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Veste, kdo so »zakajčki«?

Vzgojitelji, učitelji in pedagoški delavci jih zelo dobro poznate, starši pa še veliko bolj. To so
naši, vaši otroci. Radovedni malčki, ki jim vprašanj nikoli ne zmanjka. Gotovo imate kakšno tako
radovedno zverinico doma ali pa ste jo imeli. Ja? Potem ste na pravi strani :)

Sedaj pa malo bolj resno…

Otroci z velikim zanimanjem spremljajo pojave, ki se odvijajo v naravi. Radi raziskujejo in
postavljajo številna vprašanja. V veliko veselje jim je, če so tudi sami raziskovalci, sami
eksperimentirajo, kuhajo, packajo, odkrivajo in se učijo. Če raziskujejo sami, so še bolj
ustvarjalni in polni idej (in novih in novih vprašanj). Tako majhni so, pa tako veliko bi se radi
naučili. Pomembno je, da jim odrasli pri raziskovanju pomagamo, jih usmerjamo in jih naučimo,
kako bodo znanje uporabljali.

Starši smo obremenjeni s tem, koliko jezikov bo naš otrok znal, da bo čim prej znal brati in
pisati, da bo imel dovolj dejavnosti… ne bomo pa mu znali povedati, kako nastane mavrica,
zakaj jo vidimo tudi v luži, zakaj pada dež, zakaj grmi, zakaj led plava na vodi, kako bi naredil
rjavo barvo,…

Naravoslovje oz. znanost otroci večinoma spoznajo v osnovni šoli in sicer v manjši meri kot
ostale predmete. Znano je, da naravoslovje ni priljubljeno med mladimi in da otroci že zgodaj
dobijo odklonilen odnos do naravoslovnih ved. Da bi to izboljšali, je treba naravoslovje otroku
predstaviti v povsem drugačni luči - taki, ki se oklepa dejstev iz vsakdanjega življenja. Kdaj?
Takrat, ko so otroci najbolj radovedni, ko začnejo spraševati in ko se zdi, da vprašanjem kar ni
konca.

Prihodnost, ki čaka naše otroke, bo neusmiljeno zahtevala vedno več znanja in predvsem tako
izobražene ljudi, da bodo svoje znanje znali uporabiti za kakovostno in srečno življenje.
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Mali znanstvenik je tukaj, da pomaga Vam, staršem, vzgojiteljem in učiteljem. Vabljeni ste, da
se trudite skupaj z nami. Pripravili bomo zbirko poskusov za otroke, od 3. leta starosti dalje pa
vse do srednješolskih let. V kolikor potrebujete pomoč pa vas lahko tudi obiščemo, svetujemo
ali pa ušpičimo kakšno znanstveno raziskovalnico skupaj!

Z idejami, ki jih boste našli tukaj, boste lahko razveselili, zaposlili in predvsem naučili
vaše »zakajčke«, da je narava čudovita, polna zanimivosti, raziskovanj, odgovorov in
predvsem, da je polna znanja.

Mama malega znanstvenika

mag. Natalija Bohinc Zaveljcina, prof. kem.

*Fotografije, ki so objavljene na portalu, so avtorsko zaščitene in so v lasti administratorjev
portala. Ostale fotografije so kupljene ali imajo naveden vir ali dovoljenje staršev, če so na njih
otroci. Prepovedano je vsakršno kopiranje ali objavljanje fotografij brez predhodnega soglasja
avtorja .*
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