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ZGODNJE ZGODNJE 
NARAVOSLOVJE ZA NARAVOSLOVJE ZA 

TRAJNOSTNI RAZVOJTRAJNOSTNI RAZVOJ

NANAŠŠ SNESNEŽŽAKAK

Brdo pri Kranju, 6. oktober 2010Brdo pri Kranju, 6. oktober 2010

K OČE V J E

EK OVRTEC

VRTEC KOVRTEC KOČČEVJEEVJE

ENOTA: KEKECENOTA: KEKEC

Skupina otrok: od 1. Skupina otrok: od 1. 
do 2. letdo 2. let

vzgojno osebje: Lidija vzgojno osebje: Lidija 
JerJeršše, Monika Fajfar, e, Monika Fajfar, 
MaruMarušša Oraa Oražžemem Cesta na stadion 3

1330 Kočevje
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Sledimo ciljem:Sledimo ciljem:

EkoEko ššole kot naole kot naččin in žživljenja in ivljenja in EkoEko vrtca vrtca 
KoKoččevjeevje

K OČE V J E

EK OVRTEC

Cilji: Cilji: 

-- Spoznavanje snovi, Spoznavanje snovi, 

-- spodbujanje razlispodbujanje različčnih pristopov k nih pristopov k 
spoznavanju narave.spoznavanju narave.
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MedpodroMedpodroččnene povezave: povezave: 
(povezovalni (povezovalni kurikulumkurikulum))

Narava,Narava,

jezik,jezik,

matematika,matematika,

gibanje.gibanje.

KonstruktivizemKonstruktivizem

Konstruktivizem je Konstruktivizem je pristop, ki poudarja pristop, ki poudarja 
aktivno vlogo uaktivno vlogo uččenca pri izgradnji enca pri izgradnji 
razumevanja in osmirazumevanja in osmiššljanja informacij. ljanja informacij. 
((WoolfolkWoolfolk 2002,281.)2002,281.)
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MetodeMetode

Aktivnost otrok,Aktivnost otrok,

raziskovanje,raziskovanje,

eksperimentiranje,eksperimentiranje,

razlirazliččne interakcije.ne interakcije.

VIDEOPOSNETEKVIDEOPOSNETEK
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RezultatiRezultati

Razvijanje predstave o zaporedju Razvijanje predstave o zaporedju 
dogodkov (agregatna stanja vode),dogodkov (agregatna stanja vode),
vzrokvzrok--posledica,posledica,
šštevila, oblike,retevila, oblike,rešševanje problemov na evanje problemov na 
razlirazliččne nane naččine,ine,
šširjenje besediirjenje besedišščča (nove besede),a (nove besede),
rerešševanje gibalnih problemov,evanje gibalnih problemov,
smiselna celotasmiselna celota-- skozi povezovanja skozi povezovanja 
razlirazliččnih podronih področčij.ij.

Videoposnetek kot evalvacijaVideoposnetek kot evalvacija

Ob ogledu posnetka poteka proces:Ob ogledu posnetka poteka proces:

evalvacije, evalvacije, samoevalvacijesamoevalvacije in refleksije.in refleksije.

Kako delujemo kot skupina, posamezniki,  Kako delujemo kot skupina, posamezniki,  
kakkakššen je naen je našš nanaččin in nivo komunikacije, in in nivo komunikacije, 
izrazoslovje, besediizrazoslovje, besedišščče, odzivi otrok, potek e, odzivi otrok, potek 
dejavnosti, ki jih izvajamo itd.dejavnosti, ki jih izvajamo itd.



6

Kako lahko nadaljujemo?Kako lahko nadaljujemo?

Sneg lahko meSneg lahko meššamo z razliamo z različčnimi snovmi: nimi snovmi: 
moko, soljo ipd.,moko, soljo ipd.,

slikamo z belo barvo,slikamo z belo barvo,

igramo se z razliigramo se z različčnimi liki.nimi liki.

SlikamoSlikamo

pogovorpogovor
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Sneg in mokaSneg in moka

Raziskovanje snoviRaziskovanje snovi

Igra z likiIgra z liki

Poimenovanje, izbira in lepljenje likov, Poimenovanje, izbira in lepljenje likov, 
sestavljanje delov v celotosestavljanje delov v celoto


