir – 2  in Milni mehurčki. Teme se mi zdijo 

zanimive, obstaja veliko literature z različnimi poskusi na omenjene teme, pa tudi materiali in 

pripomočki za delo so lahko dostopni, saj jih nenehno uporabljamo v vsakdanjem življenju. Z 

raziskovalnimi škatlami sem želela otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami 

omogočiti razvijanje temeljnih spoznavnih procesov in postopkov, predvsem pa vnesti v 

njihov prosti čas, ki ga preživljajo v Domu Antona Skale Maribor, pestre in zanimive 

naravoslovne vsebine in raziskovanje. Ob delu z raziskovalnimi škatlami lahko otroci in 

mladostniki s posebnimi potrebami s konkretnimi predmeti in  spoznanji, do katerih lahko 

pridejo na osnovi lastnih izkušenj, bogatijo svoje znanje, ki postane obsežnejše in 

kvalitetnejše. Skribe Dimec navaja (2007a, str. 8), da kar otroci sami odkrijejo, si bolje 

zapomnijo in zakladnica njihovega znanja se s tem povečuje. Otroci in mladostniki imajo 

priložnost – ob aktivnem delu – uporabljati preproste opazovalne pripomočke ter različne in 

pestre materiale in s tem spoznavati nove pojme, razvijati naravoslovne postopke in oblikovati 

svoja stališča.  

5.2 Cilji 

V diplomskem delu sem si skladno s problemom raziskave postavila naslednje cilje: 

 izdelati tri raziskovalne škatle z naslovi Papir – 1, Papir – 2 in Milni mehurčki, v 

katerih si naloge sledijo po zahtevnosti od lažjih k težjim, 
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 z raziskovalnimi škatlami omogočiti otrokom in mladostnikom, ki obiskujejo 

prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in nižje poklicno 

izobraževanje, razvijanje različnih naravoslovnih postopkov, 

 s pomočjo dela z raziskovalnimi škatlami doseči, da otroci in mladostniki, ki 

obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in nižje poklicno 

izobraževanje, na osnovi dela s konkretnimi materiali in ob konkretnih spoznanjih 

na osnovi lastnih izkušenj pridobijo nova znanja, 

 preveriti, kako otroci in mladostniki, ki obiskujejo prilagojen program z nižjim 

izobrazbenim standardom in nižje poklicno izobraževanje, razumejo navodila na 

delovnih karticah in koliko pomoči pri tem potrebujejo, 

 vnesti v preživljanje prostega časa v domu nekaj novega, česar otroci in 

mladostniki, ki obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom 

in nižje poklicno izobraževanje, do sedaj še niso poznali, 

 vzbuditi interes za delo z raziskovalnimi škatlami tudi v bodoče. 

5.3 Hipoteze 

 

Skladno s postavljenimi cilji sem opredelila naslednje hipoteze: 

1) Navodila na delovnih karticah bodo dovolj razumljiva, da bodo otroci in 

mladostniki, ki obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom 

in nižje poklicno izobraževanje, lahko samostojno, brez pomoči vzgojitelja, izvedli 

vse naloge, saj so napisane na primerni ravni zahtevnosti, s poudarjenimi 

ključnimi besedami in slikovnimi ponazoritvami, 

2) Otroke in mladostnike, ki obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim 

standardom in nižje poklicno izobraževanje,  bo delo z raziskovalnimi škatlami 

pritegnilo, saj so naloge na delovnih karticah zelo pestre in zanimive, 

3) Otroci in mladostniki bodo pokazali interes za delo z raziskovalnimi škatlami tudi 

v bodoče, saj je delo z raziskovalnimi škatlami za njih nekaj novega; z njimi v 

preteklosti še niso delali, kar predvidevam na osnovi tega, da sem v preteklosti 

vrsto let delala v domu za otroke s posebnimi potrebami, pa mi otroci in 

mladostniki nikoli niso pripovedovali o tovrstnih izkušnjah, pa tudi sama 

raziskovalnih škatel še nisem poznala, vse do študija specialne in rehabilitacijske 
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pedagogike, prav tako pa tudi moji sodelavci, ki delajo v našem domu, še nimajo 

tovrstnih znanj in izkušenj. 

 

5.4 Metodologija 

V raziskavi sem uporabila različne metode dela in izdelala pripomočke, ki so potrebni za delo 

in se nanašajo na postavljene hipoteze in cilje raziskave, kar sem upoštevala pri postopku 

zbiranja in obdelave podatkov. 

5.4.1  Metode dela 

Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila naslednje metode dela: 

 izdelava treh raziskovalnih škatel, 

 preizkušanje uporabe izdelanih raziskovalnih škatel s pomočjo študije primerov z 

otrokoma in mladostnikoma in analiza dela z raziskovalnimi škatlami vsakega 

posameznega otroka ali mladostnika ter primerjava s postavljenimi hipotezami, 

 izvedba anketnega vprašalnika za otroka in mladostnika in analiza njihovih odgovorov 

ter  primerjava s postavljenimi hipotezami. 

5.4.2 Pripomočki in vzorec 

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

sama, opazovalni listi, na katere sem sproti zapisovala dejavnosti opazovanega otroka ali 

mladostnika, in anketa, ki sem jo izvedla na koncu raziskave. Na vprašanja v anketi so otroci 

in mladostniki odgovarjali s pomočjo 3-stopenjske ocenjevalne lestvice. Anketa je bila 

sestavljena iz štirih vprašanj, pri katerih so otroci in mladostniki obkrožili črko pred danim 

odgovorom, za katerega menijo, da najbolj ustreza dani trditvi v zvezi z njihovo izkušnjo pri 

delu z raziskovalnimi škatlami. Ugotovljala sem, ali jim je bilo delo z raziskovalnimi škatlami 

všeč, ali so bila navodila na delovnih karticah dovolj razumljiva, ali so v preteklosti  že delali 

z raziskovalnimi škatlami in ali z njimi želijo delati tudi v bodoče. Trudila sem se, da bi bile 

naloge na delovnih karticah čim bolj razumljive, pestre in zanimive in bi otroke in 

mladostnike pritegnile k delu. 

V vzorec sem vključila tri otroke, ki obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim izobraževalnim 

programom z nižjim izobrazbenim standardom in tri mladostnike, ki obiskujejo nižje poklicno 
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izobraževanje. Otroci in mladostniki čez teden bivajo v domskem varstvu v Domu Antona 

Skale Maribor. Opisala sem tudi individualne posebnosti posameznih otrok in mladostnikov, 

ki so bili vključeni v raziskavo, ki sem jih zbrala iz njihovih osebnih listov in globalnih ocen 

ter individualiziranih programov. Otroci in mladostniki so bili izbrani na osnovi svojega 

lastnega interesa po kratki predstavitvi načrtovane raziskave, pridobila pa sem tudi soglasje 

njihovih staršev, da svojim otrokom in mladostnikom dovolijo sedelovanje v raziskavi.  

5.4.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Podatke sem zbirala na osnovi opazovanja otrok in mladostnikov pri delu z raziskovalnimi 

škatlami in si vse ugotovitve sproti beležila. Pri delu z raziskovalnimi škatlami sem skušala 

zajeti čim več naravoslovnih postopkov, ki jih navaja Skribe Dimec (2007a). Otroci in 

mladostniki so z raziskovalnimi škatlami delali individualno, vendar ne sočasno zaradi lažjega 

opazovanja in beleženja ugotovitev. Najprej so vsi otroci in mladostniki delali z raziskovalno 

škatlo z naslovom Papir – 1, nato v časovnem zamiku enega tedna z raziskovalno škatlo Papir 

– 2 in na koncu s časovnim zamikom enega tedna še z raziskovalno škatlo Milni mehurčki. Po 

končanem delu z raziskovalnimi škatlami sem izvedla še anketo. 

Podatke sem obdelala tako, da sem analizirala rezultate dela otrok in mladostnikov z 

raziskovalnimi škatlami, zapiske opazovanja otrok in mladostnikov ter anketo. Dobljene 

rezultate sem primerjala s postavljenimi hipotezami. 

 

6 INDIVIDUALNE POSEBNOSTI V RAZISKAVO 

VKLJUČENIH OTROK IN MLADOSTNIKOV 

 

V nadaljevanju sledi kratek opis individualnih posebnosti posameznih otrok in mladostnikov, 

ki so bili vključeni v raziskavo. 

6.1 Otrok A 

Otrok A je star 14 let. Hodi v 8. razred osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim 

izobrazbenim standardom, na katero je bil prešolan pred štirimi leti iz redne osnovne šole. 

Glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja je opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju. Med tednom biva v domskem varstvu v Domu Antona Skale  Maribor, sicer pa živi 

skupaj z mamo in njenim izvenzakonskim partnerjem. V šoli je vključen v logopedsko 
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obravnavo, izven šole pa je vključen v obravnavo na dispanzerju za pedopsihiatrijo in pri 

okulistu. Je slaboviden in nosi očala. Medikamentozne terapije ne prejema. 

Pri šolskem delu ima težave, pri vseh predmetih dosega minimalne standarde znanja. 

Potrebuje veliko pomoči, spodbud in podpore, dodatnih navodil in pojasnil. Ima težave z 

vzdrževanjem pozornosti in s kratkotrajno koncentracijo. Do šolskega dela in učenja ima 

odklonilen odnos. Šolske potrebščine ima neurejene. Kljub vsemu pa se veseli uspeha in je 

rad pohvaljen. 

Uspešen je pri športnih aktivnostih in ročnih spretnostih. Vključuje se v različne interesne 

dejavnosti, kot so plavanje, drsanje, kolesarjenje, pa tudi v likovne delavnice. 

Občasno se pojavljajo vedenjska odstopanja z izražanjem trme, jeze in kljubovanja, ob katerih 

se tudi razjoče. Ob težavah v domačem okolju se pojavlja tudi avtoagresivno vedenje. 

6.2 Otrok B 

Otrok B je star 14 let. Hodi v 8. razred osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim 

izobrazbenim standardom, na katero je bil prešolan pred šestimi leti iz redne osnovne šole. 

Glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja je opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju. Med tednom biva v domskem varstvu v Domu Antona Skale Maribor, med vikendi 

in med počitnicami pa živi v rejniški družini. Obravnavan je pri okulistu. Je slaboviden in 

nosi očala. Vključen je v pedopsihiatrično obravnavo in prejema medikamentozno terapijo 

concerto, ritalin in torendo. 

Pri šolskem delu ima težave zaradi motenj pozornosti in hiperaktivnosti. Nenehno ga 

pritegujejo aktivnosti drugih in ostali moteči dejavniki. Je izredno nemiren, ne zmore sedeti 

pri mizi dalj časa, vstaja in se sprehaja ter stika po prostoru, pretirano išče pozornost in moti 

druge pri delu. S težavo se osredotoči na določeno nalogo in loči bistvo od nebistva. Dosega 

minimalne standarde znanja pri vseh predmetih. Največ težav ima pri matematiki, pri ostalih 

predmetih je bolj uspešen. Pri delu je površen in dela veliko napak. Šolski zvezki so 

neurejeni, pogosto izgublja stvari. Ni vztrajen, vsako delo hitro opusti, zato potrebuje veliko 

spodbud. Ima težave v odnosu s sovrstniki, pogosto prihaja v konflikt z njimi, saj se mu 

posmehujejo, ker ima izredno velike zgornje sekalce. To ga zelo jezi in prizadene. Večkrat ne 

upošteva navodil, pravil in zahtev učiteljev, je neučakan in težko počaka, da pride na vrsto. 

Njegova močno področje je likovno izražanje, zato se aktivno vključuje v likovne delavnice, 

spodbuja se ga k likovnemu ustvarjanju, kar pozitivno vpliva na razvoj njegove samopodobe. 
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6.3 Otrok C 

Otrok C je star 14 let. Hodi v 8. razred osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim 

izobrazbenim standardom, na katero je bil prešolan pred dvema letoma iz redne osnovne šole. 

Glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja je opredeljen kot otrok z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju. Med tednom biva v domskem varstvu v Domu Antona Skale Maribor, doma pa živi 

skupaj z mamo, ki je gluhonema, bratom in očimom. Izven šole  je vključen v obravnavo na 

dispanzerju za pedopsihiatrijo, pri okulistu in ortodontu. Je slaboviden in nosi očala. Prejema 

medikamentozno terapijo concerto. 

Pri šolskem delu ima težave zaradi odkrenljive pozornosti in kratkotrajne koncentracije, sicer 

pa dosega temeljne standarde znanja pri vseh predmetih. S težavo se osredotoči na določeno 

nalogo, težko sledi navodilom in dogajanju okrog sebe. Pri samostojnem delu je zelo počasen, 

površen, dela veliko napak, za šolske potrebščine pa lepo poskrbi in ima vzorno urejene. Pri 

delu ni vztrajen. Ob različnih zadolžitvah nerga in izraža nezadovoljstvo. V pogovoru ne 

vzpostavlja očesnega kontakta. Na splošno pa je vodljiv in vedenjsko ne izstopa v primerjavi 

z vrstniki v skupini. Je zelo komunikativen in ima v primerjavi z vrstniki iz skupine dobro 

razvit besedni zaklad. 

Uspešen je pri športnih aktivnostih in ročnih spretnostih. Kaže interes za vse gibalne 

aktivnosti in igre z žogo, plavanje, rad ima sprehode v naravi. Vključuje se v slikarske 

delavnice, kjer je zelo uspešen. 

6.4 Mladostnik D 

Mladostnik D je star 16 let. Obiskuje 1. letnik nižjega poklicnega izobraževanja v programu  

pomočnik peka. Glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja je opredeljena kot otrok z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju. Med tednom biva v domskem varstvu v Domu Antona Skale 

Maribor, doma pa živi skupaj z materjo, očimom in s polsestro. Posebnih zdravstvenih težav 

nima.  

Je marljiv in skrben dijak, ki ima do šole, učiteljev in vzgojiteljev v domu primeren odnos. Pri 

učnem delu ima težave pri matematiki. Potrebuje veliko individualne učne pomoči pri 

utrjevanju nove učne snovi in pri reševanju besedilnih nalog. Bere počasi, vendar prebrano 

razume. Tudi govor je počasen in tih, vendar razumljiv, tekoč in pravilno artikuliran.  

Ima dobro razvite ročne spretnosti. Rad uporablja enostavna orodja in izdeluje preproste 

izdelke iz različnih materialov. Pri delu je iznajdljiv, natančen in vztrajen. Ima še veliko 
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drugih interesov, rad poje, riše, hodi na sprehode v naravo in se vključuje v različne 

dejavnosti v okviru skupine in doma. Je družaben, vesel in vedno nasmejan. Odnos do 

vzgojiteljev in sovrstnikov je spoštljiv. Veliko pozornosti posveča svojemu zunanjemu 

videzu, redu in čistoči. 

6.5 Mladostnica E 

Mladostnica E je stara 17 let. Obiskuje 2. letnik srednje šole za  prehrano in živilstvo v nižjem 

poklicnem izobraževanju v programu  pomočnik v biotehniki in oskrbi. Glede na vrsto in 

stopnjo primanjkljaja je opredeljena kot otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Med 

tednom biva v domskem varstvu v Domu Antona Skale Maribor, doma pa živi skupaj očetom, 

ki je samohranilec. V družini živijo še mlajši in starejši brat ter dve starejši  sestri. Posebnih 

zdravstvenih težav nima. Nosi ortodontski zobni aparat.  

Ima pozitivno stališče do učenja, učiteljev in šole. V času učnih ur kaže motiviranost za 

učenje. Sama si organizira čas, prostor in način učenja. V proces učenja občasno vključuje 

tudi računalnik.  Domače naloge piše samostojno, ob pojavu nerazumevanja poišče pomoč. V 

skupini je priljubljena, vendar pa se pogosto rada umakne skupinskemu druženju. V domu 

ima prijatelje, tako istega kot tudi nasprotnega spola. Sodeluje pri vseh zaposlitvah v skupini 

in na vseh domskih prireditvah, ki jih tudi občasno vodi in je na to zelo ponosna. Sprejema 

avtoriteto in ima do nje spoštljiv odnos. Konflikte rešuje na primeren način. V pogovoru 

sogovornike občasno prekinja, predvsem takrat, ko jo določena stvar asociira na določen 

dogodek.  Je urejenega videza in vedno lepo oblečena. Rada brska po spletu. Posluša glasbo 

in rada pleše ob njej. Aktivno sodeluje na domskih karaokah. 

6.6 Mladostnica F 

 

Mladostnica F je stara 17 let. Obiskuje 2. letnik nižjega poklicnega izobraževanja v programu  

pomočnik v biotehniki in oskrbi. Glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja je opredeljena kot 

otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Med tednom biva v domskem varstvu v Domu 

Antona Skale Maribor, doma pa živi skupaj materjo in očetom ter babico. Ima še enega 

starejšega brata, ki pa je v rejništvu. Posebnih zdravstvenih težav nima. Nosi očala, prejema 

hormonsko terapijo in uporablja kremo proti aknam Flucidin. 

Je zelo mirna in tiha. Matična vzgojiteljica opaža pomanjkanja samozaupanja. Je zelo odvisna 

od vzgojitelja, išče njegovo pozornost in naklonjenost, le redko kaj dela sama. Ima prijatelje v 

skupini in rada sodeluje v aktivnostih v skupini in v domu. Pri delu je vztrajna. Zadane naloge 
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vestno opravlja, čeprav potrebe po delu sama ne uvidi in ga brez pobude tudi ne opravi. Sama 

redko predlaga zaposlitve. Rada sodeluje na različnih prireditvah v domu in izven njega, rada 

poje in pleše, nastopa na prireditvah ter gleda televizijo.  

Pri učnem delu ima nekaj težav, predvsem pri branju, ki je počasno in zatikajoče, težave so 

tudi z razumevanjem prebranega. Občasno se pojavljajo tudi težave pri matematiki. Primerno 

se vede, vedenjska odstopanja niso prisotna. Upošteva domska pravila in se jih drži. Kaže 

primerno spoštljivost do avtoritet, izraža simpatije in zna dati priznanje drugemu za dobro 

opravljeno delo ali nalogo. Spoštljivo se pogovarja tako z vzgojiteljicami ali drugimi 

odraslimi kot tudi z drugimi otroki in mladostniki v domu. 

 

7 DELO Z RAZISKOVALNIMI ŠKATLAMI 

Raziskovalne škatle vsebujejo različne predmete in pripomočke za delo. Preden so otroci in 

mladostniki pričeli delati z raziskovalnimi škatlami, sem vsakemu posebej natančno razložila, 

kako poteka delo z njimi. Razložila sem jim, čemu so namenjene splošna kartica, 

usmerjevalna kartica in vsebinska kartica ter jim predstavila delovne kartice, na katerih so 

zapisane naloge, ki jih morajo opraviti. Vsebinske kartice sem nalepila na notranjo stran 

pokrova škatle zaradi velikega števila kartic in zato, ker otroci in mladostniki z vsebinsko 

kartico preverjajo, ali so vsi pripomočki v škatli tako pred začetkom dela, kot tudi takrat, ko z 

delom zaključijo. Najprej sta dva otroka in mladostnika delala z raziskovalno škatlo Papir – 1, 

nato dva otroka in dva mladostnika z raziskovalno škatlo Papir – 2 in na koncu še dva otroka 

in dva mladostnika z raziskovalno škatlo Milni mehurčki. Z vsako raziskovalno škatlo je delal 

vsak otrok ali mladostnik sam.  

Iz tabele 1 je razvidno, kateri otrok oz. mladostnik je delal s katero raziskovalno škatlo. 

 

Tabela 1: Prikaz, s katerimi raziskovalnimi škatlami je delal kateri otrok oz. mladostnik. 

  

Raziskovalna 

škatla 

Otrok 

A 

Otrok 

B 

Otrok 

C 

Mladostnik  

D 

Mladostnica  

E 

Mladostnica 

F 

PAPIR – 1           

PAPIR – 2           

MILNI 

MEHURČKI 
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Za vsako raziskovalno škatlo sem izdelala pet delovnh kartic, na katerih so različne naloge, ki 

omogočajo razvijanje različnih naravoslovnih postopkov, kot so zaznavanje, primerjanje, 

merjenje in štetje, razvrščanje in urejanje, izvajanje poskusov, sklepanje, napovedovanje, 

oblikovanje domnev, sporočanje in ločevanje spremenljivk. Za lažje razumevanje navodil so 

ključne besede zapisane z močnejšim tiskom, kjer pa so navodila daljša in sestavljena, pa je 

ob pisnih navodilih za lažje reševanje naloge tudi slikovna ponazoritev naloge. 

Iz tabele 1 je razvidno, kateri otrok oz. mladostnik je delal s katero raziskovalno škatlo. 

7.1 Splošna kartica v raziskovalnih škatlah 

Splošna kartica daje otroku in mladostniku osnovna navodila in ga usmeri, kaj vse mora 

preveriti in postoriti pred delom z raziskovalno škatlo in kaj storiti po delu z njo. V vseh 

raziskovalnih škatlah je splošna kartica enaka. 

  

Raziskovalna škatla 

SPLOŠNA KARTICA 

1) Poglej na usmerjevalno kartico in ugotovi, ali lahko z raziskovalno 

škatlo delaš sam(a). Če potrebuješ sodelavca, prosi sošolca, sošolko ali 

učiteljico za    pomoč in sodelovanje.  

2) Preden začneš delati, z vsebinsko kartico preveri, ali je vse v škatli. Če 

kaj manjka, to povej vzgojiteljici ali vzgojitelju. 

3) Po opravljenem delu vrni v škatlo vse pripomočke, ki morajo biti suhi in 

čisti in vsebino preveri z vsebinsko kartico. Vzgojiteljici ali vzgojitelju 

sporoči, če karkoli manjka, če je kaj odveč, poškodovano ali če je česa 

zmanjkalo. Po opravljenem delu vrni škatlo na mesto, kjer si jo dobil(a). 

4) Svoje zapiske pokaži vzgojiteljici ali vzgojitelju. Ta si bo zabeležil(a), 

kaj si opravil(a). 

 

 
( Povzeto po Skribe Dimec, 2007a, str. 28) 
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7.2 Raziskovalna škatla – Papir – 1 

  

 

PAPIR – 1 

      Starost: od 10 let dalje                                       Oblika dela: Samostojno 

Kaj potrebujemo: 

 različne vrste papirja 

 plastično posodo 

 stojalo z vrvico 

 ščipalke 

 določevalni ključ 

 

Prvi vtis: 

 različne vrste papirja 

 razlike v barvi 

 razlike v debelini 

Dejavnosti: 

 razvrščanje po različnih lastnostih 

 ugotavljanje značilnosti 

 urejanje po debelini 

 ugotavljanje surovin 

 ugotavljanje vpojnosti  

Literatura: 

Zakaj? Zakaj? Zakaj? Raziskovalne igre s snovmi v vrtcu (str. 77–79) 

Papir – surovine. http://www.zrsss.si/~puncer/papir/surovine.htm 

 vodo 

 pisalo 

 list papirja 

 papirnate brisače 

 

Kje lahko to vidimo: 

 doma, v šoli 

 v zbiralnikih za papir 

 v papirnicah 

 v tiskarni 

 v trgovini 

Kaj lahko opazujemo in kaj spreminjamo: 

 vpojnost papirja 

 debelino papirja 

 razlike v barvi, prosojnosti … 

zgradbi... 

 

(Shema  povzeta po Skribe Dimec, 2007a) 
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7.2.1 Usmerjevalna kartica za raziskovalno škatlo –  Papir –  1 

Usmerjevalna kartica za raziskovalno škatlo Papir – 1 pove otroku ali mladostniku, da z 

raziskovalno škatlo lahko dela sam in ne potrebuje pomoči drugega otroka ali mladostnika, 

katere pripomočke, ki jih ni v škatli, potrebuje za delo in kje oz. od koga jih lahko dobi. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

7.2.2 Vsebinska kartica za raziskovalno škatlo Papir – 1 

Na vsebinski kartici Papir je  seznam vseh predmetov in pripomočkov, ki so v raziskovalni 

škatli in so potrebni za delo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

USMERJAVALNA KARTICA 

PAPIR – 1  

1. Z raziskovalno škatlo lahko delaš sam(a). 

2. Za delo z raziskovalno škatlo boš potreboval(a) tudi pripomočke, ki jih ni v 

škatli: 

 pisalo, list papirja in papirnate brisače 

Za pripomočke, ki jih sam(a) nimaš, prosi vzgojiteljico ali vzgojitelja. 

3. Pri delu boš potreboval(a) tudi vodo, ki si jo natoči iz vodovodne pipe. 

4. Po končanem delu obriši vse mokre pripomočke. Vse, kar si vzel(a) iz škatle, 

pospravi nazaj. Moker papir, ki si ga uporabil pri delu, zavrzi. 

 

VSEBINSKA KARTICA 

PAPIR – 1 
 

V raziskovalni škatli najdemo: 

 kuverte z različnimi vrstami papirja,  

            označene s številkami 1, 2, 3, 4 

 stojalo z vrvico 

 4 ščipalke  

  

 

 

 plastično posodo za vodo 

 določevalni ključ za 

ugotavljanje surovin, iz katerih 

je papir 
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7.2.3 Delovne kartice za raziskovalno škatlo Papir – 1 

V raziskovalni škatli Papir – 1 je pet delovnih kartic, ki omogočajo razvijanje različnih 

naravoslovnih postopkov. Iz tabele 2 je razvidno, katere naravoslovne postopke posamezne 

delovne kartice razvijajo. 

 

 

 PAPIR - 1 

 
1. 

delovna 
kartica 

2. 

delovna 
kartica 

3. 

delovna 
kartica 

4. 

delovna 
kartica 

5. 

delovna 
kartica 

ZAZNAVANJE           

PRIMERJANJE           

 

RAZVRŠČANJE, 

UREJANJE, 

UVRŠČANJE 

 

         

 

IZVAJANJE 

POSKUSOV 

 

      

NAPOVEDOVANJE       

SPOROČANJE       

 

LOČEVANJE 

SPREMENLJIVK 

 

      

 

Tabela 2: Prikaz naravoslovnih postopkov, ki jih pri delu z raziskovalno škatlo Papir – 1 

razvijajo posamezne naloge. 
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Oblika in vsebina delovnih kartic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključ za ugotavljanjenje surovin, iz katerih so izdelane določene vrste papirja. 

  

1. DELOVNA KARTICA 

 

V kuverti  št. 1 imaš različne vrste papirja: pisarniški, revijalni, risalni, časopisni, 

toaletni, svileni, papirnati robec in celofan. Domisli se čim več lastnosti, po 

katerih se papirji razlikujejo, in jih zapiši. 

 

 

2. DELOVNA KARTICA 

S pomočjo določevalnega ključa, ki je v škatli, ugotovi, iz katerih surovin so 

izdelani papirji, ki so v kuverti št. 2. 

                       

          

 

 

 

    

                                                                                        

 

ni potiskan potiskan 

denar,  

osebni 

dokumenti 

branje 

prozoren rjav beli 

osebna 

higiena 

risanje, 

pisanje 
zavijanje brušenje 

brisače, 

toaletni  

risalni, 

pisarniški 

celofan brusni 

 

revije, 

časopisi 

stare 

krpe, 

tekstilni 

ostanki 

lesovina papir, 

platno, 

plastika, 

lepila, 

brusilna 

zrnca 

 

celuloza 

kartonske 

škatle 

pakiranje 

celuloza, 

lesovina 

star   

papir, 

celuloza 

star papir, 

lesovina 

PAPIR 
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3. DELOVNA KARTICA 

V kuverti  št. 3  najdeš: pisarniški papir, risalni list, karton in lepenko. Po videzu in 

otipu ga uredi po debelini od najdebelejšega do najtanjšega. Zaporedje zapiši. 

 

Iz škatle vzemi stojalo z vrvico. Na 

vrvico s ščipalkami obesi trakove 

papirja iz kuverte št. 4. Pod vrvico 

nastavi posodo z vodo tako, da bodo 

papirji namočeni v vodo, kot kaže slika. 

Opazuj, po katerem papirnatem traku bo 

voda najhitreje »splezala« in po katerem 

najpočasneje. Ugotovitve zapiši. 

 

 

5. DELOVNA KARTICA 

 

4. DELOVNA KARTICA 

 

V kuverti št. 4 imaš narezane trakove časopisnega papirja, papirnate brisače, lepenke 

in kartona. Kaj meniš, kateri od teh najbolje vpija vodo? Svojo napoved zapiši. 
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7.2.4 Študija primera raziskovalne škatle Papir – 1 

 

1. PRIMER – DELO Z RAZISKOVALNO ŠKATLO  –  OTROK A 

Odprl je škatlo in iz nje vzel vse predmete. Z vsebinsko kartico je preveril, ali so to vsi 

predmeti, ki jih potrebuje za delo. 

Prebral je navodila na prvi delovni kartici. Kljub težavam pri branju je razumel nalogo. 

Papirje je najprej zložil po mizi, nato pa jih je prijemal v roke, si jih ogledoval, jih obračal in 

tipal. Zapisal je, da so nekateri papirji bolj mehki, drugi bolj trdi, da so nekateri gladki, drugi 

hrapavi ter da se razlikujejo po barvi. 

Prebral je navodila na drugi delovni kartici. Ni našel določevalnega ključa, zato me je prosil, 

če mu lahko povem, kaj je to. Sam si je predstavljal, da je to nekakšen ključ za odklepanje. 

Ko je ob moji spodbudi še enkrat vse pregledal, kar je zložil iz škatle, je določevalni ključ 

našel. Podrobno si ga je ogledal, nato pa začel zlagati papirje na kupčke, kot so bili razdeljeni 

v določevalnem ključu. Dolgo si je ogledoval bankovec in se čudil, da je izdelan iz starih krp 

in tekstilnih ostankov. Ko je za vse vrste papirja ugotovil, iz katerih surovin so narejeni, jih je 

pospravil nazaj v kuverto. 

Razumel je navodilo na tretji delovni kartici. Ogledoval si je papirje, jih primerjal med seboj 

in jih v pravilnem zaporedju zložil od najdebelejšega do najtanjšega, nato pa razvrstitev 

zapisal na delovni list. 

Tudi navodila na četrti delovni kartici je razumel. Nekaj časa je tipal papirnate trakove, si jih 

ogledoval, nato pa  zapisal na delovni list, da najbolje vpija vodo karton. 

Z razumevanjem navodila na peti delovni kartici ni imel težav in tudi to nalogo je opravil 

popolnoma samostojno. Ugotovil je, da njegova napoved, da najbolje vpija vodo karton, ni 

bila pravilna. Nato je sam brez opozorila spraznil vodo iz posode, jo obrisal s papirnato 

brisačo ter zavrgel vse mokre papirje v koš. Vse predmete je zložil nazaj v  škatlo, kot je bilo 

zapisano na usmerjevalni kartci.  

Otrok A je z raziskovalno škatlo Papir – 1 delal 25 minut. Pri nalogi na drugi delovni kartici 

ni našel določevalnega ključa, kar nakazuje, da je slabo preverjal vsebino raziskovalne škatle, 

saj bi se pri doslednem preverjanju vsebine s tem problemom srečal že prej. Kljub temu, da 

ima težave z branjem, je vse naloge na delovnih karticah razumel in jih opravil samostojno po 

danih navodilih. 
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2. PRIMER – DELO Z RAZISKOVALNO ŠKATLO – OTROK B 

Odprl je škatlo in najprej vzel iz nje kuverte in pogledal, kaj je v njih. Nato si je z zanimanjem 

ogledoval še ostale predmete v škatli. Z vsebinsko kartico je preveril, ali so vsi predmeti, ki so 

potrebni za delo, v škatli. 

Ko je prebral navodilo na prvi delovni kartici, je iz kuverte vzel kose papirja, jih dolgo 

prijemal in si jih ogledoval. Ob tem je povedal, da so nekateri papirji bolj debeli, drugi bolj 

mehki, nato pa dejal, da se ničesar več ne spomni. Ko sem ga spodbudila, naj še malo 

premisli, pa je povedal še, da se razlikujejo tudi po barvi in da so nekateri potiskani, drugi pa 

ne. 

Pri branju druge delovne kartice, je večkrat narobe prebral besedo surovine, zato sem ga 

popravila, tako da sem mu povedala, kako se beseda pravilno prebere. Vprašal je, kaj pomeni 

beseda surovine, zato sem mu pomen besede razložila. Po škatli je iskal določevalni ključ, a 

ga ni našel, zato je rekel, da ga ni. Ko sem mu svetovala, naj še enkrat pregleda vse, kar je v 

škatli, ga je našel. Razumel je navodilo na delovni kartici. Posamezne kose papirja je zlagal v 

kupčke tako, kot so bile posamezne vrste papirja  razdeljene na določevalnem ključu in tako 

za vsako vrsto papirja ugotovljal, iz česa je narejen. Vprašal je, kaj je celuloza, zato sem mu 

razložila tudi pomen te besede. Tudi on se je zelo čudil, da je papir narejen iz starih krp in 

tekstilnih ostankov in na koncu še povedal, da tega, iz česa je narejen papir, ni vedel.  

Prebral je navodilo na tretji delovni kartici. Razumel je navodilo, vendar pa ni vedel, katera 

vrsta papirja je karton in kateri lepenka, zato sem mu pokazala. Ker je pisarniški list imenoval 

bel papir, sem mu svetovala, naj še enkrat pogleda na delovno kartico, kako se imenuje ta 

vrsta papirja. Nasvet je upošteval in prebral, da je to pisarniški papir. Nato je brez težav s 

tipanjem ugotovil, kateri papir je najdebelejši in kateri najtanjši in razvrstitev zapisal na 

delovni list. 

Prebral in razumel je navodilo na četrti delovni kartici. Pravilno je napovedal, da najbolje 

vpija vodo papirnata brisača. 

Po branju navodila na peti delovni kartici je samostojno in brez pomoči izvedel zahtevano 

nalogo. Ob opazovanju je ugotovil, da je pravilno napovedal, da najbolje vpija vodo papirnata 

brisača. Po končani nalogi je hotel kar oditi, a se je ob mojem vprašanju, ali je opravil vse, kar 

je pisalo na karticah, spomnil, da je potrebno še vse počistiti, obrisati in pospraviti nazaj v 
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škatlo. To je tudi storil tako, da je mokre papirje odvrgel v koš, obrisal mokro posodo ter vse 

pripomočke za delo pospravil nazaj v škatlo. 

Z raziskovalno škatlo Papir – 1 je delal 30 minut. Imel je težave z razumevanjem nekaterih 

besed, zato sem mu njihov pomen razložila. Tudi on je kljub težavam z branjem razumel 

navodila na vseh delovnih karticah in jih samostojno opravil. Opazila sem, da pri iskanju 

različnih rešitev ni bil preveč vztrajen, saj se je hitro zadovoljil z odgovorom in hitro odnehal 

pri iskanju različnih možnosti. Na stolu se je neprestano presedal, njegovi gibi so bili hitri in 

pogosto so mu stvari padale iz rok. 

3. PRIMER – DELO Z RAZISKOVALNO ŠKATLO – MLADOSTNIK D 

Odprl je škatlo in najprej iz nje vzel vse kartice in jih tiho prebral. Opazilo se je samo rahlo 

odpiranje ust ob branju. Z vsebinsko kartico je preveril, če so vsi predmeti v škatli. Delovne 

kartice je zložil na mizo po vrstnem redu.  

Prebral je navodilo na prvi delovni kartici. Z razumevanjem navodila ni imel težav. Ko je 

papirje vzel iz kuverte, je komentiral in se čudil, da je v njej toliko različnih vrst papirja. Ob 

gledanju, tipanju in primerjanju papirjev med seboj je navajal in sproti zapisoval značilnosti, 

po katerih se papirji med seboj razlikujejo. Navedel in zapisal je, da se med seboj razlikujejo 

po barvi, debelini, da so nekateri bolj hrapavi, nekateri pa bolj gladki, da so eni potiskani, 

drugi pa ne, da je edino celofan prozoren, ostali papirji pa niso, da so nekateri papirji bolj 

lepljivi kot drugi, da se ob prijemanju in prepogibanju slišijo različni zvoki. Ko je zaključil z 

delom na prvi delovni kartici, ga je zanimalo, zakaj potrebuje stojalo z vrvico. Povedala sem 

mu, da bo to izvedel, ko bo prišel do delovne kartice, na kateri je to zapisano. 

Vzel je drugo delovno kartico in tiho prebral navodilo. Vse vrste papirja je zložil po mizi. 

Vprašal je, kje je ključ, saj ga v škatli ni našel. Še enkrat je pregledal vse predmete v škatli in 

dejal, da ključa ni. Povedala sem mu, da je določevalni ključ ključ za določanje surovin, iz 

katerih je papir v škatli, in da na njem to piše. Nato ga je našel in si ga dolgo in podrobno 

ogledoval. Začel je zlagati papirje na dva kupčka, na enega potiskane, na drugega pa 

nepotiskane, tako kot je papir razdeljen na določevalnem ključu. Ugotavljal je, iz česa so 

izdelane posamezne vrste papirja. Tudi on se je začudil in dejal, da do sedaj ni vedel, iz česa 

delajo denar in dokumente. Rekel je tudi, da je v preteklosti že večkrat razmišljal, iz česa 

delajo papir. Vedel je, da iz lesa, za ostale surovine pa ni vedel. Nikoli še ni slišal za celulozo, 
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zato sem mu razložila, kaj je celuloza. Po končanem delu je vse vrste papirja pospravil nazaj v 

kuverto in jo skupaj z določevalnim ključem pospravil nazaj v škatlo. 

Vzel je tretjo delovno kartico in prebral navodilo. Iz kuverte je vzel vse omenjene vrste 

papirja, jih gledal, tipal in obračal. V pravilnem zaporedju jih je zložil od najdebelejšega do 

najtanjšega. Pred zapisom zaporedja na delovni list je vprašal, kateri papir je lepenka in kateri 

karton, zato sem mu to pokazala. Povedal je, da je mislil, da je karton in lepenka eno in isto. 

Nato je papirje zložil nazaj v kuverto in kuverto pospravil v škatlo. 

Po branju navodila na četrti delovni kartici je dolgo tipal vse štiri vrste papirja, nato pa rekel 

in zapisal, da najbolje vpija vlago papirnata brisača.  

Prebral in razumel je navodilo na peti delovni kartici in nalogo samostojno izvedel. Ob 

opazovanju, kako so posamezni trakovi papirja vpijali vodo, je ugotovil, da je bila njegova 

napoved, da najbolje vpija vodo papirnata brisača, pravilna. Po končanem delu je 

samoiniciativno odnesel vodo, obrisal posodo in mizo, zavrgel vse mokre papirje in vse 

pripomočke pospravil nazaj v škatlo. Povedal je še, da mu je bilo delo z raziskovalno škatlo 

zelo zanimivo, saj sedaj ve, iz česa delajo papir in denar, da pa se je tudi naučil, kakšna je 

razlika med kartonom in lepenko. Zanimalo ga je še, kdaj lahko spet pride, saj ga zelo zanima, 

kaj je v naslednji raziskovalni škatli, s katero bo delal. 

Z raziskovalno škatlo Papir – 1 je delal 35 minut. Predvidevam, da je bral tiho zaradi težav z 

branjem, saj sem imela občutek, da je bil zelo nesproščen, ko je prišel. Presenetilo me je 

njegovo sprotno pospravljanje papirjev nazaj v kuverte in pripomočkov nazaj v škatlo ter 

sprotno čiščenje in brisanje pripomočkov in mize, kar nakazuje na natančnost in redoljubnost 

ter razumevanje in upoštevanje navodil iz usmerjevalne kartice. Zanimivo je tudi to, da je sam 

povzel, kar se je ob delu z raziskovalno škatlo naučil in da je izrazil zanimanje za delo z 

naslednjo raziskovalno škatlo. 

4. PRIMER – DELO Z RAZISKOVALNO ŠKATLO – MLADOSTNICA E 

Najprej je vzela iz škatle vse kartice. Ob preverjanju pripomočkov z vsebinsko kartico je 

iskala določevalni ključ za določanje surovin, iz katerih je papir, a ga tudi ona ni našla. Ko 

sem jo vprašala, kaj si predstavlja ob besedah določevalni ključ, je odvrnila, da takšen ključ, 

ki odklepa vrata. Ob spodbudi, naj še le malo pogleda, ga je naposled le našla.  
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Prebrala je navodilo na prvi delovni kartici in iz kuverte št. 1 vzela različne vrste papirja in jih 

polagala na mizo, ob tem pa pravilno poimenovala vsako vrsto papirja. Ko je prijela v roke 

celofan, je komentirala, da se le-ta lahko prime na steno, če ga podrgneš po laseh. Ni si 

zapomnila celega navodila, zato ga je prebrala še enkrat. Navodilo je razumela. Na delovni 

list je zapisala, da se papirji razlikujejo med seboj po barvi, da so po otipu gladki ali hrapavi, 

da se nekateri popisani, drugi pa ne in da je papirnati robec večji od ostalih kosov paprja, kar 

je edina opazila. 

Začela je brati drugo delovno kartico, ne da bi pospravila papirje nazaj v kuverto, zato sem jo 

opomnila, naj to stori. Ko je to storila, je nadaljevala z branjem in vzela iz kuverte št. 2 vse 

vrste papirja in ob tem vzkliknila:”O, denar!” Zanimalo jo je, kakšen denar je to, saj ga še 

nikoli ni videla. Pojasnila sem ji, da so to italijanske lire, denar, ki so ga Italijani imeli včasih, 

preden so ga zamenjali z evrom. Ko je zložila vse vrste papirja iz kuverte, ni vedela, kaj naj 

stori, zato je še enkrat prebrala navodilo na kartici. Dejala je, da jo res zanima, iz česa delajo 

denar, časopis in revije, saj tega do sedaj še nikoli ni slišala. Ko je s pomočjo določevalnega 

ključa ugotavljala, iz česa je narejen posamezen papir, se je čudila, saj tega res ni vedela. Ko 

je prijela v roke brusni papir, je povedala, da pri njih doma ta papir poimenujejo “šmirgl 

papir”, za brusni papir pa še ni slišala. Ko je za vse vrste papirja ugotovila, iz česa so narejeni, 

jih je brez opozorila pospravila nazaj v kuverto, iz katere jih je vzela. 

Prebrala in razumela je navodilo na tretji delovni kartici. Pravilno je razvrstila vse vrste 

papirja od najdebelejšega do najtanjšega in razvrstitev zapisala na delovni list. Povedala je, da 

je sama iz kartona izdelovala hiše za Barbi punčke. Vprašala je, če pospravi in ob moji 

pritrditvi še komentirala, da sem imela zelo veliko dela, da sem pripravila vse te pripomočke 

za delo s škatlami. 

Prebrala in razumela je tudi navodilo na četrti delovni kartici.  Na delovni list je zapisala 

napoved, da najbolje vpija vodo papirnata brisača. 

Prebrala je navodilo na peti delovni kartici in si ogledovala sliko na njej. Nalogo je izvedla 

brez težav po danem navodilu, ob tem pa komentirala, da je to podobno opravilo, kot obešanje 

perila. Ob opazovanju je ugotovila, da je bila njena napoved pravilna. Po končanem delu je 

vprašala, ali mora pospraviti za seboj. Po moji potrditvi je to tudi storila. Pred odhodom je še 

povedala, da bo še večkrat prišla, da se ji takšno delo s škatlami zdi zanimivo in da se je res 

nekaj novega naučila ter da tako dela vsaj nekaj “pametnega”. 
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Z raziskovalno škatlo Papir – 1 je delala 30 minut. Opazila sem, da je mladostnica zelo 

nesigurna vase, saj pogosto preverja, če je na pravi poti, če je nekaj pravilno naredila, ali če 

nekaj sme storiti. Všeč mi je bilo, da je bila tako sproščena, zgovorna in radovedna, da je 

velikokrat različne situacije primerjala s svojimi izkušnjami ali z dogodki iz vsakdanjega 

življenja ter da je delovala tako zadovoljno. Posebej pa me je presenetilo, da je opazila in 

omenila moj trud, ki sem ga vložila v izdelavo raziskovalne škatle. 

7.2.5 Analiza raziskovalne škatle Papir – 1 

Vsi štirje, ki so delali z raziskovalno škatlo Papir – 1, so uspešno izvedli vse naloge na 

delovnih karticah in razumeli vsa navodila, ki so bila zapisana na njih. Presenetilo me je, da 

so kar trije od štirih, to so otrok A, otrok B in mladostnik D, površno preverili vsebino 

raziskovalne škatle z vsebinsko kartico pred začetkom dela, saj je nastala težava, ko so prišli 

do druge delovne kartice in niso našli določevalnega ključa. 

1. DELOVNA KARTICA 

Pri reševanju te naloge nihče izmed opazovanih otrok in mladostnikov ni imel težav z 

reševanjem naloge in razumevanjem navodil. Ugotovili so različno število lastnosti, po 

katerih se papirji razlikujejo, in sicer: otrok A je ugotovil 3 lastnosti, otrok B – 4 lastnosti, 

mladostnica E – 4 lastnosti in mladostnik D – 6 lastnosti. 

2. DELOVNA KARTICA 

Pri reševanju naloge na drugi delovni kartici otrok A in otrok B ter mladostnik D niso našli 

določevalnega ključa, mladostnica E pa ga je edina iskala že pri preverjanju vsebine 

raziskovalne škatle pred začetkom dela. Vsi štirje so si predstavljali in iskali ključ, kot ga 

poznajo, torej ključ za odklepanje vrat, nikoli pa se še niso srečali s podobnim določevalnim 

ključem. Zato so me vsi štirje prosili za pomoč pri iskanju. Ob mojih spodbudah, naj vse 

dobro pregledajo in preberejo, kar je v škatli, so ga po daljšem iskanju vsi našli. Menim, da je 

bila to predvsem moja napaka, saj bi otroci  in mladostniki bolje razumeli, kaj je določevalni 

ključ, če bi na delovno kartico napisala, naj s pomočjo določevalnega ključa za določanje 

surovin, iz katerih je izdelan papir, in ne samo s pomočjo določevalnega ključa, ki je v škatli, 

ugotovijo, iz katerih surovin so izdelani papirji. Pri ugotavljanju s pomočjo določevalnega 

ključa, iz katerih surovin je izdelana določena vrsta papirja, pa nihče ni imel težav. Vsi so se 

čudili, da je denar izdelan iz starih krp in tekstilnih ostankov. Otrok A in mladostnik D sta 

vedela, da določene vrste papirja delajo iz lesa, za ostale surovine pa niso vedeli oziroma za 
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njih sploh še niso slišali. Otrok B je vprašal, kaj pomeni beseda surovine, zato sem mu 

razložila, da so to različne snovi oz. materiali, ki so namenjeni proizvodnji in predelavi. 

Otroka A in mladostnika D je zanimalo tudi, kaj je celuloza. Povedala sem jima, da je to snov 

za pridobivanje papirja, ki jo pridobivajo iz lesa. 

3. DELOVNA KARTICA 

Pri reševanju  naloge na tretji delovni kartici nihče izmed otrok in mladostnikov ni imel težav 

z razumevanjem navodil. Otrok A in mladostnik D sta imela težave, ker nista vedela, kateri 

kos papirja je karton in kateri je lepenka. Ob moji pomoči in razlagi pa so vsi brez težav 

pravilno razvrstili papir po debelini od najdebelejšega do najtanjšega in pravilno zapisali 

zaporedje. Temu bi se lahko izognila tako, da bi na vsak kos papirja napisala, kako se 

imenuje. 

4. DELOVNA KARTICA 

Vsi so razumeli dana navodila na četrti delovni kartici in zapisali svojo napoved. Otrok A je 

napovedal, da najbolje vpija vodo karton, vsi ostali pa so napovedali, da najbolje vpija vodo 

papirnata brisača. 

5. DELOVNA KARTICA 

Vsi so natančno razumeli navodila na peti delovni kartici, saj je bila naloga za lažje 

razumevanje tudi slikovno ponazorjena. Brez težav so po navodilu izvedli nalogo in svoje 

ugotovitve primerjali s svojimi napovedmi. Vse njihove napovedi, razen pri otroku A, so bile 

pravilne. 

 

 

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Snov
http://sl.wikipedia.org/wiki/Papir
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7.3 Raziskovalna škatla – Papir –  2 

  

PAPIR – 2 
 

      Starost: od 10 let dalje                                       Oblika dela: Samostojno 

Kaj potrebujemo: 

 različne vrste papirja 

 plastično posodo 

 štoparico 

 škarje 

 pisalo 

 list papirja 

 vodo 

 

 majhno vedro 

 selotejp 

 papirnate brisače 

 dva stola 

 metlo 

 frnikule 

 obešalo 

 

Prvi vtis: 

 različne vrste papirja 

 razlike v debelini 

Kje lahko to vidimo: 

 doma, v šoli, na zabavi 

 v zbiralnikih za papir 

 

Kaj lahko opazujemo in kaj spreminjamo: 

 slojevitost papirja 

 debelino papirja 

 raztezanje v vodi 

 kolikšno breme lahko nosi 

 

Dejavnosti: 

 razvrščanje po različnih lastnostih 

 ugotavljanje slojevtosti 

 ugotavljanje raztezanja v vodi 

 ugotavljanje vpojnosti  

 ugotavljanje moči papirnih verig 

-  

Literatura: 

Zakaj? Zakaj? Zakaj? Raziskovalne igre s snovmi v vrtcu (str. 77–79) 

Poskusi s papirjem. http://www.zrsss.si/~puncer/papir/preizkus.htm#raztezanje 

Papirna veriga (str. 33) 

(Shema  povzeta po Skribe Dimec, 2007a) 

http://www.zrsss.si/~puncer/papir/preizkus.htm#raztezanje
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7.3.1 Usmerjevalna kartica za raziskovalno škatlo – Papir –  2 

Usmerjevalna kartica za raziskovalno škatlo Papir – 2 pove otroku ali mladostniku, da z 

raziskovalno škatlo lahko dela sam in ne potrebuje pomoči drugega otroka ali mladostnika, 

katere pripomočke, ki jih ni v škatli, potrebuje za delo in kje oz. od koga jih lahko dobi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Vsebinska kartica za raziskovalno škatlo Papir – 2 

Na vsebinski kartici Papir – 2  je seznam vseh predmetov in pripomočkov, ki so v 

raziskovalni škatli in so potrebni za delo. 

  

USMERJAVALNA KARTICA 

PAPIR – 2 

1. Z raziskovalno škatlo lahko delaš sam(a). 

2. Za delo z raziskovalno škatlo boš potreboval(a) tudi pripomočke, ki jih ni v 

škatli: 

 škarje, pisalo, list papirja, štoparico, metlo, 2 stola in papirnate brisače 

Za pripomočke, ki jih sam(a) nimaš, prosi vzgojiteljico ali vzgojitelja. 

3. Pri delu boš potreboval(a) tudi vodo, ki si jo natoči iz vodovodne pipe. 

4. Po končanem delu obriši vse mokre pripomočke. Vse, kar si vzel(a) iz škatle, 

pospravi nazaj. Moker papir, ki si ga uporabil pri delu, zavrzi. 

 

VSEBINSKA KARTICA 

PAPIR –  2 

V raziskovalni škatli najdemo: 

 kuverte z različnimi vrstami papirja 

označene s številkami 5, 6, 7                        

 lepilni trak    

 plastično posodo                                              

 plastično posodo 

 

 

 

 

 frnikule 

 obešalo v obliki črke S 

 majhno vedro 
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7.3.3 Delovne kartice za raziskovalno škatlo Papir – 2 

V raziskovalni škatli Papir – 2 je pet delovnih kartic, ki omogočajo razvijanje različnih 

naravoslovnih postopkov. Iz tabele 3 je razvidno, katere naravoslovne postopke posamezne 

delovne kartice razvijajo. 

 

 PAPIR – 2 

 
1. 

delovna 

kartica 

2. 

delovna 

kartica 

3. 

delovna 

kartica 

4. 

delovna 

kartica 

5. 

delovna 

kartica 

ZAZNAVANJE          

PRIMERJANJE          

MERJENJE, ŠTETJE         

 
RAZVRŠČANJE, 

UREJANJE, 

UVRŠČANJE 

 

       

 

IZVAJANJE 

POSKUSOV 

 

        

NAPOVEDOVANJE        

SPOROČANJE          

 
LOČEVANJE 

SPREMENLJIVK 

 

       

 

Tabela 3: Prikaz naravoslovnih postopkov, ki jih pri delu z raziskovalno škatlo Papir – 2 

razvijajo posamezne naloge. 
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1. DELOVNA KARTICA 

 

V kuverti št. 5 je pisarniški papir, karton in lepenka. Ugotovi, iz koliko slojev je 

posamezen papir. 

V posodo, ki je v škatli, natoči vodo in vanjo hkrati položi vse tri kose papirja. S 

štoparico odmeri 2 minuti in nato vzemi vse kose papirja iz vode. Razmočene plasti 

boš zlahka ločil, kjer se to da. Nariši stolpični diagram, ki bo prikazal, iz koliko 

slojev je posamezen papir. 

                        

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

pisarniški papir karton lepenka 

ŠTEVILO SLOJEV 

PAPIR 

 

2. DELOVNA KARTICA 

Kaj meniš, ali se papir na vlagi razteza? Napiši predloge, kako bi to lahko 

preizkusil. 
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3. DELOVNA KARTICA 

V kuverti št. 6 je pisarniški papir, ki je prepognjen vodoravno in navpično po sredini 

tako, da ga lahko razdeliš na 4 enake dele. ¼ ( eno četrtino) lista izreži in ga položi v 

vodo. S štoparico odmeri 2 minuti, nato list vzemi iz vode. Položi ga na mesto, kjer 

si ga prej odrezal. Kaj si ugotovil? Zapiši. 

 

 4. DELOVNA KARTICA 

V kuverti št. 7 imaš enako dolge trakove pisarniškega, risalnega in časopisnega 

papirja. Iz vsake vrste papirja izdelaj dve verigi iz štirih členov. Člene zalepi z 

lepilnim trakom. 

Kaj meniš, iz katerega papirja sta verigi najmočnejši in iz katerega papirja sta 

verigi  najmanj močni? Zapiši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. DELOVNA KARTICA 

1. Verigo obesi na ročaj metle, tega pa položi na  

naslonjali dveh stolov. Na spodnji del verige s  

pomočjo obešala obesi vedro (Glej sliko.).  

2. V vedro meči frnikole in jih štej, dokler se veriga  

ne pretrga. Za vsako vrsto papirja opravi dve  

merjenji in podatke vpiši v tabelo. 
 

Vrsta papirja 
ŠTEVILO FRNIKUL 

1.  merjenje 
ŠTEVILO FRNIKUL 

2. merjenje 

 

PISARNIŠKI 
  

RISALNI   

ČASOPISNI    

 

 

 

3. Ugotovitve  zapiši in jih primerjaj s tvojo napovedjo. 
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7.3.4 Študija primera raziskovalne škatle Papir – 2 

 
1. PRIMER – DELO Z RAZISKOVALNO ŠKATLO – OTROK A 

Najprej je iz škatle vzel vse kartice in si jih ogledal. Prebral je splošno in usmerjevalno 

kartico. Preden je preveril vsebino škatle z vsebinsko kartico, je vse predmete zložil iz škatle  

na mizo. 

Prebral je navodilo na prvi delovni kartici. Zapomnil si je, kar je prebral, saj je pravilno 

ponovil, kaj mora narediti. Natočil je vodo v posodo. Ker štoparica ni bila pripravljena za 

merjenje, me je prosil, če mu jo lahko pripravim in pokažem, kako se z njo meri. Kose papirja 

je po navodilu položil v vodo in pravilno odmeril 2 minuti. Ponovno je prebral navodilo in iz 

vode vzel karton ter si ga ogledoval. Ker navodila ni razumel, je dejal, da je le iz ene plasti. 

Ob spodbudi in dodatnemu pojasnilu, je karton ločil na dve plasti. Nato si je ogledoval 

delovno kartico in povedal, da ne zna narisati stolpičnega diagrama, zato me je prosil, če mu 

lahko pokažem, kako se nariše. Ko sem mu na list papirja narisala stolpični diagram, je enake 

vrednosti tudi sam narisal na svoj delovni list. Nato je vzel iz vode lepenko, jo pogledal in 

tudi za lepenko rekel, da je samo iz ene plasti. Ponovno sem ga spodbudila, naj skuša ločiti 

plasti, če se to da. Ločil je dve plasti in dobljeni rezultat prikazal v stolpičnem diagramu. Na 

koncu je vzel iz vode še pisarniški papir, ga skušal ločiti na plasti in ko mu to ni uspelo, je 

rezultat narisal v stolpični diagram. 

Prebral je vprašanje in navodilo na drugi delovni kartici in na delovni list zapisal, da bi papir 

namakal v vodi in tako videl, ali se na vlagi razteza ali ne. 

Pri branju navodila na tretji delovni kartici je najprej nastala težava, saj ni znal prebrati 

ulomka 1/4, kljub temu da je število bilo zapisano še z besedo v oklepaju. Ko je prebral 

kartico, je glasno razmišljal, kako bi to naredil. Iz kuverte št. 5 je vzel papir in si ga ogledoval. 

Še enkrat je prebral navodilo na delovni kartici. Nato je hotel papir pretrgati na dve polovici. 

Vprašala sem ga, ali tako piše v navodilu. Navodilo je še enkrat prebral in vzel škarje. List je 

razrezal na 4 enake pravokotnike. Ponovno sem ga vprašala, ali tako piše na delovni kartici. 

Še enkrat je prebral navodilo in ugotovil, da mora izrezati 1/4 lista. Ker ni vedel, koliko je ¼, 

me je prosil, če mu lahko pokažem, koliko je to. Nato je je izrezal 1/4 lista in ga dal v vodo ter 

odmeril 2 minuti. List papirja je vzel iz vode in še enkrat pogledal, kaj piše v navodilu na 

kartici. Nato ga je položil na mizo, kjer je rezal, in ne ob papir, kjer ga je odrezal, zato sem 
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mu pokazala, kako naj to stori. Po natančnem opazovanju je ugotovil, da se je papir v vodi 

malo raztegnil in ugotovitev zapisal na delovni list. 

Prebral je navodilo na četrti delovni kartici in ponovil, kar je prebral. Iz kuverte je vzel 

trakove iz treh različnih vrst papirja in naredil tri kupčke z različnimi vrstami papirja, na 

vsakem kupčku pa so bili trije trakovi. Izdelal je tri verige iz treh členov. Še enkrat je prebral 

navodilo in ugotovil, da mu pri vsaki verigi manjka še en člen, zato ga je dodal k vsaki verigi. 

Nato je še večkrat prebral navodilo in s pomočjo ponazoritve in štetja s prsti ugotovil, da 

mora izdelati še tri različne verige s štirimi členi. Na delovni list je zapisal, da je po njegovem 

mnenju najmočnejša veriga iz risalnega papirja, najmanj močna pa iz časopisnega papirja.  

Pri branju navodil na peti delovni kartici je veliko besed prebral narobe, zato sem ga 

korigirala pri branju. Preverila sem razumevanje in pravilno je ponovil, kaj mora storiti. 

Podrobno si je ogledal še sliko na delovni kartici in si samostojno brez pomoči pripravil vse 

pripomočke za izvedbo poskusa. Odločil se je, da bo najprej preizkusil verigi iz časopisnega 

papirja  in napovedal, da se bo veriga iz časopisnega papirja strgala že, ko bo v vedro vrgel 5 

frnikul. Ko se njegova napoved ni uresničila, se je čudil, saj jih je v vedro vrgel veliko več, 

kot je predvideval, preden se je veriga strgala. Nato je preizkus izvedel še z verigama iz 

pisarniškega in risalnega papirja ter se čudil, da je v vedro potrebno vreči veliko več frnikul, 

da se strgajo, kot je sam pričakoval. Podatke je sproti vpisoval v tabelo in pri obeh merjenjih 

za posamezno vrsto papirja so bili rezultati zelo podobni. Po opravljenem preizkusu je 

dobljene podatke primerjal s svojo napovedjo in ugotovil, da je bila pravilna. 

Z raziskovalno škatlo Papir – 2 je delal 53 minut. Pri izvedbi naloge na prvi delovni kartici je 

potreboval pomoč pri nastavitvi štoparice in prikazom njenega delovanja, nato pa z merjenjem 

časa pa ni imel težav. Pri ugotavljanju, iz koliko slojev je posamezni papir, se je zadovoljil s 

tem, kar je videl, ne da bi poskušal plasti ločiti. Tudi kasneje, ko je začel plasti papirja 

ločevati, se je zadovoljil z odgovorom že, ko je ločil samo dve plasti, čeprav sta se karton in 

lepenka dala ločiti še na več plasti. Pri izvedbi naloge na tej delovni kartici je pridobil tudi 

znanje risanja stolpičnega diagrama, ki ga do sedaj ni imel. Večje težave je imel tudi pri 

nalogi na tretji delovni kartici, saj ni znal prebrati ulomka 1/4 in pa z razumevanjem navodila, 

to pa predvsem zato, ker ni vedel, kolikšen del je 1/4 papirja. Tudi navodila, kam naj položi 

odrezan list papirja, ni razumel. Težave je imel tudi z razumevanjem navodila na četrti 

delovni kartici, saj ga je za pravilno izvedbo naloge  moral velikokrat prebrati. 
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2. PRIMER – DELO Z RAZISKOVALNO ŠKATLO – OTROK B 

Vzel je škatlo in jo odprl. Takoj je iz nje vzel posodo s frnikulami, si jih začel ogledovati in se 

z njimi igrati. Po približno petih minutah je začel z delom. Spomnil se je, da mora najprej 

prebrati splošno in usmerjevalno kartico, na kateri je bilo zapisano, za katere predmete mora 

prositi vzgojiteljico, zato me je prosil, če mu jih lahko prinesem. Nato je z vsebinsko kartico 

preveril, ali so vsi predmeti, ki jih potrebuje za delo, v škatli. 

Prebral je  navodilo na prvi delovni kartici. Razumel je navodilo in natočil vodo v plastično 

posodo. Prosil je za pomoč, saj še nikoli ni meril časa s štoparico. Ko sem mu pokazala, kako 

se meri, je brez težav izvedel zahtevano nalogo. Pravilno je narisal stolpični diagram glede na 

svoje ugotovitve in sicer, da je pisarniški papir iz enega sloja, karton iz dveh slojev in lepenka 

iz treh slojev. Hitro se zadovoljil z rezultati dela in nadaljeval delo z branjem naslednje 

delovne kartice. 

Ko je prebral navodilo na drugi delovni kartici, je vprašal, kaj pomeni beseda “razteza”. Ko 

sem mu pojasnila pomen besede, je na je delovni list zapisal, da se papir na vlagi razteza, to 

pa bi preizkusil tako, da bi ga namočil v vodo. 

Začel je brati navodilo na tretji delovni kartici. Ustavil se je pri branju ulomka ¼ in vprašal, 

kako se to prebere. Povedala sem mu, da to piše v oklepaju ob številu. Nato je  navodilo 

prebral do konca, a ga ni razumel, zato ga je še enkrat prebral. Tokrat je navodilo razumel, 

vzel iz kuverte list papirja in pravilno pokazal, koliko  je 1/4 lista in ga izrezal. Ker pri rezanju 

ni bil preveč natančen, je želel odrezati še malo papirja, a sem mu to odsvetovala. Odrezan 

kos papirja je položil v vodo in samostojno, brez pomoči odmeril in izklopil štoparico po dveh 

minutah. Med merjenjem je prepeval, se gibal ob petju in se igral s frnikulami, ob tem 

pozorno pogledoval na štoparico, kdaj bo minilo dve minuti. Ko je vzel papir iz vode, ni 

vedel, kaj naj stori, zato je ponovno prebral navodilo na koncu delovne kartice. Po navodilu je 

kos papirja položil na mesto, kjer ga je odrezal. Hitro je odgovoril, da se papir ni nič raztegnil. 

Ko sem ga vprašala, ali je v to prepričan, je bolj natančno pogledal in ugotovil, da se je papir 

raztegnil in ugotovitev zapisal na delovni list. 

V roke je vzel kuverto št. 7 in pogledal, kaj je v njej, še preden je prebral navodilo na četrti 

delovni kartici. Nato je dvakrat prebral navodilo na delovni kartici. Iz vsake vrste papirja je 

naredil tri kupčke s štirimi trakovi iz različnih vrst papirja. Začel je izdelovati verige in si ob 

tem prepeval. Ko je izdelal tri verige iz različnih vrst papirja, me je vprašal, če je tako v redu. 
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Predlagala sem, da še enkrat prebere navodilo. To je storil in vprašal, zakaj mora izdelati dve 

verigi. Odgovorila sem mu, da se bo s tem lahko prepričal, ali bo pri drugem merjenju dobil 

podoben rezultat kot pri prvem merjenju. Iz vsake vrste papirja je izdelal še tri verige s štirimi 

členi. Nato je na delovni kartici še enkrat prebral drugi del navodila in na delovni list zapisal, 

da je najmočnejša veriga iz risalnega papirja, najmanj močna pa veriga iz časopisnega papirja. 

V roke je vzel peto delovno kartico in vprašal, kaj je na njej narisano. Predlagala sem mu, naj 

prebere navodilo in da je slika na delovni kartici zato, da si bo lažje predstavljal, kako naj 

izvede zahtevano nalogo. Nato je prebral navodilo in rekel, da ga razume. Ko je pričel z 

delom, je hotel obesiti verigo na ročaj metle tako, da bi odlepil selotejp na enem izmed 

členov. Rekla sem mu, da lahko obesi verigo tudi na drugačen način, zato je po krajšem 

razmisleku le potisnil ročaj metle skozi enega izmed členov verige. Nato je nalogo izvedel po 

navodilu in za vsako vrsto papirja opravil dve merjenji. Ob tem se je čudil, da mora v vedro 

vreči toliko frnikul, saj je sam pričakoval, da se bodo verige hitreje strgale. Po vsakem 

merjenju je število frnikul v vedru sproti zapisoval v tabelo. Po končanem merjenju je 

ugotovil, da je bila njegova napoved, da sta najmočnejši verigi iz risalnega papirja, pravilna in 

da sta najmanj močni verigi iz časopisnega papirja. Ob tem je pokomentiral še, da je pravi 

frajer, da je to ugotovil. 

Z raziskovalno škatlo je delal 55 minut. Pri delu je prosil za pomoč pri merjenju s štoparico, 

saj v preteklosti še nikoli ni meril časa z njo. Tudi on ni znal prebrati ulomka 1/4 na tretji 

delovni kartici. Navodila na delovnih karticah je moral večkrat prebrati, da jih je razumel. Pri 

dečku je opazna pomanjkljiva pozornost in hiperaktivnost, saj se je težko osredotočil na 

detajle, zaradi nepazljivosti so bile pogoste napake pri delu, opaziti pa je bilo tudi 

pomanjkanje vztrajnosti in težave pri sledenju navodilom. Pri delu je bil hiter in površen, 

dajal je hitre odgovore, ne da bi prej premislil. Zanimivo je bilo opazovati njegovo 

sproščenost in dobro razpoloženje ob delu, saj je veliko prepeval in poplesaval na stolu. Ob 

merjenju s štoparico je počel kar štiri stvari hkrati – pel, plesal, se igral s frnikulami, ob tem 

pa še spremljal merjenje časa na štoparici. 

3. PRIMER – DELO Z RAZISKOVALNO ŠKATLO – MLADOSTNIK D 

Odprl je škatlo in rekel, da mora iz nje vzeti najprej vsebinsko in usmerjevalno kartico in da si 

je to zapomnil še iz prejšnje raziskovalne škatle. Preveril je, ali ima vse potrebne pripomočke 

za delo. Nato je delovne kartice zložil na mizo po vrstnem redu. 
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Tiho je prebral navodilo na prvi delovni kartici in ponovil, kar je prebral. Vprašala sem ga, ali 

zna narisati stolpični diagram. Rekel je, da ga zna, saj ga rišejo v šoli. Povedal je, da še nikoli 

ni uporabljal štoparice, zato sem mu pokazala, kako se z njo meri. Vse tri kose papirja je dal v 

vodo. Odmeril je 2 minuti in vzel iz vode najprej pisarniški papir in ga skušal ločiti. Dolgo se 

je trudil in vztrajal in na koncu ugotovil, da je sestavljen le iz ene plasti, zato je v stolpični 

diagram pravilno narisal eno enoto. Nato je iz vode vzel karton. Najprej ga je ločil na tri plasti 

in ker je bila zunanjost kartona drugačne barve kot notranjost, je pravilno predvideval, da se 

plasti različne barve med seboj ločita. Ugotovil je, da je karton iz petih plasti in to narisal v 

stolpični diagram. Nazadnje je vzel iz vode še lepenko in jo ločil na tri plasti in to narisal v 

stolpični diagram. 

Nadaljeval je s tihim branjem navodila na drugi delovni kartici in glasno ponovil, kar je 

prebral. Odgovoril je, da bi papir namočil v vodo in bi ga z rokami poskusil raztegniti. 

Predlagal je tudi, da bi papir pritrdil na vedro, ki je v škatli in nato nanj polagal frnikule in 

tako bi videl, ali se razteza ali ne. Svoje predloge je napisal na delovni list in jih tudi 

preizkusil. Najprej je suho in mokro papirnato brisačo poskusil raztegniti z rokami, a sta se 

hitro utrgali. Nato je najprej suho in nato mokro papirnato brisačo z vrvico zavezal na vedro 

in nanju polagal frnikule ter opazoval, kaj se dogaja. Prišel je do zaključka, da se moker papir 

razteza bolj kot suh. 

Prebral je navodilo na tretji delovni kartici in ga razumel. Pravilno je izrezal 1/4 papirja, ga 

namočil v vodo, pravilno odmeril čas 2 minuti in moker list papirja položil na mesto, kjer ga 

je odrezal. Ugotovil je, da se je papir bolj raztegnil po dolžini, kot po širini. Svojo ugotovitev 

je zapisal na delovni list. 

 

Dolgo je bral navodilo na četrti delovni kartici in nato še malo razmišljal. Dejal je, da razume, 

kaj mora narediti in da je takšne verige večkrat delal za okras. Pripravil si je tri kupčke. Na 

vsakega je dal osem trakov iz različnih vrst papirja. Izdelal je šest verig, po dve iz vsake vrste 

papirja, kot je zahtevalo navodilo na delovni kartici. Menil je, da so najmočnejše verige iz 

risalnega papirja in najmanj močne iz časopisnega papirja, to pa je tudi zapisal na delovni list.  

Dolgo je bral tudi navodilo na peti delovni kartici in si ogledoval sliko na njej. Razumel je 

navodilo in brez težav izvedel nalogo na delovni kartici. Rezultate merjenj je pravilno vpisal v 

tabelo in dobljene rezultate primerjal s svojo napovedjo. Ugotovil je, da je bila pravilna.  
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Z raziskovalno škatlo Papir – 2 je delal 72 minut. Bil je edini, ki z razumevanjem navodil na 

vseh delovnih karticah te raziskovalne škatle ni imel težav. Vse naloge je opravil popolnoma 

samostojno, pomoč je potreboval le pri rokovanju s štoparico. Nedosleden pa je bil tudi pri 

izvedbi naloge na drugi delovni kartici, saj po dveh minutah ni vzel vseh kosov papirja hkrati 

iz vode, kot je bilo zapisano v navodilu. Pri vseh ostalih nalogah pa je bil mladostnik pri delu 

zelo natančen in vztrajen, skrbno je prebral vsa navodila in pred vsako izvedbo naloge je še 

dobro razmislil. Edini je pri nalogi na tretji delovni kartici našel zanimive možnosti za 

preverjanje, ali se papir na vlagi razteza. Med delom je sproti čistil in pospravljal pripomočke, 

s katerimi je delal, s čimer je ponovno pokazal svojo redoljubnost. Pred odhodom je še 

vprašal, kdaj bo lahko spet prišel, saj ga zelo zanima, kaj se nahaja v naslednji raziskovalni 

škatli, s katero bo še delal. 

4. PRIMER – DELO Z RAZISKOVALNO ŠKATLO – MLADOSTNICA E 

Iz škatle je vzela kartice in poiskala splošno in usmerjevalno kartico ter ju prebrala. Prosila 

me je, če ji lahko dam predmete za delo, ki jih ni v škatli. Nato je zložila kartice po vrstnem 

redu eno na drugo in pričela z delom. 

Prebrala je prvi del navodila na prvi delovni kartici in iz kuverte vzela navedene kose papirja. 

Nadaljevala je z branjem in vprašala, ali mora posodo napolniti do vrha. Nato me je prosila, 

če ji pokažem, kako se nastavi štoparica za merjenje in katere gumbe mora uporabiti za 

začetek in konec merjenja. Nato je kose papirja dala v vodo in brez težav odmerila 2 minuti. 

Papir je vzela iz vode in ga dala na mizo. Ponovno je prebrala navodilo, a ni vedela, kako bi 

ločila razmočene plasti med seboj. Ob dodatnem pojasnilu je ločila karton na pet plasti, 

lepenko pa na tri plasti. Stolpičnega diagrama ni znala narisati, zato me je prosila, če ji 

pokažem, kako se ga nariše. 

Po branju vprašanja na drugi delovni kartici je odgovorila, da ne ve, ali se papir na vlagi 

razteza, saj tega še nikoli ni preizkusila. Na delovni list je zapisala, da bi to preverila tako, da 

bi papir namočila v vodo. 

Pri branju navodila na tretji delovni kartici je ulomek 1/4 prebrala 1,4, zato sem ji povedala, 

da je število napačno prebrala in da zraven števila v oklepaju piše, kako se število prebere. 

Nato je prebrala navodilo do konca in ga tudi razumela, saj je nalogo samostojno in brez 

pomoči izvedla. Sedaj je znala tudi sama brez pomoči nastaviti štoparico in odmeriti 2 minuti. 
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Moker papir je pravilno položila na mesto, kjer ga je odrezala. Ugotovila je, da se je papir 

raztegnil, a zelo malo in po dolžini bolj kot po širini. 

Prebrala je celo navodilo na četrti delovni kartici. Komentirala je, da mora izdelati takšne 

verige, kot jih izdelamo za božič. Nato je naredila tri kupčke iz različnih vrst papirja, na 

vsakega je dala štiri trakove. Izdelala je tri verige iz različnih vrst papirja s štirimi členi. 

Vprašala je, ali je to v redu. Predlagala sem ji, naj preveri tako, da še enkrat prebere navodilo 

na kartici. Tako je ugotovila, da mora izdelati še tri verige iz različnih vrst papirja. Na delovni 

list je zapisala, da sta najmočnejši verigi iz risalnega papirja in najmanj močni iz časopisnega 

papirja. 

Nadaljevala je z branjem navodila na peti delovni kartici in si podrobno ogledala sliko. Ob 

tem je dodala, da se bodo verige zelo hitro strgale. Z razumevanjem navodil in izvedbo naloge 

na tej delovni kartici ni imela težav. Podatke merjenj je pravilno vpisovala v tabelo in se ob 

tem čudila, da mora zmetati toliko frnikul v vedro. Ob primerjanju rezultatov s svojo 

napovedjo je ugotovila, da je pravilno napovedala, da se bo najprej strgala veriga iz 

časopisnega papirja in da je najmočnejša veriga iz risalnega papirja. 

Mladostnica E je z raziskovalno škatlo Papir – 2 delala 60 minut. Največ težav je imela pri 

delu s prvo delovno kartico, in sicer z razumevanjem navodil, merjenjem s štoparico in 

risanjem stolpičnega diagrama. Vse ostale naloge na delovnih karticah je izvedla samostojno. 

Na vseh delovnih karticah, razen na drugi delovni kartici, je morala navodila večkrat prebrati, 

da jih je razumela. 

7.3.5 Analiza raziskovalne škatle Papir – 2 

Pri delu z raziskovalno škatlo Papir – 2 je le mladostnik D popolnoma razumel vsa navodila, 

ki so bila napisana na delovnih karticah in je popolnoma samostojno brez dodatnih pojasnil 

izvedel vse zahtevane naloge. Otroka A in B ter mladostnica E so imeli z razumevanjem 

navodil več težav, saj so morali večkrat brati navodila, da so jih razumeli, večkrat pa so 

potrebovali tudi pomoč ali nasvet pri izvedbi. Kljub vsemu pa so vsi uspešno izvedli vse 

naloge na delovnih karticah in opaziti je bilo, da so bili zadovoljni in da jih je delo pritegnilo. 

1. DELOVNA KARTICA 

Pri izvajanju naloge na prvi delovni kartici sem ugotovila, da še nihče od opazovanih otrok in 

mladostnikov ni uporabljal štoparice in da je bila to za vse štiri prva izkušnja merjenja časa s 

štoparico. Ko sem jim pokazala, kako se z njo meri, to nikomur od njih ni predstavljalo več 
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težav. Naloga na tej delovni kartici je predstavljala težave otroku A in mladostnici E. 

Navodila nista razumela, saj nista vedela, kaj storiti, ko sta vzela papir iz vode. Za izvedbo 

naloge sta potrebovala dodatno pojasnilo. Težave so nastale tudi pri risanju stolpičnega 

diagrama, saj ga otrok A in mladostnica E nista znala narisati, zato jima je bilo potrebno 

pokazati, kako se nariše. 

2. DELOVNA KARTICA 

Pri reševanju naloge na drugi delovni kartici nobeden od opazovanih otrok in mladostnikov ni 

imel težav z razumevanjem navodil. Vsi so na delovni list zapisali, da bi preizkusili, ali se 

papir na vlagi razteza tako, da bi ga namočili v vodo, mladostnik D pa je dodal še dva 

zanimiva predloga, ki ju je tudi praktično preizkusil. 

3. DELOVNA KARTICA 

Pri opravljanju naloge na tretji delovni kartici so vsi razen mladostnika D imeli težave, saj 

niso znali prebrati zapisa ulomka 1/4 kljub temu, da je bil v oklepaju izpisan z besedama. 

Menim, da bi bilo razumevanje boljše in branje lažje, če bi bil ulomek najprej napisan z 

besedo in v oklepaju v obliki števila, ustrezna pa bi bila tudi ponazoritev ulomka s skico. 

Otrok A ni vedel, kolikšen del celote je 1/4, zato sem mu to pokazala na prepognjenem listu 

papirja, ki je bil sestavni del te naloge. Otrok A navodila ni razumel, saj ni vedel, kam mora 

položiti odrezan in moker list papirja. Ostali so navodilo razumeli in nalogo izvedli 

samostojno. Mladostnica E in mladostnik D sta z natančnim opazovajem ugotovila tudi, da se 

papir bolj razteza po dolžini kot po širini.Vsi so pri tej nalogi že znali uporabiti štoparico in z 

njo izmeriti zahtevani čas. 

4. DELOVNA KARTICA 

Nalogo na četrti delovni kartici je popolnoma samostojno, brez težav in s popolnim 

razumevanjem navodil izvedel le mladostnik D, vsi ostali pa so površno prebrali navodilo, saj 

so se vsi trije lotili dela tako, da so izdelali le tri verige iz različnih vrst papirja. Večkrat so  

brali navodilo, otrok A pa si je ponazoril število verig in členov s prsti. Naposled so le vsi 

ugotovili, da morajo izdelati 6 verig, po dve za vsako vrsto papirja. Mislim, da bi bilo 

navodilo lažje razumljivo, če bi bila ob njem še slikovna ponazoritev in zapis, da morajo 

izdelati 6 verig. Za lažjo in hitrejšo izdelavo verig sem otrokom in mladostnikom delo olajšala 

z lepilnim tarkom na stojalu z žagico, saj bi drugače porabili preveč časa za lepljenje in 

rezanje le-tega. Pri izvedbi naloge se mi zdi pomembno tudi, kako otroci in mladostniki 
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zalepijo trakove z lepilnim trakom (vzdolžno ali prečno), da je dolžina le-tega pri lepljenju 

členov enaka, pomemben pa je tudi pritisk na lepilni trak pri lepljenju. Vse to lahko vpliva na 

to, kako močne so verige in kako hitro se strgajo, zato bi četrta delovna kartica morala 

vsebovati tudi ta navodila, ki pa bi po mojem mnenju bila za otroke in mladostnike 

prezahtevna. 

5. DELOVNA KARTICA 

Vsi so razumeli navodila na peti delovni kartici in dano nalogo izvedli brez težav in pomoči. 

V pomoč pa jim je bila tudi slikovna ponazoritev, ki so si jo vsi natančno ogledali. Vsi štirje 

so pravilno napovedali in zapisali, da je najmočnejša veriga iz risalnega papirja, najmanj 

močna pa veriga iz časopisnega papirja. 
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7.4 Raziskovalna škatla - Milni mehurčki 

 

 

 

  

MILNI MEHURČKI 
 

Kaj potrebujemo: 

 s številkami označene kozarčke, v katerih 

so mešanice za pihanje milnih mehurčkov 

 pihalnik za pihanje milnih mehurčkov 

 detergent za umivanje posode (Cet) 

 milo 

 strgalnik 

 tekoče sredstvo za pranje perila 

 prašek za pranje perila 

 štoparico 

 

 

 plastenko z glicerinom 

 3 enako velike kozarce z 

oznakami A, B, C 

 majhen kozarček 

 veliko žlico 

 sladkor 

 vrečico iz blaga z 

odgovorom 

 stekleničko z oljem 

 kapalko 

 

Prvi vtis: 

 mehurčki nastanejo s pihanjem  

milnice 

 mehurčki so različnih velikosti 

- mehurčki trajajo različno dolgo 

Kje lahko to vidimo: 

 pri otroški igri 

 v vrtcih, šolah, na igriščih 

 na vajah pri logopedu 

Dejavnosti: 

 opazovanje in opisovanje milnih mehurčkov 

 primerjanje mehurčkov 

 merjenje časa trajanja mehurčkov 

 preizkušanje različnih mešanic za milne mehurčke 

- povezovanje količine glicerina s trajanjem mehurčkov 

Literatura: 

Zakaj? Zakaj? Zakaj? Raziskovalne igre s snovmi v vrtcu (str. 87– 91) 

Preprosti poskusi (str. 52–53) 

(Shema  povzeta po Skribe Dimec, 2007a) 

      Starost: od 10 let dalje                                       Oblika dela: Samostojno 

Kaj lahko opazujemo in kaj spreminjamo: 

 lastnosti milnih mehurčkov 

 različne mešanice za pihanje 

milnih mehurčkov 

 čas trajanja mehurčkov 

 

 vpliv različnih dodatkov na 

trajanje mehurčkov 

 količino glicerina 
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7.4.1 Usmerjevalna kartica za raziskovalno škatlo Milni mehurčki 

Usmerjevalna kartica za raziskovalno škatlo milni mehurčki pove otroku ali mladostniku, da z 

raziskovalno škatlo lahko dela sam in ne potrebuje pomoči drugega otroka ali mladostnika. 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 Vsebinska kartica za raziskovalno škatlo Milni mehurčki 

Na vsebinski kartici Milni mehurčki je seznam vseh predmetov in pripomočkov, ki so v škatli 

in so potrebni za delo. 

 

  

USMERJAVALNA KARTICA 

MILNI MEHURČKI 

Z raziskovalno škatlo lahko delaš sam. 

 

VSEBINSKA KARTICA 

MILNI MEHURČKI 

V raziskovalni škatli najdemo: 

 s številkami označene kozarčke,  

       v katerih so mešanice za pihanje  

       milnih mehurčkov 

 pihalnik za pihanje milnih mehurčkov 

 detergent za pomivanje posode (Cet) 

 milo 

 strgalnik 

 tekoče sredstvo za pranje perila 

 plastenko z glicerinom 

 kapalko 

 3 enako velike kozarce z oznakami A, B, C 

 

 majhen kozarček 

 veliko žlico 

 sladkor 

 vrečico iz blaga z 

odgovorom 

 stekleničko z oljem 

 štoparico 
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7.4.3 Delovne kartice za raziskovalno škatlo Milni mehurčki 

V raziskovalni škatli Milni mehurčki je pet delovnih kartic, ki omogočajo razvijanje različnih 

naravoslovnih postopkov.  

Iz tabele 4 je razvidno, katere naravoslovne postopke posamezne delovne kartice razvijajo. 

 

 
 MILNI MEHURČKI 
 

1. delovna 

kartica 

2. delovna 

kartica 

3. delovna 

kartica 

4. delovna 

kartica 

5. delovna 

kartica 

ZAZNAVANJE          

PRIMERJANJE          

MERJENJE         

IZVAJANJE 

POSKUSOV         

SKLEPANJE         

NAPOVEDOVANJE      

SPOROČANJE        

LOČEVANJE 

SPREMENLJIVK 
       

OBLIKOVANJE 

DOMNEV       

 

Tabela 4: Prikaz naravoslovnih postopkov, ki jih pri delu z raziskovalno škatlo Milni 

mehurčki razvijajo posamezne naloge 

 

Oblika in vsebina delovnih kartic: 

 

 

 

 

  

1. DELOVNA KARTICA 

Iz škatle vzemi kozarček št. 1 ter pihalnik za pihanje mehurčkov. Pihalnik namakaj 

v milnico in pihaj mehurčke. Pozorno jih opazuj in jih opiši. 
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2. DELOVNA KARTICA 

S štoparico izmeri čas trajanja mehurčkov iz različnih mešanic v kozarcu. Čas začni 

meriti takrat, ko si pihnil v pihalnik, in ustavi merjenje, ko počijo vsi mehurčki. 

Izmerjen čas vpiši v preglednico. Za vsako mešanico v kozarcu opravi 3 merjenja. 

KOZAREC 

 

ČAS (SEKUNDE) 

 

 

1. merjenje 

 

 

2. merjenje 

 

 

3. merjenje 

 

1 
VODA + CET 

 

   

2 
VODA + CET + SLADKOR 

 

   

3 
VODA + CET + SLADKOR + 

GLICERIN 

 

   

 

Kaj si ugotovil? Ugotovitve zapiši! 

3. DELOVNA KARTICA 

Kaj misliš, zakaj glicerin vpliva na to, da mehurčki trajajo dlje časa? Svoje mnenje 

zapiši. 

Svoj odgovor primerjaj z odgovorom, ki ga najdeš v vrečici v raziskovalni škatli. 
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4. DELOVNA KARTICA 

Ugotovi, kako različne količine glicerina vplivajo na trajanje mehurčkov! 

Vzemi 3 enake kozarce z oznakami A, B in C. Napolni jih z vodo do črtice, ki 

označuje količino 1 dcl. Nato v vsak kozarec dodaj: 

 0,1 dcl ceta (majhen kozarček, na katerem je s črtico označena količina 

0,1dl) 

 1 veliko žlico sladkorja 

Mešanice v vseh kozarcih dobro premešaj.  S kapalko dodaj: 

 v kozarec A – 10 kapljic glicerina 

 v kozarec B – 20 kapljic glicerina 

 v kozarec C – 30 kapljic glicerina 

Enako kot na prejšnji delovni kartici izmeri čas trajanja mehurčkov in ga zapiši v 

preglednico. Za vsako mešanico v kozarcu opravi 3 merjenja. 

KOZAREC 

 

ČAS (SEKUNDE) 

 

 

1. merjenje 

 

 

2. merjenje 

 

 

3. merjenje 

 

A    

B    

C    

 
Kaj si ugotovil? Ugotovitve zapiši. 

 

5. DELOVNA KARTICA 

Če te zanima, kako še različni drugi dodatki (npr. olje, milo, prašek ...) vplivajo na 

trajanje mehurčkov, se poigraj in preizkusi. 

Ugotovitve in rezultate preizkusov zapiši. 
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7.4.4 Študija primera raziskovalne škatle Milni mehurčki 

1. PRIMER – DELO Z RAZISKOVALNO ŠKATLO – OTROK C 

Odprl je škatlo in iz nje vzel vse kartice. Najprej je zložil delovne kartice po vrstnem redu. 

Nato je prebral splošno in usmerjevalno kartico ter z vsebinsko kartico preveril, ali je vse v 

škatli. 

Prebral je nalogo na prvi delovni kartici in jo izvedel po navodilu. Dolgo se je zadržal pri tej 

nalogi. Pihal je mehurčke, se igral z njimi, jih lovil s pihalnikom, ob tem pa se čudil, koliko 

jih je. Ob opazovanju je povedal in zapisal, da so pisani, da letijo po zraku in da počijo. 

Prebral je navodilo na drugi delovni kartici. Vprašal je, kaj je glicerin, zato sem mu razložila 

pomen besede. Za vsako mešanico iz kozarca je opravil tri merjenja in podatke vpisal v 

tabelo. Ugotovil je, da so najdlje trajali mehurčki iz  mešanice vode, ceta, sladkorja in 

glicerina. 

Prebral je vprašanje in navodilo na tretji delovni kartici in na delovni list zapisal, da glicerin 

vpliva na daljše trajanje mehurčkov, ker je sluzast. Svoj odgovor je primerjal z odgovorom, ki 

ga je našel v vrečici. Komentiral je, da je pravilno zapisal odgovor, saj je tudi sluz gosta in 

lepljiva. 

Najprej je prebral celo navodilo na delovni kartici in dejal, da razume, kaj mora narediti. Nato 

je še enkrat prebral prvi del navodila in napolnil kozarce z vodo, kot je zahtevala naloga. V 

vsak kozarec je dodal cet in sladkor. Nadaljeval je z branjem navodila in vse mešanice dobro 

premešal. Po navodilu je s kapalko dodal zahtevano število kapljic glicerina v vsak kozarec in 

ob tem napovedal, da bodo mehurčki iz mešanice, kateri je dodal trideset kapljic glicerina, 

trajali najdlje. Nato je za vsako mešanico opravil tri merjenja in podatke sproti vpisoval v 

tabelo. Ugotovil je, da njegova napoved ni bila pravilna in da so najdlje trajali mehurčki iz 

mešanice, v katero je dodal 10 kapljic glicerina. Svojo ugotovitev je tudi zapisal na delovni 

list. 

Prebral je nalogo na peti delovni kartici. Vzel je kozarec A, v katerem je pri nalogi na prejšnji 

delovni kartici zmešal vodo, sladkor, cet in deset kapljic glicerina. Dodal je nekaj kapljic 

šampona, malo tekočega praška, nato pa je s strgalnikom nastrgal v kozarec še nekaj mila. S 

pihalnikom je zmešal mešanico in jo povohal. Ob tem je komentiral, da je je ustvaril zelo 

prijeten vonj. Poskušal je pihati mehurčke, a mu ni uspelo. Rezultat preizkusa je zapisal na 

delovni list. Nato je vzel kozarec B, v katerem je bila mešanica vode, sladkorja, ceta in 20 
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kapljic glicerina. V mešanico je dodal nekaj kapljic tekočega mila in nekaj kapljic šampona. 

Mešanico je premešal s pihalnikom in poskusil pihniti. Tokrat mu je uspelo pihniti mehurčke. 

Rezultat preizkusa je zapisal na delovni list. V roke je vzel kozarec C in njegovo vsebino zlil 

v umivalnik. Do označene črtice na kozarcu je nalil vode. Dodal je tri kapljice glicerina, šest 

kapljic tekočega mila in naribal malo trdega mila. Premešal je sestavine in skušal pihati 

mehurčke, a mu ni uspelo. Dodal je še malo tekočega praška in dejal, da je to enako, kot bi 

dodal cet. Ponovno je skušal pihniti mehurče, a mu ni uspelo. Prilil je še nekaj ceta in 

mešanico premešal. Poskusil je pihniti, a mu ponovno ni uspelo. Bil je začuden, saj je po 

njegovem mnenju dodal vse potrebne sestavine. Nato se je odločil, da bo delo zaključil. Vse 

je lepo počistil, pospravil in obrisal, kar je bilo mokro. 

Z raziskovalno škatlo je delal 65 minut. Z razumevanjem navodil ni imel težav, vse naloge je 

izvedel samostojno, brez pomoči in brez dodatnih pojasnil. Vprašal je, ali lahko še kdaj pride, 

saj bi rad še kdaj delal s kakšno raziskovalno škatlo, zato sem ga z veseljem povabila, da 

lahko pride, ko bo imel čas in po predhodnem dogovoru. 

2. PRIMER – DELO Z RAZISKOVALNO ŠKATLO – OTROK B 

 

Preden je odprl raziskovalno škatlo je vprašal, kaj so to milni mehurčki. Predlagala sem mu, 

naj pogleda sličico zraven napisa na škatli. Nato je dejal, da so to tisti mehurčki, ki jih 

pihamo. Odprl je škatlo in najprej iz nje vzel splošno kartico ter jo prebral in vprašal, kje je 

vsebinska kartica. Predlagala sem mu, naj se skuša spomniti, kje je bila pri prejšnjih 

raziskovalnih škatlah. Nato je obrnil pokrov škatle in jo našel. Preveril je, ali so vsi potrebni 

predmeti in pripomočki za delo v njej, tako da jih je ob branju sproti dajal iz škatle. Vprašal 

je, kaj je glicerin, zato sem mu pomen besede razložila. Zanimalo ga je, ali sem žlico prinesla 

od doma, ali sem si jo izposodila v domu. Prebral je še usmerjevalno kartico in delovne 

kartice zložil po vrstnem redu na mizo ter pričel z delom. 

 

Prebral je prvo delovno kartico. Vzel je pihalnik in kozarček z milnico in enkrat pihnil 

mehurčke. Opisal jih je, da so veliki, majhni in srednje veliki.  

Vzel je drugo delovno kartico in prebral navodilo. Razumel ga je in opravil merjenja za vse 

mešanice v kozarcih. Ugotovil in zapisal je, da so mehurčki iz ceta in vode najmanj trajali, 

mehurčki iz vode, ceta in glicerina pa so najdlje trajali. 
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Prebral je vprašanje na tretji delovni kartici in na delovni list zapisal, da odgovora ne ve,   

zato je takoj poiskal vrečico z odgovorom in ga prebral. Komentar na odgovor je bil, da ima 

lepljive roke zato, ker je glicerin lepljiv. 

Najprej je prebral celo navodilo na četrti delovni kartici, nato pa ga je po delih prebral še 

večkrat. Po navodilih je natočil v vse kozarce vodo do črtice. Preskočil je del navodila in v 

kozarce dodal zahtevane kapljice glicerina. Nato je prebral navodilo še enkrat od začetka in 

ugotovil, da je preskočil del navodila in da mora v kozarce dodati še cet in sladkor. To je 

storil in premešal mešanice v vseh kozarcih. Brez posebnih težav je opravil merjenja za vse 

mešanice in ugotovil, da najdlje trajajo mehurčki iz mešanice, v kateri je bilo 10, torej 

najmanj kapljic glicerina. Ugotovitev je zapisal na delovni list. 

Prebral je navodilo na zadnji delovni kartici. Prosil je, če bi lahko dobil sol, ki je v škatli in na 

seznamu pripomočkov ni bilo. Zmešal je vodo, sol in tekoče milo. Poskusil je pihati 

mehurčke, a mu ni uspelo. Mešanici je dodal še dve kapljici glicerina in znova poskusil, a mu 

tudi tokrat ni uspelo. Vzel je še tekoči prašek, ga povohal in komentiral, da lepo diši. Dodal 

ga je k mešanici, poskusil pihniti mehurčke, a brez uspeha. Rekel je, da bo “probal” dodati še 

sladkor in če mu ne bo uspelo, ne bo več “probaval”. Dodal je še žlico sladkorja, vse skupaj 

premešal in poskusil pihniti mehurčke, a mu tudi tokrat ni uspelo. Vprašal je še, če mora 

pospraviti in počistiti in po moji pritrditvi je to tudi storil. 

Z raziskovalno škatlo je delal 55 minut. Z razumevanjem navodil na delovnih karticah ni imel 

težav, le navodilo na četrti delovni kartici, ki je daljše in sestavljeno, je prebral večkrat. Hitro 

se je zadovoljil z opisom mehurčkov, saj jih je opisal le po velikosti. Pri delu tudi ni bil 

preveč vztrajen, saj je ob neuspehu kar hitro obupal in ni iskal novih možnosti. Tudi ko bi 

moral izraziti svoje mnenje, je kar takoj, ne da bi sploh razmislil, poiskal odgovor v vrečici.  

3. PRIMER – DELO Z RAZISKOVALNO ŠKATLO – MLADOSTNIK D 

Odprl je škatlo in iz nje vzel najprej splošno kartico in dejal, da je ni potrebno prebrati, saj si 

je od dela s prejšnjimi raziskovalnimi škalami zapomnil, kaj piše na njej. Z branjem 

usmerjevalne kartice je ugotovil, da z raziskovalno škatlo lahko dela sam. Z branjem 

vsebinske kartice je preverjal, ali je vse v škatli tako, da je vse pripomočke za delo zlagal na 

mizo. Vprašal je, kaj je to glicerin. Ko sem mu pojasnila, kaj je glicerin, se je spomnil, da je 

sestrica iz njega že izdelovala milo. 
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Prebral je navodilo na prvi delovni kartici in izvedel nalogo. Večkrat je ponovil pihanje in 

nato na delovni list zapisal, da so mehurčki pisani, okrogli, različnih velikosti in da je v njih 

zrak. Nato je še komentiral, da ga zanima, iz česa je narejena mešanica za pihanje mehurčkov, 

saj je to verjetno skrivnost, kajti če bi vsak poznal formulo za sestavino ustrezne mešanice, jih 

v trgovini ne bi mogli prodati. 

Prebral in razumel je navodilo na drugi delovni kartici, izvedel merjenja ter podatke vpisal v 

tabelo. Na delovni list je zapisal odgovor, da najdlje zdržijo mehurčki iz mešanice vode, ceta, 

sladkorja in glicerina. Rekel je da, da sem zmešala dobre mešanice in da njemu takšnih 

verjetno nikoli ne bi uspelo narediti. Prosil me je, če mu lahko dam slamico, saj je nekje videl, 

da so pihali mehurčke s slamico. Poskusil je pihati mehurčke s slamico, kar mu je tudi uspelo. 

Nato je s pihanjem ustvarjal peno, mehurčke na kozarcu in na površini mize in ob tem 

povedal, da se mu ustvarjanje različnih mehurčkov zdi zelo zanimivo. Nekaj časa se je še igral 

z mehurčki, nato pa prešel na nalogo na naslednji delovni kartici. 

Prebral je vprašanje na tretji delovni kartici in odgovoril, da glicerin vpliva na trajanje 

mehurčkov zato, ker je zelo gost, ter odgovor zapisal na delovni list. Svoj odgovor je 

primerjal z odgovorom, ki ga je našel v platneni vrečici in ugotovil, da je bil pravilen. 

Prebral in razumel je navodilo na četrti delovni kartici in popolnoma samostojno pripravil vse 

mešanice ter opravil vsa potrebna merjenja. Ugotovil in zapisal je, da so najdlje trajali 

mehurčki iz mešanice, v kateri je bilo 10 kapljic glicerina in najmanj tisti, v katerih je bilo 30 

kapljic glicerina. Zanimalo ga je, kako dolgo bi trajali mehurčki, če bi v mešanico dodal samo 

5 kapljic glicerina. Menil je, da bi mehurčki še dlje trajali, saj bi bili manj težki in ne bi tako 

hitro padli na tla. Na mojo pobudo, naj svojo napoved in sklepanje preizkusi, je to tudi storil. 

Njegovo sklepanje in napoved sta bili pravilni. Vprašal je, če se glicerin da kupiti in ob moji 

pritrditvi je še povedal, da si ga bo kupil in da si bo doma tudi sam izdelal milnico za pihanje 

mehurčkov. 

Prebral je navodilo na peti delovni kartici. Vzel je mešanico v kozarcu A in ji dodal malo 

tekočega praška ter 6 kapljic glicerina. Poskušal je pihati mehurčke, a mu ni uspelo. Dodal je 

še malo tekočine iz kozarca 1, v katerem sta bila voda in cet, a mu tudi tokrat ni uspelo 

napihniti nobenega mehurčka. Prilil je še malo tekočine iz kozarca 2, v katerem so bili voda, 

cet in sladkor, a mu ponovno ni uspelo pihniti mehurčkov. Vzel je trdo milo in strgalnik ter v 

mešanico naribal še malo mila, a je bil pri pihanju mehurčkov še vedno neuspešen. Ob tem je 

dodal, da je združil preveč sestavin. Pripravil je novo mešanico, v katero je zmešal 0,1 dcl 
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ceta, 0,1 dcl vode in 1 kapljico glicerina. Dodal je še dva ščepca sladkorja in vse skupaj 

premešal. Svoje početje je primerjal z delom v slaščičarni. Pri pihanju mehurčkov ponovno ni 

bilo uspeha. Svoje delo je sklenil z mislijo, da nima smisla več “probavati”, saj je sam že 

iznašel idealno formulo za pihanje mehurčkov pri nalogi na prejšnji delovni kartici. 

Z raziskovalno škatlo je delal 85 minut. Z razumevanjem navodil ni imel nobenih težav, vse 

naloge je z velikim zanimanjem opravil popolnoma samostojno. Izvedel je tudi nekaj 

poskusov, ki jih ni bilo na delovnih karticah in sicer pihanje mehurčkov s slamico ob nalogi 

na prvi delovni kartici in izdelava mešanice pri nalogi na četrti delovni kartici, ki jo je zmešal 

s petimi kapljicami glicerina in je z njo pihal mehurčke, ki so najdlje trajali. Všeč mi je bilo, 

da je bil mladostnik, v primerjavi z delom s prvo raziskovalno škatlo, tako sproščen in 

zgovoren, ter da je pokazal takšno zanimanje za delo z raziskovalnimi škatlami. Zanimivi pa 

so bili tudi njegovi komentarji pri delu. 

4. PRIMER – DELO Z RAZISKOVALNO ŠKATLO – MLADOSTNICA F 

Raziskovalna škatla Milni mehurčki so prva raziskovalna škatla, s katero je mladostnica 

delala, zato sem ji najprej predstavila, čemu je raziskovalna škatla namenjena in čemu so 

namenjene delovne kartice. Prebrala je splošno in usmerjevalno kartico ter z vsebinsko kartico 

preverila, če je vse v škatli. Napačno je prebrala besedo glycerin, in sicer je zamenjala zadnji 

dve črki v besedi, zato sem jo pri narobe prebrani besedi korigirala. 

Po prebranem navodilu na prvi delovni kartici je pihala mehurčke in jih opazovala. Ob tem je 

povedala, da si ob pihanju malo moker, ampak da to ni nič hudega. Zapisala je, da so 

mehurčki različnih velikosti. 

Dolgo je gledala na drugo delovno kartico in tiho brala navodilo na njej. Nato me je prosila, 

če ji lahko pokažem, kako se meri s štoparico, saj je do sedaj še nikoli ni uporabljala. Ko sem 

ji to pokazala, z merjenjem ni imela težav. Ugotovila je, da najdlje zdržijo mehurčki iz 

mešanice vode, ceta, sladkorja in glicerina in odgovor zapisala na delovni list. 

Pri branju vprašanja na tretji delovni kartici je ponovno besedo glicerin prebrala “glicerni”, 

zato sem jo ponovno korigirala in ji povedala, kako se prebere. Na delovni list je zapisala, da 

ne ve odgovora, zato je pogledala v vrečico in poiskala odgovor. 

Na četrti delovni kartici je najprej prebrala celo navodilo in se na glas vprašala, kaj mora 

narediti. Še enkrat je prebrala prvi del navodila in iz pipe natočila vodo v kozarec. Nato je 
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prebrala drugi del navodila in se čudila, da mora dodati tudi sladkor, ob tem pa dejala, da že 

mora tako biti, če na kartici tako piše. Sladkor je dodala v majhen kozarček za doziranje ceta 

namesto v večje kozarce z vodo, kot je bilo zapisano v navodilu. Še enkrat je prebrala 

navodilo in ugotovila, da se je zmotila. Komentirala je, da se pač vsak lahko zmoti in sladkor 

dodala v vse tri kozarce z vodo. Nato je dodala v vsak kozarec še določeno količino ceta. Nato 

je prebrala še tretji del navodila, kjer je besedo” kapalko” prebrala “ kapljico”, zato sem jo na 

to opozorila, da  je besedo nato pravilno prebrala. V vse kozarce je dodala število kapljic po 

navodilu in izvedla merjenja. Podatke je vpisala v tabelo in ugotovila, da so najdlje trajali 

mehurčki iz mešanice, v katero je dodala 10 kapljic glicerina in najmanj mehurčki iz 

mešanice, v katero je dala 30 kapljic glicerina. Odgovor je zapisala na delovni list. 

Po prebranem navodilu na peti delovni kartici je v majhen kozarček natočila šampon do 

oznake 0,1 dcl in dodala 10 kapljic glicerina. Vsebino je zmešala z mešanico iz kozarca A, v 

katerem so bili cet, sladkor in 10 kapljic glicerina. Mehurčke ji je uspelo pihati. Nato je 

mešanici dodala še tekoči prašek in belo olje in znova poskusila. Tokrat ji mehurčkov ni 

uspelo pihniti. Dodala je še malo šampona, a ji tudi tokrat pihanje mehurčkov ni uspelo. Nato 

je vse počistila, obrisala in pospravila nazaj v škatlo. 

Z raziskovalno škatlo je delala 65 minut. Ob branju navodil so se pojavljale napake pri branju 

določenih besed, besedo glicerin je celo večkrat prebrala narobe. Edina od opazovanih otrok 

in mladostnikov me ni vprašala, kaj je glicerin. Zanimivo je, da tudi ona še ni imela izkušenj 

pri merjenju s štoparico. Nekoliko težav je imela pri branju navodila in izvedbi naloge na 

četrti delovni kartici. Pri razumevanju navodil in opravljanju nalog na ostalih delovnih 

karticah pa ni imela težav.  

7.4.5 Analiza raziskovalne škatle Milni mehurčki 

Vsi štirje od opazovanih otrok in mladostnikov, ki so delali z raziskovalno škatlo Milni 

mehurčki, so uspešno izvedli vse naloge na delovnih karticah in razumeli vsa navodila, ki so 

bila zapisana na njih. Z raziskovalno škatlo so delali različno dolgo. Delo z raziskovalno 

škatlo jih je pritegnilo. Posebno zanimanje in zadovoljstvo pri delu z raziskovalno škatlo pa je 

pokazal mladostnik D. Tudi otrok B, ki je delal samo s to raziskovalno škatlo, je izrazil željo, 

da bi še večkrat rad delal z raziskovalnimi škatlami. Vsi, ki so delali z raziskovalno škatlo, pa 

so na koncu očistili, obrisali in pospravili vse delovne pripomočke nazaj v škatlo. 

1. DELOVNA KARTICA 
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Opazovani otroci in mladostniki so se pri nalogi na prvi delovni kartici zadržali različno 

dolgo. Otrok C, mladostnik D in mladostnica F so pihali mehurčke dalj časa in jih opazovali, 

medtem, ko je otrok B v pihalnik pihnil samo enkrat. Otrok B in mladostnica C sta navedla le 

eno lastnost milnih mehurčkov, otrok C je navedel tri lastnosti, mladostnik D pa štiri lastnosti.  

 

2. DELOVNA KARTICA 

Pri branju navodila na drugi delovni kartici so vsi razen mladostnice F vprašali, kaj je glicerin, 

saj za besedo še nikoli niso slišali. Z izvedbo naloge in razumevanjem navodil pa niso imeli 

težav. Mladostnica F je prvič uporabljala štoparico za merjenje. Vsi so opravili vsa zahtevana 

merjenja, podatke vpisali v tabelo in ugotovitve zapisali na delovni list. 

3. DELOVNA KARTICA 

Na vprašanje na tretji delovni kartici sta otrok B in mladostnica F odgovorila in zapisala,da 

odgovora ne vesta, otrok C je zapisal, da  glicerin vpliva na trajanje mehurčkov, ker je sluzast, 

mladostnik D pa je bil najbližje popolnoma pravilnemu odgovoru in je zapisal, da glicerin 

vpliva na trajanje mehurčkov zato, ker je gost. Vsi so odgovor poiskali v platneni vrečici.  

4. DELOVNA KARTICA 

Navodilo na četrti delovni kartici je bilo daljše in sestavljeno in je vsebovalo veliko podatkov, 

zato so ga otroci in mladostniki morali prebrati zelo natančno, večkrat in po posameznih 

delih. Največ težav z branjem navodil je imela mladostnica F, saj je navodila prebrala 

površno, zato je pri izvedbi naloge  sladkor dala v napačni kozarec, kar pa je sama ugotovila 

in napako popravila. Narobe je prebrala tudi nekaj besed. Kljub temu, da je bilo navodilo 

obsežno in zahtevno, pa so vsi opazovani otroci in mladostniki izvedli nalogo popolnoma 

samostojno in pravilno, opravili so vsa zahtevana merjenja ter ugotovitve merjenj zapisali na 

delovni list. 

5. DELOVNA KARTICA 

Otroci in mladostniki so pripravljali in preizkušali  različne  mešanice za pihanje mehurčkov. 

V večini primerov jim ni uspelo pihniti mehurškov, razen otroku C, ki je v obstoječo 

mešanico v kozarcu B dodal nekaj kapljic tekočega mila in mladostnici F, ki je v obstoječo 

mešanico v kozarcu A dodala malo šampona in nekaj kapljic glicerina.  
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8 ANALIZA DELA Z RAZISKOVALNIMI ŠKATLAMI  

Delo z raziskovalnimi škatlami bom analizirala glede na anketni vprašalnik, ki sem ga izvedla 

na koncu raziskave, in glede na postavljene hipoteze. 

8.1 Analiza anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je vseboval štiri vprašanja, s katerimi sem skušala ugotoviti, ali je bilo 

otrokom in mladostnikom delo z raziskovalnimi škatlami všeč, ali so razumeli navodila na 

delovnih karticah, ali so v preteklosti že delali z raziskovalnimi škatlami in če želijo z njimi 

delati tudi v bodoče. Otroci in mladostniki so na vprašanja odgovarjali s pomočjo 3-

stopenjske ocenjevalne lestvice.  Vsi opazovani otroci in mladostniki so na vprašanje, ali drži 

trditev, da jim je bilo delo z raziskovalnimi škatlami všeč, odgovorili, da to popolnoma drži. 

Na vprašanje, ali so bila navodila na delovnih karticah dovolj razumljiva, da so lahko 

samostojno izvedli zahtevano nalogo, so trije odgovorili da, trije pa so odgovorili, da so bila 

navodila dovolj razumljiva le pri nekaterih nalogah. Iz odgovorov na vprašanje, ali so v 

preteklosti že delali z raziskovalnimi škatlami, je razvidno, da še nikoli niso delali z njimi, saj 

je tako odgovorilo vseh šest opazovanih otrok in mladostnikov. Na vprašanje, ali si tudi v 

bodoče želijo delati z raziskovalnimi škatlami, je vseh šest opazovanih otrok in mladostnikov 

zapisalo, da bi to radi še večkrat počeli. 

8.2 Analiza prve hipoteze 

Prva hipoteza je bila: 

Navodila na delovnih karticah bodo dovolj razumljiva, da bodo otroci in mladostniki, 

ki obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in nižje poklicno 

izobraževanje lahko samostojno, brez pomoči vzgojitelja izvedli zahtevane naloge, saj 

so napisane na primerni ravni zahtevnosti, s poudarjenimi ključnimi besedami in 

slikovnimi ponazoritvami. 

V vseh treh raziskovalnih škatlah je bilo skupaj 15 delovnih kartic. Na delovnih karticah je 

bilo nekaj besed, ki jih otroci niso poznali, zato jim je bilo potrebno razložiti njihov pomen. 

To so bile besede surovine, celuloza, glicerin in raztezati. Menim, da je pozitivno, da so na 

delovnih karticah tudi neznane besede, saj so se ob tem otroci in mladostniki naučijo nekaj 

novega. Neznane besede na delovnih karticah pa niso vplivale na razumevanje navodil za 

izvedbo posameznih nalog. 
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Pri delu z raziskovalno škatlo Papir – 1 otroci in mladostniki niso imeli težav z razumevanjem 

navodil in so vse naloge na delovnih karticah izvedli uspešno in popolnoma samostojno. 

Pri delu z raziskovalno škatlo Papir – 2 je le en mladostnik popolnoma razumel vsa navodila 

in razen tega, da se mu pokazala, kako se meri s štoparico, je vse zahtevane naloge izvedel 

popolnoma samostojno, vsi ostali, ki so delali s to raziskovalno škatlo, pa so potrebovali 

pomoč ali nasvet pri izvedbi. Dva od opazovanih otrok in mladostnikov nista razumela 

navodil na prvi delovni kartici, saj nista vedela, kaj morata storiti, in sta za izvedbo 

potrebovala dodatno pojasnilo, noben od njiju pa tudi ni znal narisati stolpičnega diagrama. 

Vsi otroci in mladostniki pa so potrebovali tudi pomoč pri merjenju s štoparico, saj je v 

preteklosti še nikoli niso uporabljali. Dodatno pojasnilo pri razumevanju navodil pa so 

potrebovali trije od opazovanih otrok in mladostnikov pri nalogi na tretji delovni kartici, saj 

niso znali prebrati zapisa ulomka 1/4, kljub temu da je bilo število izpisano z besedo v 

oklepaju, kar me je še posebej presenetilo, saj sem pričakovala, da s takšnim zapisom ulomka 

otroci in mladostniki ne bodo imeli težav. Vsekakor bi bilo bolje, da bi ulomek zapisala 

najprej z besedo in številčni zapis ulomka dala v oklepaj, ob tem pa narisala še skico. Eden od 

opazovanih otrok ni razumel, kaj mora narediti pri nalogi na tretji  delovni kartici. Menim, da 

bi bila naloga na tej delovni kartici lažje razmljiva, če bi bil na delovni kartici tudi slikovna 

ponazoritev, ki bi prikazala, kolikšen del lista je ena četrtina. Vsi trije otroci in mladostniki pa 

so imeli tudi težave pri izvajanju naloge na četrti delovni kartici, saj so morali navodilo brati 

večkrat, da so ga razumeli in da so nalogo pravilno izvedli. Tudi pri tej nalogi menim, da bi 

bilo razumevanje navodil lažje, če bi bila ob njem še slikovna ponazoritev naloge. 

Pri delu z raziskovalno škatlo Milni mehurčki so vsi opazovani otroci in mladostniki razumeli 

navodila na delovnih karticah in uspešno izvedli vse naloge na njih, kljub temu da so bila 

navodila na četrti delovni kartici obsežna, sestavljena in so vsebovala veliko podatkov. Otroci 

in mladostniki so za boljše razumevanje in pravilno izvedbo morali navodila prebrati večkrat 

in po posameznih delih. 

Glede na to, da otrokom in mladostnikom  na treh delovnih karticah od petnajstih navodila 

niso bila popolnoma razumljiva in da so trije od opazovanih otrok in mladostnikov na 

vprašanje v anketi odgovorili, da navodila na vseh delovnih karticah niso bila dovolj 

razumljiva, menim, da prva hipoteza ni potrjena. Prepričana sem, da bi bile naloge na 

delovnih karticah z omenjenimi popravki navodil in še z nekaterimi dodatnimi slikovnimi 

ponazoritvami popolnoma razumljive. 
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8.3  Analiza druge hipoteze 

Druga hipoteza je bila: 

Otroke in mladostnike, ki obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim 

standardom in nižje poklicno izobraževanje, bo delo z raziskovalnimi škatlami 

pritegnilo, saj so naloge na delovnih karticah zelo pestre in zanimive. 

Menim, da je otroke in mladostnike delo z raziskovalnimi škatlami resnično pritegnilo, kar je 

bilo moč zaznati iz njihovega dobrega razpoloženja in sproščenosti pri delu, njihovega 

interesa in zanimanja, kdaj lahko spet pridejo. To me je predvsem presenetilo pri otroku, ki 

ima težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo, zato sem prepričana, da so raziskovalne škatle 

primeren didaktični pripomoček tudi za otroke in mladostnike s podobnimi težavami in 

motnjami, saj iz prakse in izkušenj vemo, da je otroke in mladostnike z motnjami pozornosti 

in hiperaktivnosti potrebno usmerjati v aktivnosti, ki so pestre in zanimive, ki pritegnejo 

njihovo pozornost, kar pa delo z raziskovalnimi škatlami vsekakor je. 

Glede na navedeno in glede na odgovore v anketnem vprašalniku, da bi v bodoče vsi radi še 

večkrat delali z raziskovalnimi škatlami, menim, da je postavljena hipoteza potrjena.  

8.4 Analiza tretje hipoteze 

Tretja hipoteza je bila: 

Otroci in mladostniki bodo pokazali interes za delo z raziskovalnimi škatlami tudi v 

bodoče, saj je delo z raziskovalnimi škatlami za njih nekaj novega. 

 

Hipoteza je potrjena glede na odgovore v anketnem vprašalniku, saj so vsi opazovani otroci in 

mladostniki odgovorili, da je delo z raziskovalnimi škatlami za njih nekaj povsem novega in 

da bi v bodoče vsi radi še večkrat delali z raziskovalnimi škatlami. 
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9 ZAKLJUČEK 

Za izdelavo raziskovalnih škatel sem se odločila, ker je bilo to zame nekaj novega, 

privlačnega in zanimivega. Ko sem se z njimi prvič srečala pri študiju, sem takoj dobila idejo, 

da bi jih lahko vnesla v svoje delo oziroma v preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov 

s posebnimi potrebami, ki bivajo v domu, saj so raziskovalne škatle didaktični pripomoček, ki 

omogočajo delo s konkretnim materialom, raziskovanje, pridobivanje novih znanj in izkušenj 

ter razvijanje različnih naravoslovnih postopkov. Želela sem ugotoviti, kako bi se na 

raziskovalne škatle odzvali otroci in mladostniki, pa tudi moji sodelavci. Zbrala sem 

pripomočke in material ter sestavila naloge na delovnih karticah za tri raziskovalne škatle. Ob 

tem sem morala biti pozorna na to, da so bila navodila razumljiva in da so imeli otroci in 

mladostniki glede na njihove posebne potrebe, primanjkljaje in zmožnosti pri delu čim manj 

težav.  

V diplomskem delu sem opisala delo otrok in mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju starimi od 14 do 17 let s tremi raziskovalnimi škatlami, ki sem jih sama izdelala. 

Dejavnost sem skušala prilagoditi njihovim sposobnostim in zmožnostim in jim omogočiti, da 

so pri delu vsi uspešni, kar pripomore  k njihovi pozitivni samopodobi. Želela sem tudi, da bi 

otroci in mladostniki čim bolj samostojno opravili vse naloge.  

S pomočjo študije primerov sem preverjala, kako so otroci in mladostniki razumeli navodila. 

Vsakega otroka in mladostnika sem natančno opazovala in si sproti beležila opažanja. Kljub 

mojim izkušnjam in poznavanju otrok in mladostnikov, pa sem ugotovila, da bi pri 

sestavljanju nekaterih nalog morala biti navodila na delovnih karticah še bolj jasna, saj glede 

na to, da so nekateri mladostniki potrebovali pri delu občasno pomoč ali dodatno pojasnilo, 

nekatera navodila na delovnih karticah niso bila povsem razumljiva. To je sicer pozitivno, saj 

se na tak način razvija komunikacija med vzgojiteljem in otrokom oz. mladostnikom, ki 

pozitivno vpliva na njun odnos in sodelovanje med njima, vendar pa je osnovna ideja, da 

otrok in mladostnik dela z raziskovalno škatlo sam, brez pomoči vzgojitelja. Za lažje 

razumevanje navodil bi moralo biti na delovnih karticah še več slikovnih ponazoritev, kar 

bom vsekakor upoštevala pri popravi obstoječih raziskovalnih škatel, ki sem jih izdelala in v 

bodoče pri pripravi novih raziskovalnih škatel. 

Glede na pozitivne rezultate in na velik interes otrok in mladostnikov za delo z raziskovalnimi 

škatlami, sem se odločila, da bom raziskovalne škatle uporabljala za aktivno preživljanje 

prostega časa tudi v bodoče kot interesno dejavnost, tako da se bodo otroci in mladostniki 

lahko vključevali v dejavnost na lastno željo in interes.  
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Priloga 1: 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1. Ali drži trditev, da ti je bilo delo z raziskovalnimi škatlami všeč ? 

 

a) Popolnoma drži 

b) Delno drži 

c)  Ne drži 

 

2. Ali so bila navodila na delovnih karticah dovolj razumljiva, da si lahko samostojno 

izvedel zahtevano nalogo? 

 

a) Da 

b) Ne pri vseh nalogah  

c) Ne 

 

3. Ali si v preteklosti že delal z raziskovalnimi škatlami? 

 

a) Velikokrat  

b) Nekajkrat  

c) Nikoli  

 

4. Ali si želiš, da bi v bodoče še delal z raziskovalnimi škatlami? 

 

a) Večkrat  

b) Včasih  

c) Tega si ne želim  

 

 


