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Okoli nas se je pomlad kljub pogoste-
mu dežju razbohotila v zelenju in cvetju. 
Opazovanje lepot v naravi nas napolnjuje 
s pozitivnimi občutki in nas notranje bo-
gati. Pomaga nam pri premagovanju nega-
tivnega stresa, ki je vsakdanji pojav v peda-
goških poklicih. Kakšna sreča, da imamo v 
svoji domovini zelenja, rož, dreves in voda 
v izobilju tudi za občudovanje, poživljajo-
če sprehode in rekreacijo.

Slovenski javni vrtci, ki uresničujemo 
cilje in načela Kurikuluma za vrtce, smo 
dosegli kurikularno kakovost, ki je lahko 
za zgled tudi drugim v evropskem prosto-
ru. Ker pa nobena kakovost ni dosežena 
enkrat za vselej,  je potrebno vsak dan zno-
va ustvarjati, se truditi in povsod delati za 
kar najvišjo kakovost: pri vzgojno-izobra-
ževalnem delu z otroki, pri sodelovanju s 
starši, za kakovostno medsebojno strokov-
no sodelovanje, za vrtec kot racionalen in 
uspešen poslovni sistem. Dober glas okoli 
vsakega vrtca se gradi počasi, slab dogodek 
lahko v hipu veliko uniči. 

Dobrega medsebojnega sodelovanja 
v delovnem kolektivu vrtca ni brez tru-
da vsaj velike večine vpletenih. Za dobro 
medsebojno sodelovanje je treba premaga-
ti lastno sebičnost in namišljeno pomemb-
nost ter priznati vrednost besed in dejanj 
svoji poklicni kolegici ali kolegu.  Ko spo-
znamo, da dobro medsebojno sodelovanje 
prinaša koristi vsem, delo postane veselje, 
vse je  laže doseči in uresničiti, vse naloge 
lahko uspešneje in hitreje opravimo. 

Gotovo je med najpomembnejšimi na-
logami vsake ravnateljice ali ravnatelja, da 
spodbuja in omogoča medsebojno sode-
lovanje v vrtcu, ki je pomembna sestavi-
na dobre klime. Za dobro klimo v vrtcu 
lahko veliko naredijo tudi tisti sodelavci, 
ki vnašajo v svojo delovno sredino dobro 
voljo, ki spodbujajo sodelavce z besedo in 
lastnim delovnim zgledom, ki ne  nergajo 
in ne stresajo slabe volje okoli sebe za vsa-
ko malenkost.     

V vrtcu je zelo pomembno, poleg 
vzgojno-izobraževalnega dela v ožjem po-
menu besede, tudi kakovostno izvajanje 
dnevne rutine. Vsak otrok v oddelku mora 
biti najprej dobro oskrbovan: sit, odžejan, 
suh, čist, naspan …  Zadovoljene biološke 
potrebe so osnova dobremu počutju, niso 

pa zadostne. Zadovoljene morajo biti tudi 
potrebe po ljubezni, naklonjenosti, bližini. 
Na tej osnovi šele lahko gradimo tudi dru-
ga vzgojna in izobraževalna prizadevanja.

Javna služba zahteva med ostalim tudi 
zavestno profesionalno obnašanje. Zave-
dati se moramo, da smo v vrtcu izključno 
zaradi otrok in njihovih staršev, ki nam za-
upajo svojega otroka. Čeprav je postal po-
seben problem sodelovanja s starši v t. i. 
permisivni vzgoji oz. popustljivi vzgoji, ki 
danes prevladuje v družinah, nikoli ne po-
zabimo, da so starši prvi odgovorni in po-
klicani vzgojitelji in skrbniki svojih otrok. 
Vrtec jim je lahko samo v (veliko) pomoč.

Vsak vrtec si mora prizadevati za de-
mokratično vzgojo, ki zahteva tudi vzgo-
jiteljevo odgovornost, jasna pravila, do-
slednost pri uveljavljanju dogovorjenega, 
vzgojo otrok za osebno odgovornost in 
samostojnost, participacijo otrok pri od-
ločanju v oddelku, vendar v okviru dogo-
vorjenih pravil in še kaj. Otrok mora imeti 
možnost dejavno uresničevati svoje pra-
vice in se ob tem hkrati vzgajati za odgo-
vornost. Otrokom omogočimo celostno 
in izkustveno učenje.

Vendar še ni dovolj, če strokovno dela-
mo, biti moramo tudi vljudni in prijazni, 
potrpežljivi in modri. Za vsak dober od-
nos se je treba truditi, tudi za dober odnos 
s starši: s pozdravom (mi prvi pozdravi-
mo!), z nasmehom, s kakšnim informa-
tivnim stavkom … Saj to nič ne stane, 
staršem pa ogromno pomeni. Neprije-
tnih zadev, ki jih moramo s posameznimi 
starši včasih reševati tudi v vrtcu, nikoli ne 
govorimo pred oz. med drugimi ljudmi, 
ampak vedno na štiri oči. Dajati smemo 
le tiste informacije, za katere smo poobla-
ščeni in odgovorni. Kljub moderni telefon-
ski tehniki tudi nikoli ne telefoniramo, ko 
smo med otroki, to ni sprejemljivo vede-
nje, saj kaže na vzgojiteljevo očitno neod-
govornost. Klicanje prekinemo in se javi-
mo pozneje, med svojim odmorom. Samo 
po sebi se razume, da stacionarnih vrtče-
vskih telefonov ne smemo uporabljati za 
zasebne pogovore.

Čeprav je država zamrznila vsa nagra-
jevanja in napredovanja, dobimo v vrtcih 
še vedno plačo brez zamude, vsakodnev-
ni topli obrok na delu, regres in povrnje-

ne osnovne potne stroške. V mnogih pa-
nogah, v Sloveniji in drugod po EU, kot 
lahko beremo, delavci o čem takem lah-
ko samo sanjajo. Prav je, da znamo delo v 
javni službi zato ceniti in si vsak dan tudi 
prizadevati, da ga kar najbolje opravimo. 
Pošteno in kakovostno opravljeno delo pa 
je seveda vredno tudi pravičnega  plačila.

Bliža se čas dopustov. Dopustniški čas 
je zaradi nas odraslih, za otroke v vrtcu to 
ne sme biti pomembno. Javna služba mora 
v vrtcu brezhibno potekati tudi poleti, saj 
je za otroke enako pomemben vsak dan v 
letu. Morda pa boste našli tudi čas za pre-
gledovanje strokovnih prispevkov revije 
Vzgojiteljice iz prejšnjih let na prenovlje-
nih spletnih straneh revije.   

    Želim vam poletne dni brez nega-
tivnega stresa in veselo uživanje lepe-
ga okolja, kamor koli vas bo zaneslo to 
poletje. Odpočijte si in na svidenje v no-
vem šolskem letu.

 Urednica

Prijazen pomladni pozdrav v vse 
slovenske vrtce!
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Vrtec se predstavi

Vrtec Ciciban Ljubljana – Bežigrad

Želimo si imeti dovolj mest za vse otroke

Lahko na kratko opišete zgodovino 
vrtca, ki ga vodite?

Davnega leta 1948 je bil ustano-
vljen v visokopritlični hiši »Dom 
igre in dela«, kot so se v prvih po-
vojnih letih imenovali vrtci.  Leta 
1951 je bil preimenovan v Otroški 
vrtec Stožice, kasneje, v letu 1960, 
pa v Vrtec Ciciban. Zaradi novona-
stalih stanovanjskih sosesk se je hi-
tro širil, saj so se odpirale nove in no-
ve enote. V času svojega največjega 
obsega je imel vrtec 78 oddelkov in 
1640 otrok.

Sčasoma se je naš vrtec zmanjšal, 
vendar se je nenehno ohranjal  in is-
kal sodobne pedagoške pristope in 
razvijal kvaliteto dela za vse ciljne 
skupine.

Koliko ima vrtec v tem šolskem 
letu oddelkov in otrok?          

Vrtec Ciciban ima v tem šolskem le-
tu 57 oddelkov in 1017 otrok, kar po-
meni, da smo še vedno zelo velik zavod.

Koliko vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic izvaja vzgojno-izobra-
ževalno delo pri otrocih?

Zaposlenih je 58,5 vzgojiteljev in 
65,5 pomočnikov vzgojitelja.

Vsak vrtec ima svoje organizacijske 
posebnosti. Lahko opišete organi-
zacijske posebnosti vašega vrtca? 
Kje imate enote? 

Imamo šest enot na sedmih lokaci-
jah, vse enote so si sorazmerno blizu, 
v Bežigradu. Vsaka enota ima  svojo 
delovno klimo, saj to klimo ustvarjajo 
ljudje, ki v njej delajo. Vsaka enota ima 
poleg tega tudi veliko skupnega,  svo-
je posebnosti in ravno to nas še doda-
tno bogati.

Kdo skrbi za vsakodnevno organi-
zacijo dela? 

Za vsakodnevno organizacijo dela 
skrbijo organizacijske vodje enot,  pa tu-
di  pomočnice ravnateljice in seveda jaz 
kot ravnateljica. Vsak ima svoje pristoj-
nosti in obveznosti. Izjemno pomemb-
na pa je medsebojna komunikacija.

Kakšen vpis pričakujete za nasle-
dnje šolsko leto? Imate dovolj pro-
stih mest za vse otroke, ki se zani-
majo za vaš vrtec?

Želimo si, da bi imeli dovolj mest za 
vse otroke. Res pa je, da zaradi različnih 
vzrokov, predvsem zaradi ponovnega 
delnega plačila staršev za drugega otro-
ka, zaradi večje brezposelnosti, splošne 
gospodarske krize in še drugih vzrokov, 
letos ni tako velikega povpraševanja, kot 
je bilo še pred letom ali dvema.

Kljub temu je povpraševanje še ve-
dno krepko čez zmogljivosti vrtca. Ima-
mo 180 mest, menim pa, da za vse po-
trebe in želje po določenih enotah to 
najbrž ne bo dovolj.

Za kaj si trenutno najbolj prizade-
vate na pedagoškem področju rav-
nateljskega vodenja vrtca? Kaj kot 
ravnateljica neposredno pedago-
ško vodite? 

Predvsem si prizadevam za zado-
voljstvo vseh udeležencev v vzgoj-
nem procesu, ker tudi sama to delo 
opravljam iz zadovoljstva. Iščem no-

ve izzive, predvsem pa skrbim za vna-
šanje kritičnosti, ustvarjalnosti in po-
zitivne energije. Neposredno vodim 
vzgojiteljske zbore, strokovne delov-
ne skupine, svete staršev, problemske 
sestanke in podobne zadeve. Posre-
dno sem seznanjena s celotnim pe-
dagoškim procesom.

Lahko opišete posebnosti izvedbe-
nega kurikula vašega vrtca? 

Posebnost je v tem, da izhajamo iz 
otrok, da poznamo in razumemo cilje 
in načela predšolske vzgoje, da jih živi-
mo v praksi. Nenehno iščemo izzivajo-
če dejavnosti pri  otrocih in svojo vlogo 
vzgojitelja spreminjamo v   koordinator-
ja, ki gradi na pozitivnosti. 

V kakšne projekte ste vključeni kot 
vrtec? Kako ocenjujete projektno 
sodelovanje?

Vključeni smo v mnoge projekte, 
tako na lokalni kot tudi mednarodni 
ravni. Ponosna sem na letošnji projekt 
Porajajoča se pismenost v predšolskem 
obdobju,  v katerega so vključeni vsi od-
delki našega vrtca. Projekt se uspešno 
izvaja v vseh oddelkih in je za kasnejšo 
pismenost, komunikacijske  sposobno-
sti in pismeno samozavest otrok zelo 
pomemben. Vključeni smo v projekte 
s področja ekologije, raziskovanja, Hiše 
eksperimentov, Comenius in v projekt 
Nama, kjer se poglabljajo matematična 
pismenost, razumevanje.

Ravnateljica Marija Kermavnar

Vrtec Ciciban ima svoj sedež 
na Šarhovi 29, Bežigrad, v 
Ljubljani. Ravnateljico vrtca, 
Marijo Kermavnar, smo pro-
sili, da nam predstavi vrtec 
in njegove posebnosti.
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Uvod
Otroci se začno zelo zgodaj in radi gibati. Dejavnosti, ki 

se jih na začetku lotevajo povsem samoiniciativno, postajajo 
z rastjo in razvojem, še posebej z vključitvijo v vzgojno-izo-
braževalne ustanove, bolj sistematične, urejene in načrtovane. 
Tako se otroška igra, kot imenujemo te dejavnosti, spremi-
nja – predvsem način igranja. Vedno pa otroci posegajo po 
materialu, pripomočkih in gradivu, ki jim je najbliže. Ob tem 
uporabljajo domišljijo, so kreativni in domiselni. 

Igra in gibanje ob tem otroku omogočata vsestranski ra-
zvoj, še posebej socialni, kar pomeni, da spoznava vrstnike, 
se uči sodelovanja, strpnosti, obzirnosti, reševanja konflik-
tov, potrpežljivosti z njimi (in z drugimi ljudmi) ter razvija 
empatijo, ko se preko igre vživlja v razne vloge, ki jih opaža 
pri odraslih osebah. 

Dodatno vrednost imata gibanje in igra na svežem zraku, 
saj otrok s tem širi svoje izkušnje o sebi in okolju okoli se-

Vrtec se predstavi

Projektno sodelovanje ocenjujem 
kot zelo dobro, kadar so zagotovljeni 
vsi pogoji, predvsem pa, da si lahko po-
zitivno odgovorimo  na vsaj tri ključna 
vprašanja: Ali je to dobro za nas? Kaj 
bomo s tem pridobili? Na kakšen način 
bomo to realizirali?

Kakšna je podpora staršev vašim 
prizadevanjem? So se starši pri čem 
posebej angažirali?

Vključevanje staršev v dejavnosti je 
nujen pogoj za uspešno delo. Naši starši 
se v okviru možnosti pogosto angažira-
jo, ponudijo pomoč, predlagajo, sode-
lujejo, preredijo predstavo, nas kam po-
vabijo … Predvsem pa nam zaupajo in 
nas podpirajo.

S katerimi zavodi v okolju vrtec 
največ sodeluje in pri čem?

Skozi celo leto sodelujemo s Srednjo 
vzgojiteljsko šolo, s Pedagoško fakulte-
to,  prav tako pa tudi s študenti iz drugih 
držav, ki pridejo na izmenjavo izkušenj v 
predšolski vzgoji. Smo mentorski in ho-

spitacijski vrtec. Dijaki in študenti peda-
goških smeri so redni obiskovalci naše-
ga vrtca. Tudi na ta način se seznanjamo 
z novostmi, nudimo mentorstvo in iz-
menjujemo izkušnje. Prav tako  dobro 
sodelujemo z osnovnimi šolami, glas-
benimi šolami in s športnimi društvi.

Za kaj ste si v zadnjem času priza-
devate v sodelovanju z lokalno sku-
pnostjo? 

Predvsem za  pomoč pri izpeljavi 
skupnih nalog, za dobro sodelovanje 
in upoštevanju drug drugega.

Kaj pričakujete od ministra za šol-
stvo …? Kaj bi po vaše bilo nujno 
potrebno urediti, spremeniti na 
področju vrtcev?

Pričakujem, da bo poznal in spošto-
val naše delo, da bo zagovarjal in nad-
grajeval naša prizadevanja za ohranitev  
standardov in normativov. Veliko bi bi-
lo potrebno urediti, pa vendar, glede na 
krizne čase  bodimo realni: veliko bo že 
to, da obstanemo, kjer smo.

Smo sredi gospodarske krize, ki jo 
čutimo tudi v javnih zavodih. Ka-
kšen vpliv ima na vaš zavod?

Zavedamo se, da je potrebno upošte-
vati in na primeren način prispevati k re-
ševanju krize, vendar ne na račun kvalite-
tnega življenja otrok. Javni vrtci že ves čas 
skrbno in racionalno gospodarimo.  Naj-
bolj se kriza pozna pri plačevanju oskrb-
nin staršev. Vedno več je neplačnikov, ve-
dno več imamo neplačanih terjatev, kar 
poslabšuje razmere , se zajeda v poslova-
nje in nam povzroča velike težave.

Kaj bi še radi sporočili strokovni 
javnosti, pa vas nismo vprašali? 

Saj ste skoraj vse vprašali! Najpo-
membneje je, da ostajamo kot vrtec pri-
jazni, kompetentni in da ponujamo de-
javnosti,  v katerih se imajo otroci  lepo.

Hvala za vaše sodelovanje. Še na-
prej želimo vašemu vrtcu uspešno 
delovanje v korist otrok in staršev.

Spraševala je urednica B. V.

Aktualnosti

dr. Maja Hmelak, asistentka za predšolsko pedagogiko, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta 
Doroteja Perše, študentka programa Predšolska vzgoja na Pedagoški fakulteti v Mariboru

Pomen in oblike (varnega) gibanja na 
zunanjih površinah vrtcev

Povzetek
Gibanje in igra sta otrokovi ključni dejavnosti, s 
pomočjo katerih skrbi za svoj vsestranski razvoj. 
Pomembno je, da oboje čim pogosteje poteka tudi 
na prostem. V vrtcih imajo zato temu namenje-
ne zunanje površine, kjer so prisotna tudi najra-
zličnejša igrala. Ker lahko vsako gibanje in igra, 
še posebej na igralih, pripeljeta do poškodb, je 
pomembno, da pri tem zagotovimo varnost, ni-
kakor pa zaradi strahu pred poškodbami gibanja 
otrokom ne odrekamo igre na prostem.

Ključne besede: predšolski otrok, vrtec, zuna-
nje igrišče, varnost, gibanje.
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Aktualnosti

be ter skrbi za zdrav razvoj. V vrtcih so gibanju in igranju na 
prostem namenjeni zunanji prostori ob samem vrtcu, kjer 
so običajno prisotna tudi zunanja igrala za otroke. Le-ta so 
pomembna za raznoliko gibanje, otrokom so tudi zelo zani-
miva, a hkrati predstavljajo večjo verjetnost poškodb. Zato je 
zelo pomembno, da vzgojitelji z različnimi ukrepi in dejanji 
ob gibanju in igri na prostem poskrbijo najprej za varnost – 
tudi na otroških igralih. S tem se lahko ognemo nevarnostim 
in morebitnim poškodbam, hkrati pa otrokom zagotovimo 
brezskrbnost in užitek ter s tem nemoten razvoj.

Gibanje in igra
Različni avtorji (Videmšek in Pišot, 2007; Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2005) ugotavljajo, da je igra najučinko-
vitejše sredstvo povezovanja različnih področij v vrtcu, saj ob 
igri otrok doživlja veselje in sproščenost. Pri igranju je otrok 
ustvarjalen, samostojen, izraža to, kar je zanj zdaj pomembno 
in uživa v sami dejavnosti. Igra je najbolj primerna otrokovi 
naravi in zagotavlja enotnost med otrokovim gibalnim, spo-
znavnim, čustvenim in socialnim razvojem. Igra je brezmej-
na in neskončna. »Ob tem se premalo zavedamo, da imajo 
otroci veliko potrebo po gibanju. Njihovo telo to potrebu-
je in si velikokrat tudi izbori gibanje, pa čeprav s tem morda 
kršijo pravila. Otroci z gibanjem spoznavajo svoje telo, urijo 
čutila in motoriko. Preko gibanja izražajo svoja čustva, stra-
hove, potrebe in se sproščajo« (Hmelak in Lepičnik Vodopi-
vec, 2012). Kot poudarjata Elliot in Sanders (2002) je fizična 
aktivnost oziroma gibanje otroku prirojeno, saj predvsem z 
njegovo pomočjo zaznavajo in spoznavajo svoje okolje. 

Gibanje je med drugim tudi eno izmed osrednjih podro-
čij Kurikuluma za vrtce (1999), pri čemer mora biti prilago-
jen različnim potrebam, interesom in sposobnostim otrok, 
tako da optimalno prispeva k njihovemu razvoju in zdravju. 
Ker je potreba po gibanju in igri otrokova primarna potreba, 
ji moramo posvetiti posebno pozornost. Z gibanjem telesa 
je namreč pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in 
samega sebe. Videmšek in Jovan (2002) ob tem poudarja-
ta aktivno vlogo otrok v kurikulu, zaradi česar se spreminja 
vloga odraslega, ki ni več zgolj v vlogi vodje, ampak otroka 
vodi k iskanju lastnih poti pri reševanju različnih gibalnih 
problemov. Ob tem se poudarja spoštovanje individualnosti 
(v nasprotju s skupinsko rutino), drugačnosti (v nasprotju 
z enakostjo), zasebnosti in strpnosti. »Večina strokovnja-
kov za predšolsko vzgojo se strinja, da je vzgojiteljeva vloga 
osrednjega pomena za učinkovitost programa predšolska 
vzgoja. Otroci, ki jih vzgojitelji bolj spodbujajo, vztrajajo 
dalj časa pri dejavnostih in so bolj neodvisni« (Bahovec 
in Kodelja, 1996, str. 64).

Kot smo že poudarili, so na zunanjih igriščih možne ra-
znolike igre oz. oblike gibanja, pri čemer se otroci lahko po-
služujejo igral, različnih drugih pripomočkov in športnih re-
kvizitov ali pa se igrajo brez vseh pripomočkov. Ob tem velja 
poudariti, da igre (z ali brez pripomočkov oz. z uporabo igral) 
najpogosteje delimo glede na vsebino. 

Funkcijska igra: različni avtorji (Kavčič, 2009; Marjanovič 
Umek, 2010) trdijo, da je to igra, pri kateri otrok preizkuša 
zaznavno-gibalne sheme. Gre za igro, v kateri otrok razvija 
svoje osnovne funkcije predvsem z gibanjem in zaznavanjem 

najprej svojega telesa, nato sveta okoli sebe. Otroci ponavlja-
jo gibe s predmeti ali z materiali in pa tudi brez njih. Je pre-
vladujoča v prvem letu otrokovega življenja, v drugem letu 
pa pride do upada, saj nadaljuje na razvojno višje oblike igre. 

Simbolna oziroma domišljijska igra: »Za simbolno igro je 
značilno, da je opredeljena s prvinami, ki so le mentalno re-
prezentirane in niso dejansko prisotne. Otrok v igri repre-
zentira neko dejanje, predmet, osebo ali pojav iz realnega ali 
domišljijskega sveta. V igri torej uporablja simbole, pri čemer 
je simbol pojmovan kot izvrševanje konvencionalnih akcij, ki 
nosijo neki pomen, ali kot uporaba predmetov v namene, ki 
imajo konvencionalni pomen« (Duran, 1995; cit. Po Mar-
janovič Umek in Kavčič, 2001).

Konstrukcijska igra: pri konstrukcijski igri otrok sam 
ustvarja konstrukcijo; jo povezuje, sestavlja in gradi. Prva 
konstrukcijska igra se pojavi že ob koncu prvega leta, ko otrok 
sestavlja velike kvadre in nalaga skodelice (Marjanovič Umek 
in Kavčič, 2001). 
- Dojemalna igra: predstavlja neko razumevanje odnosov 

med predmeti in ljudmi ter med pomeni in simboli. Ka-
že se kot otrokovo poimenovanje predmetov realnosti ali 
dogajanja, sledenje navodilom igralnega partnerja, dajanje 
navodil in kot dojemanje odnosov (Zupančič, Gril, Cecić 
Erpič in Puklek, 1999; povz. po Kvačič, 2009).

- Igra s pravili: Marjanovič Umek in Kavčič (2001) ter Du-
ran (2003) ugotavljajo, da se igra s pravili pogosto ne po-
javi v obdobju dojenčka in malčka. Zaradi celovitih ra-
zvojnih procesov, ki jih sama igralna dejavnost zahteva, 
se začne pojavljati nekje od tretjega leta otrokove starosti 
naprej. Glavne značilnosti iger s pravili so prepoznavanje, 
sprejemanje in podrejanje vnaprej določenim, dogovorje-
nim pravilom. Med take igre uvrščamo: gibalne igre s pra-
vili, igre z vodjo, igre petja, namizne igre in športne igre.
Že v začetku smo poudarili pomen iger in gibanja za otro-

kov socialni razvoj, zato na tem mestu izpostavljamo še kla-
sifikacijo iger glede na socialno udeležbo, ki jo je predstavila 
Batistič Zorec (2002).
- Individualna igra: lahko ji rečemo tudi samostojna igra. 

Prevladuje nekje do drugega leta otrokove starosti, kajti v 
tem obdobju otroka bolj zanimajo odrasli ljudje kot osta-
li vrstniki. Otrok se zaradi tega razloga z vrstniki ne igra, 
ampak igro drugih le opazuje.

- Vzporedna igra: ta vrsta igre se pri otroku pojavi med dru-
gim in tretjim letom starosti, ko se skupaj igra več otrok. 
V tem obdobju je otrokom všeč igranje z vrstniki, vendar 
se sam še vedno ni sposoben igrati z njimi. Otroci se še 
vedno igrajo vsak zase, vendar se že pojavljajo elemen-
ti posnemanja igre drugega, hkrati pa tudi jemanja igrač 
drugim vrstnikom.

- Skupna igra: le-ta začne naraščati po tretjem letu starosti, 
ko otroke že zanimajo vrstniki in igra z njimi. Pogosto se 
igrajo v parih ali pa v manjših skupinah, pri čemer se pogo-
sto zamenjujejo. Otroci so pri tej starosti že sposobni so-
delovati med sabo, vendar prihaja do pogostih konfliktov 
in nerazumevanj. Najprej je igra asociativna, kar pomeni, 
da otroci nimajo skupnega cilja, kasneje pa se razvije igra, 
kjer otroci močno sodelujejo in imajo skupen cilj. Pogosto 
ta cilij dosegajo skupaj in z veliko trenji.
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Vse te oblike oz. vrste iger se pojavljajo tudi ob gibanju in 
igri na prostem igrišču. Velika prednost zunanje igralne po-
vršine je v tem primeru predvsem (običajno) večji prostor, 
sožitje z naravo ter svež zrak.

Zunanja otroška igrišča kot del vrtca
Otroška igrala in igrišča so pomemben dejavnik v otroko-

vem razvoju, saj otrok potrebuje gibanje za normalen razvoj. 
Da bi otroku zagotovili optimalne pogoje za razvoj glede na 
njegove zmožnosti, potrebuje okolje, ki mu nudi razmere za 
pridobivanje raznovrstnih izkušenj na ravni samostojnega 
delovanja. Ena izmed ustreznih možnosti je vsekakor igra na 
otroškem igrišču (Videmšek, Hosta, Bučar in Čuk, 2007). 
»Igrišče je sestavni del objekta vrtca in je zunanji funkcional-
ni prostor, namenjen spontanim in usmerjenim dejavnostim 
otrok« (Lepičnik Vodopivec in Hmelak, 2008, str. 296). Raz-
lični avtorji (Videmšek, Hosta, Bučar in Čuk, 2007; Mramor, 
2001) navajajo, da je otroško igrišče prostor, ki je namenjen 
otrokom, njihovim potrebam in željam, kjer se ti počutijo var-
no, sproščeno in svobodno. Na igrišču najdemo mnoga igrala, 
na katerih lahko otroci urijo svoje sposobnosti in spretnosti. 
S tem otroci pridobivajo sposobnosti upravljanja s telesom. 

Igrišče je opredeljeno tudi v Pravilniku o normativih 
in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
(2000), kjer lahko razberemo, da mora igrišče zagotavlja-
ti najmanj 15 m² površine na otroka. Lahko tudi manj, 
če so v neposredni bližini vrtca zelene površine, ki jih je 
mogoče uporabljati za igro in do njih vodi varna pot. V 
pravilniku je navedeno tudi, da mora biti igrišče opre-
mljeno z enostavnimi, s sestavljenimi in kompleksnimi 
igralnimi enotami, tako da je za vsakega otroka na voljo 
najmanj 1,5 igralnega mesta. Otrokom naj omogoča tudi 
izbiro različnih dejavnosti, socialne stike in tudi prostor 
za umik v zasebnost.

Vrtci imajo običajno zunaj travnate površine, kjer so po-
stavljena različna igrala – tobogani, gugalnice, različna ple-
zala. Primeren je tudi manjši grič, po katerem lahko otroci 
plezajo, v zimskem času tudi sankajo in smučajo. Pri giba-
nju na zunanjih površinah lahko vzgojiteljice z malo iznaj-
dljivosti in domišljije izkoristijo tudi številne ovire, kot so 
npr. hlod, štor, luža itd., saj tako »otrok v naravnem okolju 
na zanimiv način pridobiva najrazličnejše gibalne izkušnje« 
(Videmšek in Kovač, 2001, str. 59). Igranje na otroškem 
igrišču je namreč pomemben člen pri razvijanju na vseh po-
dročjih otrokovega razvoja. Kakovostno otroško igrišče mo-
ra vsebovati zanimiva oz. vabljiva igrala, ki ustrezajo vsem 
standardom in so ustrezno vzdrževana. Nekatera igrala so 
skonstruirana tako, da morajo otroci med seboj sodelovati 
in skupaj doseči cilj. V različnih igrah otrok spoznava smi-
sel in pomen upoštevanja pravil ter spoštovanja in upošte-
vanja različnosti. Pri otroku se razvija tudi ustvarjalnost, ko 
na kompleksnih igralih išče svoje načine in poti za rešitev 
različnih gibalnih nalog ter z lastno domišljijo odgovarja na 
nove izzive. S tem izraža svoja čustva in občutja (Videmšek, 
Hosta, Bučar in Čuk, 2007).

Ob tem naj izpostavimo nekaj vrst zunanjih igral, kot jih je 
definiral Skubin (2005), in med katerimi se mnoga pojavlja-
jo na zunanjih igriščih v vrtcih. Zunanja igrala deli na 8 vrst.

-  Enostavna igrala: to so igrala, ki so namenjena pred-
vsem umirjeni igri in druženju, ob tem pa na predsta-
vljajo večje nevarnosti za otroka. Med njih prišteva-
mo mizice in klopi, figure živali, figure vozil in nizke 
igralne hišice.

-  Plezala: ta spadajo pod zahtevna igrala, kar dokazuje sta-
tistika nezgod na tovrstnih igralih. Najvišja točka je lah-
ko tudi do 4 m od tal, kar predstavlja precejšnjo višino 
za predšolske otroke. Ločimo več tipov plezal, kot so na 
primer lestve, klančine, plezalne vrvi, plezalne drogove, 
plezalne stene, plezalne mreže in kombinirana plezala.

-  Viseče gugalnice: to je naprava za guganje, gnana s težo 
uporabnika, obešena na enoosno ali vsestransko visečo 
se zglob. Tudi viseča gugalnica spada med zahtevnejša 
igrala, saj se uporabnik giblje relativno hitro in tudi pre-
cej visoko. Na tem igralu nastopa predvsem nevarnost 
padca ali pa nevarnost trka z otrokom ali s predmetom 
v bližini. 

-  Tobogane: tudi tobogani spadajo med igrala, saj se upo-
rabnik lahko giblje – drsi po ploskvi. Možnost poškodb 
je največja ob vzpenjanju in pripravi na spust. Mogoče 
pa je tudi, da se uporabnik poškoduje, če se zatakne ob 
spustu ali pa ob zaključku spusta. 

-  Žičnice: Žičnica je igralo, ki omogoča, da uporabnik 
pride z ene točke na drugo tako, da visi in drsi po vo-
doravno napeti vrvi.

-  Vrtiljak: je naprava za igro, na kateri se eden ali več upo-
rabnikov vrti okoli navpične ali nagnjene osi naprave. 
Poznamo vrteči križ, vrtiljak z vrtečo ploščadjo, vrtiljak 
»vrteča goba«, vrtiljak na tirnicah ter vrteča plošča – 
disk.

-  Prevesne gugalnice: to igralo je gugalo, ki se giblje s po-
močjo uporabnika in je na spodnji strani pritrjeno. Na-
prava ima lahko enega ali več sedežev oziroma stojišč. 
Poznamo več vrst in to so aksialna gugalnica, enotočk-
ovna gugalnica, večtočkovna gugalnica in nihajna gu-
galnica.

-  Ravnotežna igrala: ta igrala predstavljajo zelo pomem-
ben del pri otrokovem razvoju, saj je na njih potrebno 
vzdrževati ravnotežni položaj. Slednji je pomemben za 
razvoj koordinacije in preprečevanje padcev.

Skrb za varnost ob gibanju na zunanjih 
površinah vrtca

Nesrečam na otroškem igrišču se ne da popolnoma iz-
ogniti. Da pa bi se temu kar najbolj ognili, moramo upo-
števati načela zaščite otrok na igralih. Na igrišču je vedno 
najprej potrebno zagotavljati varnost otrok in to na vsa-
kem koraku. 

Za ta namen je bil v slovenščino prevedeno delo Varno 
otroško igrišče – priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč 
(Yearley in Berlinski, 2008), kjer je navedenih šest načel, ki 
naj se jih odrasli držijo, da bi radi otroke zaščitili pred nesre-
čami. Odgovorni (v našem primeru vzgojitelji predšolskih 
otrok) naj pazijo na: nevarnost zatikanja glave in vratu, ne-
varnost zatikanja celega telesa ali obleke, nevarnost stopal 
in nog, nevarnost padcev, trčenja in neustrezno obdelavo 
naprav oz. konstrukcijske napake. 
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Splošne varnostne zahteve, kot jih v priročniku predsta-
vita Yearley in Berlinski (2008),  so:

-  igralo, ki ima več funkcij (npr. se ziblje in vrti), je treba 
preveriti tudi glede izpolnjevanja posebnih zahtev, do-
ločenih za te funkcije igrala;

-  velikost igral in stopnjo zahtevnosti igre na igralih je 
treba prilagoditi starosti predvidenih uporabnikov;

-  tveganje, ki ga lahko predstavlja igralo, mora biti očitno;
-  voda (dež) se ne sme zbirati na igralih, razen če igralo 

ni bilo zasnovano v ta namen;
-  igrala morajo omogočati dostop odraslim osebam;
-  zaprta igrala (npr. tuneli), daljša od 2 metrov, morajo 

vedno imeti dve odprtini, ki omogočata izhod iz njih;
-  na otroškem igrišču se priporoča namestitev table s po-

datki o naslovu igrišča, odgovorni osebi za vzdrževanje 
igrišča in številko za klic v sili;

-  na igrala, ki so pritrjena v tla, mora proizvajalec name-
stiti vidno oznako osnovnega nivoja. Ta označuje viši-
no, ki pri namestitvi v tla zagotavlja potrebno stabilnost 
igrala. Ta oznaka je zelo uporabna tudi zaradi ustrezne-
ga vzdrževanja podlag iz sipkih materialov in preverja-
nja, ali so igrala zaradi uporabe še pravilno nameščena;

-  vsako igralo naj bo označeno z imenom in naslovom 
proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika, s serijsko 
številko, ki omogoča individualno identifikacijo (ta-
blica s podatki in z letom proizvodnje) ter s številko 
in z datumom standarda, katerega zahteve izpolnjuje.

Mnogo izmed teh zahtev je potrebno upoštevati predvsem 
ob postavitvi in ureditvi zunanjega igrišča in igral na njem, 
odgovornost vzgojiteljev kasneje pa je, da skrbijo predvsem 
za varno uporabo igral, da igrala in ostale igre oz. zunanje ak-
tivnosti prilagodijo otrokovi starosti, zmožnostim in vsako-
kratnim vremenskim razmeram. Predvsem pa je pomemb-
no, da se z otroci igrajo oz. njihovo gibanje in igro opazujejo 
ter so pozorni na vsakršno odstopanje oz. morebitno nevar-
no situacijo.

Sklepne misli
Gibanje in z njim povezana otroška igra je in vedno bo 

otrokova primarna dejavnost. Odgovornost vrtcev oz. posa-
meznih vzgojiteljev pa je, da otrokom to omogočijo, hkrati 
pa ob tem poskrbijo, da bo le-to potekalo v varnem in spod-
budnem okolju. Ob tem se moramo zavedati prednosti gi-
banja na prostem, tako iz zdravstvenih kot ostalih vzgojno-
izobraževalno pomembnih razlogov ter zaradi tega z otroci 
čim pogosteje koristiti zunanje površine vrtca. Vreme ne sme 
biti ovira, pomeni naj le ustrezno prilagoditev v izbiri giba-
nja oziroma iger.
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Kako dolgo že delujete kot vzgoji-
teljice v bolnišnici?

Prva vzgojiteljica je v celjski bolni-
šnici začela svoje pedagoško poslanstvo 
in zaorala ledino že leta 1971. V šolskem 
letu 1992/1993 so se bolnim otrokom v 
bolnišnici pridružile vzgojiteljice iz Vrt-
ca Zarja, v šolskem letu 2001/2002 pa 
smo vzgojiteljice v bolnišničnih oddel-
kih postale del strokovnega tima Vrtca 
Anice Černejeve. Tako smo ves čas te-
sno povezane z ostalimi vzgojiteljicami.

Kako ste razporejene v bolnišnici?
Sodelavka Majda dela na oddelku 

za otroško kirurgijo, sodelavka Irena na 
otorinolaringološkem oddelku, sama pa 
sem na pediatričnem oddelku Splošne 
bolnišnice Celje. Sodelavki izmenjaje 

poskrbita še za infekcijski oddelek, če 
so tam tudi otroci.

Kaj pomeni za vas „biti vzgojite-
ljica”?

Predvsem biti pozitivna oseba in 
osebnost, z veliko energije in posluha 
za sočloveka, z empatijo do intuitivnega 
bitja – otroka. Vzgojiteljice v celjski bol-
nišnici in ravnateljica vrtca Vanja Kra-
šovic nam v zelo subtilnih življenjskih 
okoliščinah postavlja ogledalo.

Kakšno izobraževanje ste zaklju-
čili in kje? Kakšen strokovni naziv 
imate?

Končala sem program predšolske 
vzgoje na Pedagoški fakulteti v Mari-
boru in imam naziv mentor.

Ste bili zadovoljni s svojim formal-
nim izobraževanjem? Kako oce-
njujete kakovost izobraževanja, 
ki ste ga bili deležni v institucijah 
(srednja šola, fakulteta)?

Šolanje in študij sta se v teku let 
spreminjala. V bolnišnični enoti Vrt-
ca Anice Černejeve smo zaposlene tri 
vzgojiteljice. S sodelavko Majdo sva 
imeli zaključeno petletno srednješol-
sko izobraževanje, sodelavka Irena pa 
je imela štiriletno srednjo šolo. Vse 
tri smo nato uspešno zaključile študij 
ob delu. Dobile smo veliko teoretič-
nega znanja, praktično in specifično 
strokovno znanje za delo z bolnimi 
otroki pa smo pridobivale na delov-
nih mestih in s permanentnim izobra-
ževanjem. 

Aktualnosti
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Vzgojitelj(ica) vzgojiteljici

Prilagajamo se potrebam bolnih otrok

Vzgojiteljice v celjski bolnišnici in ravnateljica vrtca Vanja Krašovic

Vzgojiteljice Helena M. Mre-
vlje, Majda Krajnčan in Ire-
na Pezdevšek iz Vrtca Anice 
Černejeve Celje delajo v Splo-
šni bolnišnici Celje na oddel-
kih, kjer so hospitalizirani 
bolni otroci. 

Heleno M. Mrevlje, vzgojitelji-
co, ki že vrsto let lepša dneve 
bolnim otrokom v bolnišnici, 
smo zaprosili za nekaj odgo-
vorov na naša vprašanja o 
posebnostih vzgojnega dela v 
bolnišnici. Odgovarjala je tudi 
v imenu svojih kolegic vzgoji-
teljic v celjski bolnišnici.
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Vzgojitelj(ica) vzgojiteljici

Vendar niste začele v bolnišnici. 
Kje se je začela vaša poklicna pot in 
kaj je bilo značilno za prvo obdobje 
vaše kariere? 

Vse tri smo začele delati v vrtcih: 
Majda in Irena v Vrtcu Zarja, jaz pa v 
Vrtcu Anice Černejeve v Celju. Kot za-
četnice smo dobesedno živele za vrtec, 
ne glede na delovni čas in plačo, saj smo 
se želele dokazati. Prve korake so spre-
mljali vzponi in padci, smeh in solze, ne-
gotovost in veselje ob premaganih ovi-
rah. Tako smo bile vzgojene – za polno 
predanost vzgojiteljskemu delu.

Kakšne so posebnosti vzgojitelj-
skega dela v bolnišnici?

Vsa leta z roko v roki sodelujemo z 
zdravstvenim osebjem in s šolo. Tako 
kot je povedala ravnateljica vrtca, Vanja 
Krašovic, moramo načrtovane dejav-
nosti, oblike in metode dela prilagajati 
procesom zdravljenja otrok, navodilom 
medicinskega osebja in seveda počutju 
prisotnih otrok. Vsem skupaj je osnovni 
cilj oblikovati čim prijetnejše okolje in 
pomagati otroku sprejemati čustva, ki 
jih doživljajo v novem okolju. Na oddel-
ku se počutimo sprejete in kot pomoč 
v skrbi za harmonično bivanje bolnega 
otroka v bolnišnici. To lepo predstavi 
3,5 letni  Patrik, ki pozdravi vzgojitelji-
co z besedami: »Jaz pa vem, da imaš ti 
vrtec. Mi je povedala zdravnica, da te 
bom našel v igralnici …«.

V zadnjem obdobju zaznavamo ve-
čjo fluktuacijo malih bolnikov (krajša 
ležalna doba in intenzivnejše zdravlje-
nje) in prisotnost staršev ob bolnikih. 

Se krizni časi poznajo tudi v bolni-
šnici, pri otrocih in starših?

Naše mnenje je, da smo v slovenski 
družbi za otroke marsikaj dobrega po-
storili in v marsičem napredovali, za kar 
bi se morali truditi še naprej. Splošna ne-
gotovost in slaba gospodarska situacija se 
odražata tudi na zdravju naših otrok. S 
kolegicami opažamo precej pesimizma 
in napetosti pri starših bolnih otrok, pa 
tudi pri zaposlenih v bolnišnici.

Vzgojnega dela ni brez vnaprejšne-
ga razmisleka in načrtovanja. Kako 
načrtujete vzgojno-izobraževalno 
delo (sami, v timu z drugimi)?

Načrtujemo v timu in nato vsaka za-
se za svoje delovno mesto,  upoštevajoč 

Letni delovni načrt vrtca (prednostna 
področja ...). Vzgojno-izobraževalno 
delo odgovorno prilagajamo nacional-
nemu Kurikulumu za vrtce in potrebam 
bolnih otrok. Upoštevamo pravila indi-
vidualnega načrtovanja za otroke s po-
sebnimi potrebami (dolgotrajno bolni 
otroci). Ob samem načrtovanju in iz-
vedbi načrtovanega pa se je potrebno 
ves čas prilagajati počutju in potrebam 
tako otrok kot procesom zdravljenja (vi-
zite, pregledi …).

Vam je ostal v spominu kakšen 
poseben dogodek iz vašega vzgo-
jiteljskega dela z otroki? Morda 
anekdota?

Seveda, teh je bilo veliko. Najboljši 
so tisti z otroško domiselnostjo. Mali 
Žiga je bil na oddelku pogosto in sam, 
brez spremstva staršev. Osebje je hitro 
usvojil in nas očaral s svojim iskrivim 
optimizmom ter nas prav kmalu tudi 
„ovil okrog prsta”, kot rečemo. Rad se je 
potepal po oddelku in raziskoval ter si 
pridobival nove prijatelje, ki bi bili pri-
pravljeni zanj storiti vse, kar je pogrešal 
v odsotnosti svojih domačih. Od obi-
skovalcev, ki so svojim bolnim otrokom 
prinašali razne priboljške, si je izprosil 
tudi nekaj zase. Zaradi bolezni ni smel 
jesti trde hrane, ker bi se z njo lahko du-
šil. Ko je prišel iz sobe za obiske z novim 
sendvičem v rokah in se začel ponosno 
basati z njim, se je njegova sobna sestra 
prestrašila in mu obljubila, da ga bo dala 
takoj v posteljo. Žiga si je tega najmanj 
želel in ji je hitro odgovoril: „Če me boš 
dala v posteljo, se bom zadušil!”

Štiriletni Klemen je veselo poganjal 
novi avto-poganjalec, darilo dedka Mra-
za. Takrat je na oddelek vstopil policist 
po službeni dolžnosti. Klemen je prihi-
tel in mi zaskrbljeno povedal, da se mo-
ra skriti, sicer ga bo policist zapisal, ker 
nima vozniškega izpita.

Take in podobne zgodbe bi najbrž 
lahko pripovedovale cele ure. Kako 
pa ocenjujete svoje sodelovanje s 
starši?

S starši dnevno komuniciramo, ker 
so večinoma ob svojih bolnih malčkih. 
Najpomembneje zanje je, da jim pri-
sluhnemo, skupaj spoznavamo novo 
okolje in otroka v novi situaciji. Skupaj 
poiščemo vzgojno zaposlitev, ki je otro-
ku všeč in ki jo zmore, pač glede na svoje 

počutje in bolezen. Delo s starši je po-
memben del našega vsakdana, saj so ob 
hospitalizaciji otroka tudi sami v hudi 
stiski. Zaskrbljen in prestrašen starš pa 
je težko v oporo malemu bolniku.

Kaj je bil vaš dosedanji največji po-
klicni uspeh, dosežek?

Uspeh občutimo vsakokrat, ko se 
otrok sprosti, nasmehne in reče mami, 
da še ne gre domov, ker se bo še malo 
igral v našem bolniškem vrtcu. Tudi ta-
krat, ko se starši oddahnejo. Veselimo 
se tudi priznanja ljudi, ki opazijo naše 
prizadevanje za otrokovo lepšo izkušnjo 
v bolnišnici.

Kako ocenjujete možnosti in kako-
vost permanentnega izpopolnjeva-
nja za vzgojiteljice?

Učimo se in želimo se učiti. Išče-
mo tudi specifična znanja za naše po-
dročje, za pomoč otrokom in staršem 
v stiski. Učimo se od sodelavcev in ko-
legic in kolegov na izobraževalnih štu-
dijskih skupinah. Povezujemo se z dru-
gimi vzgojiteljicami ob bolnih otrocih 
v Sloveniji in v Evropi. Naj ne zmanjka 
časa in ne denarja za izobraževanje, saj 
je v znanju moč za dobro delo in upanje 
za prihodnost.

Kaj bi še povedali svojim sloven-
skim kolegicam, vzgojiteljicam in 
vzgojiteljem?

Težave naj nas krepijo in povezujejo, 
učijo. Veselimo se dosežkov in zdravega 
razvoja naših otrok v sodobnih vrtcih. 
Bodimo ponosni na svoje delo. Če ne 
moremo spremeniti okolja, spremeni-
mo sebe. Zase in za kolege ter kolegice 
si želim, da bi delali z veseljem v najbolj-
ših vrtcih za otroke.

Za vzgojiteljice v bolnišnicah pa so 
najlepši trenutki, ko otrok okreva in zač-
ne napredovati njegov interes in čustve-
na stabilnost tudi zaradi dobrega vode-
nja vzgojitelja. To je naše poslanstvo, 
naša prava pot.

Želimo vam, da po tej poti tudi v 
prihodnje pogumno in srčno na-
predujete.

        

Urednica B. V.
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Za dobro prakso

Uvod
Okoljska vzgoja predšolskih otrok je zaradi posebnosti 

predšolskih otrok zasnovana predvsem na aktivnih učnih 
pristopih, na reševanju preprostih problemov, predvsem pa 
poteka v naravnem okolju. Že otroci v predšolskem obdobju 
potrebujejo nenehen stik z naravo, saj jo lahko samo preko 
doživljanja narave tudi spoznavajo, jo občudujejo, varujejo in 
se k njej nenehno vračajo. Okoljske zavesti namreč ne mo-
remo graditi z učenjem, temveč z doživljanjem in s spozna-
vanjem vsega, kar nas obdaja. Pri okoljski vzgoji predšolskih 
otrok gre torej za neločljivo prepletenost med čustvenimi, 
spoznavnimi in akcijskimi cilji. Prav zaradi tega terja okolj-
ska vzgoja predšolskih otrok elastičnost vzgojiteljev, saj mo-
rajo le-ti poseči po novih pristopih, v katerih bodo predšolski 
otroci aktivni, kjer bodo lahko kritično razmišljali in razvijali 
pozitivne vrednote do okolja  (Lepičnik Vodopivec 2006).

    Najustreznejše pristope in metode dela, ki so za izvajanje 
okoljske vzgoje še posebej primerne, strnemo v:

• učenje z različnimi čutili (ne le vid in sluh, temveč tudi 
vonj, otip in okus), učenje s čustvi (ne le strahu in za-
skrbljenosti pred globalnim onesnaževanjem, temveč 
tudi čustva občudovanja, ljubezni, spoštovanja, čude-
nja);

• učenje z vrednotami (skrbnost, obzirnost, varčnost, so-
lidarnost, odgovornosti za soljudi, za druga živa bitja, 
za prihodnost);

• učenje s socialno izkušnjo (sodelovalno učenje, razpra-
ve …). 

V predšolskem obdobju se otroku oblikujejo temeljne 
kulturne, delovne in socialne navade in ravno zato to ob-
dobje ponuja ogromno možnosti, da v tem času otroku 
privzgojimo tudi vrednote dobre okoljske vzgoje in s tem v 
zvezi odgovornega ravnanja z odpadki. Tako je pomembno 
pričeti seznanjati otroke z eko življenjskim stilom že zelo 
zgodaj, ko se zavedo, kaj jim skušamo sporočiti. Samo na 
tak način se bodo dejansko ne le naučili npr. ločevati od-
padke, ampak bo to preraslo v zanje vsakodnevno rutino. 
V mnogih vrtcih po Sloveniji, pa tudi pri nas, v ta namen 
potekajo razne dejavnosti. Med drugim vzgojiteljice sku-
paj z otroki pripravijo in zanimivo opremijo koše (kot jih 
imenujemo pri nas) tako, da kar kličejo po ločenem zbira-
nju odpadkov. Še večji uspeh imajo tam, kjer so na zabojni-
kih zanimivo in ilustrativno prikazani simboli, ki otrokom 
‚povedo‘, kam sodi določen odpadek. Če pri tem, kaj sodi 
v posamezen koš, sodelujejo z lastno risbo, je učinek seve-
da še večji (Lepičnik Vodopivec 2006). Vemo, da so otroci 
veliko dovzetnejši za spremembe. Majhni otroci prevzema-
jo odnos vzgojiteljev, staršev in drugih odraslih do narave 
(Kurikulum za vrtce 1999). 

Raziskovalna naloga iz ekologije
Na sprehodih smo pogosto opazili precej različnih odpad-

kov (papir, plastenke, vrečke, škatle …). Ležali so ob zaboj-
nikih, na travi in pločniku, v bližnji okolici vrtca. Na to sem 
opozorila otroke. Opazili so jih tudi otroci sami. O tem sem 
se z otroki večkrat pogovarjala. V tem kontekstu sem načr-
tovala cilje, ki smo jih pri vzgojno-izobraževalnem delu ure-
sničevali skozi vse šolsko leto.

V okviru Letnega delovnega načrta oddelka sem načrtova-
la izvedbeni program z upoštevanjem posebnosti bližnjega 
okolja vrtca. V uvajalnem mesecu smo z otroki skupaj obli-
kovali in nato še ‚napisali‘ pravila ravnanja v igralnici, garde-
robi, umivalnici, hodnikih, igrišču in na sprehodih. Odločili 
smo se, da bomo izdelali ekološki kotiček in v njem dva za-
bojnika »Plastenkota« in »Papirkota«. Moja naloga je bila 
usmerjati in spodbujati otroke k razmišljanju in aktivnemu 

Edita Borišek, vzgojiteljica 
Vrtci Občine Žalec

Ekološka vzgoja in odgovorno ravnanje 
z odpadki v vrtcu

Povzetek
Članek v kratkem teoretičnem delu osvetljuje 
vlogo in pomen ekološke vzgoje v predšolskem 
obdobju ter možnosti, ki jih ponuja področje na-
rave v Kurikulumu za vrtce. Raziskovalni način 
postavlja otroka v vlogo raziskovalca. To razisko-
vanje je zabavno, razburljivo in preko njega pri-
haja do vedno novih, zanimivih problemov - išče 
odgovore na problemsko zastavljena vprašanja, 
postavlja hipoteze, preizkuša in podobno. Vse to 
je sestavni del dogajanja, raziskovanja v vrtče-
vski praksi. Največ se jih nanaša prav na okolje, 
v katerem otrok živi, in na predmete, snovi in po-
jave, ki so sestavni del le-tega in se v okolju tudi 
neprestano odvijajo. V tem krogu otrok aktivno 
raziskuje pojave, ki ga zanimajo. Predstavljene 
vzgojno-izobraževalne teme se tako tematsko 
vežejo na spoznavanje in prepoznavanje onesna-
ževanja v okolju. Vsaka dejavnost, ki je zajeta v 
posamezni temi, temelji na problemu, ki ga otrok 
rešuje z raziskovalnim pristopom, s kritičnim 
razmišljanjem in z lastno aktivnostjo. V ospredju 
dela je bilo raziskovanje z metodo reševanja pro-
blema - odgovorno ravnanje z odpadki.

Ključne besede: narava, otroci, opazovanje, one-
snaženost, uporabnost, osveščanje, varovanje 
okolja, skupne aktivnosti, ravnanje z odpadki.
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učenju - kaj vse bi lahko počeli (integracija področij), da bi 
dosegli cilje. Cilji so bili številni:
- zagotavljanje pogojev za bivanje otrok v čistem, varnem 

in prijetnem okolju;
- aktivno sodelovanje otrok in odraslih pri zbiranju in loče-

vanju odpadkov;
- navajanje na samostojno skrb za urejenost igralnice, gar-

derobe, igrišča, okolice vrtca;
- spodbujanje in razvijanje ekološke zavesti staršev (pred-

stavitev dejavnosti z individualnimi pogovori, vključeva-
nje v urejanje prostora preko obvestil in vsebin na oglasnih 
deskah, vključno s pripravo razstave);

- bogatenje besednega zaklada z novimi izrazi, kot so: od-
padki, zbiralnik, zabojniki, onesnaženost …;

- spoznavanje in utrjevanje pojmov, kot so:  čisto, umazano, 
urejeno, neurejeno …

V zaključni fazi smo v sodelovanju s starši pripravili tudi 
razstavo otroških izdelkov iz odpadne embalaže.

Sodelovanje s starši
Starši so pomemben dejavnik pri razvijanju odnosa do 

narave. Z raziskovalno nalogo sem jih seznanila na prvem 
roditeljskem sestanku. Podprli so jo. Dogovorili smo se, da 
starše redno obveščam o vseh aktivnostih in jih po predho-
dnem dogovoru vključujem v aktivnosti.

Izvedbene oblike dejavnosti 

Zunanje okolje:  igrišče
Otroci so spoznali pomen urejenosti na igrišču. Igrišče 

smo večkrat natančno pregledali, se pogovarjali o tem, kako 
je naše igrišče urejeno in tudi kaj ne sodi na urejeno igrišče. 
V ta namen so otroci začeli kar sami pobirati smeti v vedr-
ca, ki so jih imeli pri roki. Pobirali so kamenčke, suhe veje, 
plastenke, papirčke … Vse to so pridno ločevali v večje ko-
še, ki so bili temu namenjeni. To me je spodbudilo, da smo 
organizirali čistilno akcijo in jo skupaj z otroci drugega sta-
rostnega oddelka ter strokovnimi delavkami enote Žalec II. 
tudi uspešno izvedli. 

Bližnja okolica: okolica vrtca 
Pri otrocih sem želela vzbuditi zanimanje za naravno oko-

lico vrtca z opazovanjem, opisovanjem, raziskovanjem, s ču-
tenjem, pa tudi s pogovorom o onesnaženosti zraka in o vzro-
kih zanj. Ugotovili smo, da zrak onesnažuje promet in dim 
iz posameznih hiš. 

Otrokom sem pokazala primere zabojnikov za ločevanje 
odpadkov na ekološkem otoku, kjer zbirajo in ločujejo od-
padke prebivalci. Nekaj otrok je že poznalo barvo zabojni-
kov za papir in plastiko. Otroci so prinašali razno odpadno 
embalažo (tulce različnih velikosti, škatle različnih oblik in 
velikosti, plastenke …) v vrtec. Če je bila primerna za igro, 
so se z njo najprej igrali, nato oblikovali razne izdelke, lepili 
in sestavljali, na koncu pa z njo polnili naša dva zabojnika 
Papirkota in Plastenkota. Otroci so prevzeli skrb za odna-
šanje odpadne embalaže in vestno opozarjali: »Papirko in 
Plastenko sta polna. Smeti moramo odnesti!« Z veseljem 

so odnesli zbrano na ekološki otok v bližini našega vrtca. 
Pokazali so zadovoljstvo za svoje dobro opravljeno delo. Z 
velikim zanimanjem so opazovali tudi tovornjak za odvoz 
smeti. Prav tako so opazili gost črn dim, ki ga je izpuščal 
tovornjak. Nekateri otroci so se prijemali za usta, nekateri 
pa govorili: »Tega ne moremo dihati. Je to megla? Uf, kako 
smrdi!« Tako smo občutili zadušljivo onesnaženost zraka, 
ki je ne povzroča samo tovornjak za odvoz smeti, ampak 
tudi vsa druga javna prevozna sredstva, ki vozijo mimo nas 
(Menih, Srebot 1996).

Notranje okolje:  vrtec
Pogovarjali smo se o notranji urejenosti vrtca in naše igral-

nice. Moja vprašanja so otroke spodbudila k razmišljanju in 
iskanju rešitev za urejenost kotičkov, garderobe, namestitev 
košev za razvrščanje odpadkov …

V igralnici smo uredili »eko kotiček« za ločevanje pla-
stične in papirne embalaže. Naredili smo plakata, ki smo ju 
označili s papirno in plastično embalažo (škatlica in jogur-
tov lonček). 

Poleg ločevanja odpadkov sva s pomočnico navajali otro-
ke tudi na pospravljanje in urejanje garderobe. Izboljšali so 
svojo samostojnost glede pospravljanja čevljev in tudi za obe-
šanje oblačil na svoj znak. Za pregled urejenosti čevljev in 
oblačil sta na koncu poskrbela še dežurna otroka, ki sta vča-
sih opozorila kakšnega posameznika, naj si pospravi svoje 
osebne stvari.

Že od samega začetka projekta smo imeli v igralnici dva 
koša, modrega in rumenega. S pomočnico sva otroke nava-
jali na pravilno ločevanje odpadkov. Enim ločevanje glede na 
barvo ni povzročalo težav, drugi pa so najprej pogledali v koš 
(kaj je v njem) in nato odvrgli odpadek.

Otroci so prevzeli tudi organizacijo kotička, kjer so se igra-
li z lutkami, ki so jih izdelali iz odpadnega materiala. Prostor 
so pregradili kar s stoli. Sledile so igralne dejavnosti, brisanje 
prahu s poličk, z omar in miz. Tako so otroci poskrbeli za na-
še skupno prijetno bivanje v igralnici.

Ob stalnem knjižnem kotičku sva s pomočnico otroke se-
znanili še z novo zgodbico Jaka pomaga naravi, ki je bila na-
še izhodišče za pogovor in bogatenje besednega zaklada ter 
utrjevanje novih besed (zabojnik, odpadki, onesnaženost, 
ekološki otok …). Izkoriščen je bil tudi likovni kotiček, v 
katerem so otroci  izdelali različne lutke, zabojnike, vozila … 
Interes za ustvarjalno delo je bil velik, spoznali so uporabnost 
različnih materialov, razmišljali, načrtovali, se dogovarjali, si 
razvijali ročne spretnosti ter tako s svojim izdelkom izražali 
svoja nova spoznanja in občutke.

Evalvacija 
Otroci so ob celoletnem aktivnem opazovanju najrazlič-

nejših odpadkov v okolju postali radovednejši in občutljivej-
ši tako za pravilno ločevanje odpadkov kot urejeno okolje. Z 
usvojenimi novimi spoznanji so postajali bogatejši. Motivi-
rani z novimi znanji so vplivali tudi na zagotavljanje bivanja 
v čistem, varnem in prijetnem okolju. Spoznavali so, kaj je 
dobro in kaj slabo v domačem okolju, sprotno so obvešča-
li starše, jih povabili na razstavo. Otroci so se skozi različne 
dejavnosti veliko naučili.
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Uvod
Znanja s področja narave naj bi otrok pridobil z lastnim 

raziskovanjem in opazovanjem. V starosti od 2 do 4 let si 
otrok že razvija predstave, sposobni so slediti enostavnemu 
in krajšemu dogajanju. Zmožni  so stvari in dogodke zazna-
vati, pomniti, opazovati in razmišljati tako, da lahko na vpra-
šanja pravilno odgovorijo, zmožni pa so tudi predvidevanja.

Med dvema otrokoma je med igro vlog prišlo do kon-
flikta, saj je eden trdil, da je lev in da levi lovijo druge živali, 
drugi otrok pa je večkrat potožil, da ga lev lovi in mu nagaja. 
Ker konflikt ponuja možnost novega učenja, otroci pa so pri 
starosti 2–4 let že zmožni opazovati in slediti dogajanju na 
krajšem posnetku, sem se odločila, da otrokom prikažem del 
življenja levinj v njihovem naravnem okolju. 

Uvodna motivacija
V uvodni motivaciji smo sestavili sliko, na kateri je bila levja 

družina (lev, levinja in mladič) ter jo opisali. Poiskali smo razli-
ke in podobnosti med njimi ter na tak način spoznavali, da so 
mladiči podobni staršem in med seboj. Nato smo sestavili in 
opisali sliko, na kateri je maškara lev. Poiskali smo še razlike in 
podobnosti med pravim levom in levom maškaro. V razgovo-

Spoznali in videli so veliko predlogov, kaj vse lahko nare-
dijo iz odpadne embalaže.

Vse skupaj je otroke spodbujalo k ekološkemu ravnanju. 
Razvili so znanje o vlogi in pomenu ločevanja odpadkov, spo-
znali so različne vrste odpadkov (predvsem plastika, papir) 
in kulturo obnašanja v okolju. 

Dejavnosti, v katerih so aktivno sodelovali skozi vse šolsko 
leto, so bile izpeljane tako, da so imeli otroci možnost z lastno 
aktivnostjo, s pogovorom v manjših skupinah ali posamično 
sporočiti, kar so želeli in izvedeli tisto, kar jih je zanimalo. 

Starši in otroci so bili zadovoljni, zadovoljstva pa nisem 
skrivala niti sama. Veselilo me je, da smo bili aktivni in da 

smo uspešno uresničili zastavljene cilje. Spoznali smo, da je 
vrtec poleg družine zelo pomemben prostor za razvoj pozi-
tivnega odnosa do okolja. 

Literatura: 
- Lepičnik Vodopivec, J. (2006). Okoljska vzgoja v vrtcu. Ljubljana: AWTS.
- Menih, K. Srebot. R. (1996). Igrajmo se ekologijo. Kranj: Domus.
- Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad 

Republike Slovenije za šolstvo.
- Potočnik, A., Štrucl, D., et. al. (1994). Za zeleni planet. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo in šport.

Anica Klemenc, vzgojiteljica 
VVZ Slovenj Gradec

Smiselna uporaba videoposnetka pri 
usmerjeni dejavnosti s področja narave

Povzetek
V članku predstavljam smiselno uporabo vide-
oposnetka pri usmerjeni dejavnosti. Za video-
posnetek sem se odločila zaradi konflikta med 
otrokoma o živih in neživih bitjih. Pričakovala 
sem, da bo videoposnetek iz življenja levinj, ki je 
bil posnet v njihovem naravnem okolju, pomagal 
razrešiti konflikt. V uvodnem delu usmerjene 
dejavnosti smo se seznanili z razlikami in s po-
dobnostmi med živim levom in maskoto levom. V 
osrednjem delu je sledil ogled posnetka, ki prika-
zuje ljubkovanje levinj in mladičev, prežo in lov 
na zebro. Po ogledu je sledil razgovor in zaradi 
zahtevnosti posnetka so se na posnetek verbalno 
bolje odzivali starejši otroci v oddelku. Otrokom 
so se v spomin najbolj vtisnili bolj agresivni pri-
zori (lov levinje).
Ključne besede: videoposnetek, opazovanje, 
usmerjeni razgovor.
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ru so otroci povedali, da lev maškara ni pravi in da je to otrok 
lev, da maškara ne more biti pravi lev, ker ima obute čevlje, da 
nima takšnih ust kot pravi lev in da nima grive. S podvprašanji 
smo prišli tudi do tega, da pravi lev ne zna govoriti. Preko slik in 
pogovora smo spoznavali, da imajo živa bitja v domišljijskem 
svetu tudi lastnosti, ki jih v naravi nimajo.

Ogled posnetka in pogovor
Pri treh letih so otroci zmožni spremljati dogajanje na po-

snetku in hkrati vedeti, da dogajanje prikazuje zgodbo. Na 
splošno se ohranja mnenje, da so mediji in sodobna komu-
nikacijska sredstva otrokom škodljiva. V resnici pa medijska 
pismenost otrokom odpira vpogled v osupljiv svet podob in 
zvokov in jim daje nove vpoglede in razumevanja. Sodobna 
informacijsko-komunikacijska sredstva lahko na primeren 
način umestimo v okvire trenutnih kurikularnih zahtev ta-
ko, da vzgojno delo poživijo in popestrijo (Rugelj, 2006). 
Otrok najlažje raziskuje in se seznanja z okoljem, v katerem 
se giblje. Vse, kar ga obdaja, želi potipati, povohati ali okusi-
ti (Marjanovič Umek 2001). V kolikor je možno dejavnosti 
razširimo na okolico vrtca, kadar pa to ni mogoče, uporabi-
mo moderna komunikacijska sredstva, ki nam omogočajo, 
da otrokom približamo tuj in neznan svet. Tokrat smo si za 
lažjo predstavo in razrešitev konflikta ogledali posnetek o le-
vinjah s pomočjo prenosnika in projektorja.

Na posnetku se levinje najprej igrajo in ljubkujejo s svo-
jimi mladiči ter jih umivajo, nato pa se odpravijo na lov, kjer 
je posebej poudarjeno počasno premikanje, napetost, preža 
ter na koncu hiter tek, kjer ujamejo svoj plen-zebro. Otroci 
so posnetek opazovali z zanimanjem (odprtih ust), vmesnih 
komentarjev skoraj ni bilo, le nekajkrat je fantek s prstom po-
kazal na posnetek in dejal:«Glej, kaj dela!« Posnetek smo si 
ogledali še enkrat po delih, tako da so nazornejšo sliko dobili 
tudi mlajši otroci. Spodbujala sem jih k samostojnemu pri-
povedovanju ob posnetku. Po ogledu je sledil razgovor, kjer 
so sodelovali večinoma starejši otroci. Dejali so, da naj še en-
krat pokažem »tisto, ko je zebro zgrabil«. 

V večini so si po prvem predvajanju zapomnili samo to, 
kako so levinje ulovile zebro. Dejali so, da so levinje manj-
še, ampak močnejše, ker so ulovile zebro. Fantek je dejal, da 
»ena levinja ni bila močna, ker je zebra ušla«. Pri drugem 
predvajanju po delih so otroci veliko bolj samostojno in brez 
podvprašanj opisali dogajanje na posnetku. 

Igra vlog
Otrokovo doživljanje v predšolskem obdobju je neposre-

dno povezano z gibalnimi dejavnostmi ter gibalno ustvar-
jalnostjo. Otrok naj bi izkušnje pridobival predvsem preko 
igre, vzgojitelj naj bi otrokom predstavljal zgled in tako ne-
posredno vplival na njegov razvoj. Igra vlog je ena od oblik, 
ki kaže stopnjo napredka v razvoju otrokove igre (Marjano-
vič Umek, 2001). V zaključku vzgojnega dela smo ponazorili 
gibanje levinj na videnem posnetku (ljubkovanje, lov, preža 
in ulov zebre). Otrokom sem narisala smrček in brke ter jim 
dala možnost, da so se izražali s kretnjami in z gibi telesa. 
Otroci so se najbolj vživeli v ulov zebre, saj je bil ulov na po-
snetku zelo dinamičen in nazoren. Pri igri so bili aktivni vsi 
otroci in po nekajkratni ponovitvi so želeli, da se še igramo.

Zaključek
»Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih 

zmožnostih in ga voditi k pridobivanju novih doživetij, iz-
kušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahte-
ve oz. probleme, ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu 
omogoča izražanje, doživljanje ter ga močno čustveno in so-
cialno angažira (Bahovec, str. 10, 1999). Kurikulum za vrtce 
predpostavlja načelo vertikalne povezanosti med prvim in 
drugim starostnim obdobjem, ki se med seboj dopolnjuje-
ta (Bahovec, 1999). V kombiniranih oddelkih v vrtcu je to 
še posebej izraženo, saj je v takšnih skupinah ustvarjeno po-
sebno okolje in priložnosti, kjer se mlajši učijo od starejših. 
Otroci se vedno radi spoprimejo z novi izzivi, zato sem jim 
pripravila nekoliko zahtevnejši posnetek, z več različnimi 
dejavnostmi živali. Posledično so se na vprašanja verbalno  
bolje odzivali starejši otroci v skupini. Prav tako mlajši otroci 
verbalno še niso toliko zmožni kot starejši. V igri vlog, kjer so 
otroci lahko izživeli odvečno energijo, so aktivno sodelovali 
tudi najmlajši v skupini.  Vsi otroci so se najbolj vživeli v bolj 
agresivne prizore, saj so želeli, da lov večkrat izražamo s kre-
tnjami in gibi telesa. Ampak tudi  lov in prehranjevanje živali 
so del vsakdanjega boja za obstanek živali. Najmanj opazen 
del posnetka je bil pri otrocih ljubkovanje levinj in njihovih 
mladičev, saj so ga uprizorili le ob vzgojiteljevi spodbudi. 

S pomočjo sodobnih informacijsko-komunikacijskih 
sredstev lahko otrokom del oddaljenega in neznanega sve-
ta približamo, poleg tega pa je samo vzgojno delo veliko bolj 
razgibano in pestro.

Literatura:
Bahovec Eva D. idr. (1999).Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih. Lju-

bljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.
Marjanovič Umek, L. (2001). Otrok v vrtcu: priročnik h kurikulu za vrtce. Ma-
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stletnih otrok o filmu in televiziji, namenjen vzgojiteljem, učiteljem in star-
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Laan Dobaj (6 let), mentorica Irena Krajnc,  
OŠ Prežihovega Voranca, Maribor
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Uvod
Pobudo za vzgojno-izobraževalno temo sva s sodelavko 

dobili, ko smo prejeli novo igračo - dojenčka. Otroci so ga 
zvedavo opazovali, se pogovarjali o njem; ugotavljali so, koli-
ko rok, nog in prstov ima. Ko pa so želeli ugotoviti, kakšnega 
spola je, so se sprli med seboj, saj so bili nekateri otroci mne-
nja, da je dojenček fantek, spet drugi, da je deklica. Nekateri 
so se nato pogovarjali, od kod pridejo dojenčki.  Nekaj otrok 
je reklo, da jih je prinesla štorklja, drugi pa so bili trdno pre-
pričani, da jih je rodila njihova mama. 

Majhnemu otroku je resnično težko razložiti, kako nastane 
novo živo bitje. Rojstvo je bilo in je tudi danes največji čudež, 
začetek novega, enkratnega, neponovljivega posameznika. 
Rojstvo otroka odločilno vpliva na življenje matere in očeta 
in je temelj družbe. Pogledi nanj, materialni in moralni, pa so 
se skozi zgodovino spreminjali. Na zanositev, nosečnost in 
porod so gledali v različnih kulturah različno, si jih različno 
razlagali in razlagam ustrezno ravnali. Razumevanje rojstva 
se je le počasi izvijalo iz mističnih pogledov starih kultur, 
preko antičnega časa in verskih razlag srednjega veka vse do 
renesančnega časa, razsvetljenstva in sodobnosti, ko imamo 
o rojstvu vse več znanstveno potrjenih razlag (Zupančič Sla-
vec, Lukanović, Simončič, Pavček, 2011). 

Cilji, ki smo jih v vzgojno-izobraževalni temi želeli doseči:
- otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo,
- otrok spoznava, kako otrok nastane in se razvija v materi, 

se rodi in raste (Kurikulum za vrtce, 1999).

Predstavitev načrtovanih dejavnosti
Obiskala nas je nosečnica

Uvod v novo temo smo pričeli z obiskom Natalije, ki je 
nekoč obiskovala naš vrtec. Ob ponovnem obisku pri nas 
je pričakovala svojega prvega otroka in bili sva mnenja, da 
ni boljšega uvoda v novo temo, kot obisk nosečnice. Otro-
ci so bili njenega obiska nadvse veseli. Nekateri otroci so 
bili do nje nekoliko sramežljivi, spet drugi so jo spraševali  
vse, kar jih je zanimalo. Otroke je zanimalo predvsem to, 

kdaj bo rodila, ali bo fantek ali bo punčka in kakšno ime 
je izbrala. Natalija jim je na vprašanja z veseljem odgovar-
jala, povedala pa jim je tudi, kaj vse je že kupila za otroka. 
Največje veselje vseh otrok pa je bil vsekakor trenutek, ko 
so smeli pobožati Natalijin trebušček. Skozi pogovor smo 
se dotaknili tudi zdrave prehrane v nosečnosti. Otroci so 
prišli do spoznanja, da morajo nosečnice jesti veliko sadja 
in zelenjave, morajo veliko piti, se gibati in početi vse tisto, 
kar ne škoduje dojenčku. V zahvalo za obisk smo ji podarili 
krožnik zdravega domačega sadja. Po Natalijinem odhodu 
so se otroci veliko pogovarjali o njej in ugibali so, ali bo ro-
dila fantka ali punčko. 

Ogled lutkovnega filma »Dobili bomo dojenčka«
Da pa bi otrokom vse skupaj približali na njim najbolj 

enostaven način, smo si pomagali z lutkovnim filmom »Do-
bili bomo dojenčka.« Obe vzgojiteljici sva si film predhodno 
ogledali in se ob njem spraševali, ali bo otrokom film dovolj 
zanimiv, da bodo ob gledanju le tega zdržali več kot 30 minut. 
Pogovarjali sva se tudi o tem, da bi ga otrokom predvajali v 
dveh delih, če ne bo dovolj zanimanja.

Z otroki smo se pogovorili o lutkovnem filmu, ki si ga bo-
mo ogledali in zanimanje otrok je bilo veliko. Da pa bi inte-
res otrok bil še večji, smo igralnico spremenili v gledališče. 
Že zjutraj smo si naredili denar, s katerim smo lahko kupili 
vstopnice za gledališče. Pred odhodom v gledališče smo si 
uredili obleko, frizuro ter se pogovorili o tem, kako se v gle-
dališču moramo vesti.

Ena izmed deklic je bila blagajničarka, ki je otrokom pro-
dajala vstopnice. Ko smo se v gledališču prijetno namestili ter 
zatemnili prostor, se je predvajanja lutkovnega filma lahko za-
čelo. Otroci so si predstavo »Dobili bomo dojenčka« ogledali 
s tako velikim zanimanjem, da je zamisel, da bi si predstavo 
ogledali v dveh delih kar zbledela. Med ogledom predstave, se 
je le tu in tam slišalo  vprašanje otrok: »Le kdaj se bo rodil do-
jenček?«, drugače pa so otroci zelo pozorno sledili dogajanju. 

Po ogledu lutkovnega filma sva se s sodelavko z otroki po-
govorili o vsebini filma. Otrokom je bil film všeč in opazili sva, 
da so bili pozorni tudi na druge stvari, kot so npr. higiena rok 
in zdravo prehranjevanje tako nosečnice kakor tudi dojenčka.

Prebiranje knjig o rojstvu
Obe strokovni delavki sva otrokom prinesli nekaj zanimi-

vih knjig, kjer so si lahko ogledali, kako nastane novo življe-
nje. Največkrat so knjige prebirali zjutraj ob prihodu v vrtec. 
Vključili sva se le takrat, ko so otroci to želeli. V eni izmed 
knjig so otroci opazili dvojčke in začeli so spraševati, zakaj se 
rodita dva otroka naenkrat, zakaj sta si podoba itd. V knjigah 
smo piskali nekaj odgovorov na to temo in ugotovili smo, da 
imamo tudi v vrtcu dvojčke. Dvojčici sta Sara in Tjaša, ku-
harica Marjana ima sestro dvojčico, Larisa ima očeta, ki ima 
brata dvojčka, vzgojiteljica Bernarda pa ima brata dvojčka. 

Za dobro prakso

Bernarda Koroša Pantović, vzgojiteljica 
Vrtci Občine Moravske Toplice 
Dvojezična enota Prosenjakovci – Kétnyelvű óvoda Pártosfalva

Kako sem prišel na svet?
Povzetek
Otroci sprašujejo starše in vzgojiteljice vse mogo-
če. Med drugim jih zanimajo tudi nosečnost, roj-
stvo ali pa razlike med fantkom in punčko. Vča-
sih se starši med otroškimi vprašanji ne znajdejo 
najbolje. Ne vedo, kako naj otroku čim bolj jasno, 
pravilno in razumljivo odgovorijo. V naslednjem 
prispevku predstavljam izkušnjo ob vzgojno-izo-
braževalni temi  »Kako sem prišel na svet?« 
Ključne besede: usmerjena dejavnost, dojen-
ček, rojstvo, nosečnost.
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Obisk dvojčic 
Da pa bi poleg naših dveh dvojčic Sare in Tjaše otroci 

videli še drugi dvojčici, smo na obisk povabili mlajšo sestro 
naše kuharice Marjane, Anemarijo, ki se je našemu povabilu 
z veseljem odzvala. Kot se za dvojčici spodobi, sta prišli v 
vrtec enako oblečeni in obuti. Ko sta vstopili v igralnico, so 
ju otroci opazovali z velikim zanimanjem. Obe sta se pred-
stavili otrokom. Pokazali sta nam nekaj fotografij, ko sta bili 
še majhni in moramo priznati, da smo s prepoznavanjem 
na fotografijah imeli kar nekaj težav. Tako zelo podobni sta 
si bili, da ju je bilo le s težka prepoznati. Sedaj je nekoliko 
drugače. Čeprav sta prišli v vrtec enako oblečeni, pa ju je 
»izdala« pričeska. Marjana nosi temnejše lase, Anemarija 
pa svetlejše, zato s prepoznavanjem otroci niso imeli težav. 
Anemarija in Marjana sta nam pripovedovali, kako ju veli-
ko ljudi še danes ne prepozna in kaj zanimivega se jima je 
zgodilo zaradi izredne podobnosti.

Skrb za dojenčke 
Naša tema »Kako sem prišel na svet« se je razvila tako da-

leč, da smo si v vrtcu uredili poseben kotiček, kjer smo poskr-
beli za naše dojenčke, ki jih imamo v vrtcu. Otroci so skozi 
igro spoznali, kako moramo ravnati z dojenčkom, kako ga 
moramo nahraniti, umiti, okopati in previti.

Čeprav je bila to le igra, so otroci vzeli vloge čisto zares in 
opazili sva, da so ob tem zelo uživali in se tudi veliko naučili. 
Najprej smo spoznali, kako moramo z dojenčkom ravnati. 
Otroci so z dojenčki ravnali zelo spretno in zelo pazljivo, kot 
da bi imeli v rokah živa bitja. Nato smo jih skopali, jih previli, 
preoblekli in jih dali spat v zibelko in posteljico.

Najbolj zanimivo pa je bilo vsekakor to, da smo v vrtcu 
zbrali kar nekaj vozičkov, ki so jih otroci prinesli od doma in 
s katerimi so otroci lahko svoje dojenčke peljali na sprehod 
v igralnici. Ker nismo zbrali toliko vozičkov, da bi lahko imel 
vsak svojega, smo si vloge morali razdeliti. Eni otroci so jih 
previjali in jih hranili, drugi pa so bili ta čas na sprehodu. Po-
zneje smo vloge zamenjali. 

Izdelava plakata na temo »Jaz kot dojenček«
Vsak izmed otrok je v vrtec prinesel eno svojo fotogra-

fijo, na kateri je kot dojenček. Otroci so jih zelo pozorno 
opazovali in ugotavljali so, kdo je kdo. Ko pa sva otrokom 
obe strokovni delavki pokazali svoje fotografije, ko sva 
bili midve dojenčici, pa se niso mogli načuditi, saj so mi-
slili, da midve nikoli nisva bili majhni. Otroke sva komaj 
prepričali, da se vsak človek rodi, da smo nekoč bili vsi 
zelo majhni, ne glede na to, kako veliki smo, ko odraste-
mo. Ugotovili so tudi, da sta najini fotografiji črno/beli, 
njihove fotografije pa so barvne, da so najine fotografije 
majhne, njihove pa so večjega formata.

Pranje, sušenje in likanje oblek za dojenčke
Ker imamo v igralnici kotiček »dom«, kjer imamo ve-

liko punčk in oblek zanje, smo se odločili, da bomo obleke 
oprali, jih dali sušit in jih nato zlikali. Otroci so sami ugo-
tovili, kaj vse potrebujemo za pranje oblek (voda in pralni 
prašek). Pri pranju so bili vsi zelo spretni, saj so se trudili 
po svojih najboljših močeh. Ko smo oblekice za dojenčke 

oprali, smo jih dali sušit na stojalo. Ker smo se dogovorili, 
da bomo oblekice zlikali takrat, ko bodo suhe, so otroci ne-
nehno kontrolirali, ali se je že posušilo ali ne. Posušene oble-
kice smo zlikali. Nekaj smo jih dali na polico, nekaj oblekic 
pa smo oblekli dojenčkom v kotičku »dom«.

V naslednjih dneh se je zvrstilo še veliko zanimivih de-
javnosti:
- dojenčke smo peljali na sprehod v vozičkih na ploščadi 

našega vrtca,
- veliko smo risali,
- ob prebiranju različnih knjig so otroci spoznali, da se fant-

ki in deklice ločijo po spolu,
- naučili smo se uspavanko, ki smo jo zapeli dojenčkom in
- prebrali smo knjigo Jane Milčinski »Lukec dobi sestrico«.

Zaključek
Vsi otroci so bili ob koncu teme prepričani, da jih ni 

prinesla štorklja, ampak jih je rodila njihova mama. Stro-
kovni delavki sva prepričani, da sva s to temo podrli ne-
kaj tabujev.

V eni izmed knjig, ki sem jih prebrala, preden sem zače-
la s pisanjem tega članka, sem na koncu knjige zasledila zelo 
lepo misel. Zdelo se mi je prav, da jo zapišem.

  Vsi otroci, najsi bo njihova koža svetla ali temna,
  z nosom kot dedek ali kot stric,
  vsi se rodijo na enak način:
  rodita jih očka in mamica.
  Toda vsaj je drugačen od drugega:
  vsak otrok, ki pride na svet, je edinstven.

(Giommi, Perrotta; Milano, 1992,  
Učimo se ljubezni; str. 40)

Literatura
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport. Zavod RS za šolstvo.



vzgojiteljica 17 maj—junij 2013Letnik XV, št. 3

Uvod
Predšolski otroci so lahko pravi mali raziskovalci, če jim 

le ponudimo takšne vrste dejavnosti, ki jih spontano silijo  v 
razmišljanje in raziskovanje.  Vse pogosto mislimo, da dolo-
čenim tehničnim postopkom otroci ne bodo kos, zato mar-
sikdaj ne ponudimo dovolj izzivov. Naravoslovno-tehnične 
dejavnosti so zelo zanimive. Otroci komaj čakajo, kaj se bo 
zgodilo, napovedujejo rezultat in potem razmišljajo, zakaj je 
tako. Vseskozi so aktivni in s takim učenjem otroci zelo veliko 
pridobijo. Ne gre samo za prenos znanja v smislu »Glej, po-
slušaj in ponovi«, ampak gre za veliko več. Predvsem v smi-
slu  »Glej, poskusi še sam in povej kaj misliš.«  Na tak način 
otrokom približamo naravoslovje na igriv in zanimiv način.  
Vodita jih radovednost in veselje. Vzgojitelj, ki jim nudi te 
dejavnosti in z njimi aktivno raziskuje pa je za njih oseba, ki 
ga občudujejo in mu zaupajo.  

Načrtovanje tehnične dejavnosti
V začetku šolskega leta sem naš oddelek otrok prijavila v 

projekt Netopirnica v vsako slovensko šolo in vrtec. Ko sem raz-
mišljala, kako bi začela projekt, sem prišla na idejo, da upo-
rabim zgodbo Jakec mizari in otroke popeljem v svet tehnike 
preko spoznavanja mizarjenja. Skozi vso zgodbo Jakec izde-
luje škatlo za svoje orodje, a na skoraj vsaki ilustraciji je pri-
kazano, da pri delu uporablja majhno zeleno pručko.  

Odločila sem se, da bo vsak otrok izdelal svojo prvo lese-
no igračo – majhno pručko. Za pomoč sem prosila hišnika 
Lojzeta, ki je za vsakega otroka pripravil potrebne kose le-
sa.  S sodelavko sva kotiček za simbolno igro spremenili v 
mizarsko delavnico. Police sva napolnili z lesenimi gradni-
ki (kvadri, kocke, valji, mozniki …), z otroškim mizarskim 

orodjem, z mizarsko mizo, lesenimi deskami, ki so služile za 
zaščito mize pri zabijanju in tolčenju, z delovnimi otroškimi 
oblekami in s kapami. Preden smo začeli z delom, smo obi-
skali trgovino z mizarskim okovjem in kupili brusni papir za 
les. Izdelali smo si brusne kvadre, ki smo jih nato uporabili 
pri izdelovanju pručke. Starše smo povabili k sodelovanju s 
prinašanjem določenih materialov.

Nastajanje lesene igrače
Leseno pručko smo delali tako kot je Jakec v svoji zgodbi 

izdeloval škatlo za orodje. Sledili smo korakom. Prvi korak 
je bila ideja – pručka (jaz sem že imela izdelano pručko, ki so 
si jo otroci dobro ogledali), drugi korak je bilo risanje načrta 
z ravnilom in s svinčnikom (narisali so kose lesa in sicer like: 
en večji pravokotnik, dva manjša kvadrata in en ožji pravo-
kotnik), tretji korak je bilo zbiranje ustreznih že razrezanih  
kosov lesa in brušenje le-teh z brusnim kvadrom, četrti korak 
je bilo sestavljanje in lepljenje kosov z mizarskim lepilom in 
končno še peti korak – zabijanje žebljev. 

Otroci so vsak dan svojim staršem predstavili, kaj so delali 
in kaj bodo delali jutri. Iz pripovedovanje je bilo čutiti veliko 
zadovoljstvo in navdušenje. Starši pa so svoje zadovoljstvo 
nad našim delom pokazali s tem, da so prinašali potreben ma-
terial (npr. brusni papir, male žeblje, prava mala kladiva, kle-
šče …) in sproti spraševali, kaj še potrebujemo ter kako nam 
lahko še pomagajo.  Ko smo že končali naše pručke, pa sta nas 
obiskala dva dedka, oba mizarja (obisk sta organizirala dva 
starša), in nam pomagala pri zapleteni »mizarski uganki«. 

Na omari sem imela dve kartonasti škatli, v njej pa dve ne-
sestavljeni netopirnici, ki mi jih je CŠOD poslal že  v mesecu 
novembru. V njih je bil tudi načrt, zelo zapleten načrt, in ded-
ka, ki sta bila mizarja, sta nam s svojimi  dolgoletnimi izku-
šnjami  in mizarskim znanjem pomagala sestaviti netopirnico.

Netopirnica je bila za otroke zares pravi izziv. Vse doseda-
nje znanje, ki so ga dobili ob izdelovanju svoje pručke, so se-
daj morali združili. Ogledovali so kose pripravljenega lesa in 
načrt. Razmišljali so, kaj bo nastalo: morda bo hiška, poštni 
nabiralnik, klopca, tirnice, vrtec … Starši so povedali, da so 
na poti domov in doma  razmišljali, kaj bomo sestavili iz tistih 
kosov in dvomili, ali bosta dedka to znala sestaviti. Na moje 
vprašanje, kaj bo, če jima ne bo uspelo razvozlati to mizarsko 
uganko, so dejali, da bomo poklicali hišnika Lojzeta, on bo 
zagotovo znal. Dedka sta uspešno sestavila »to reč«. Sedaj 
pa je bilo potrebno le ugotoviti, kaj je to. Šli smo po vrsti po 
seznamu predvidevanj in ugotovili, da ne vemo, kaj smo se-
stavili. Še enkrat smo dobro pogledali načrt in čisto na vrhu 
lista prebrali »Netopirnica – načrt za sestavo«. 

Kaj pa je netopirnica? To pa je naše nove raziskovalno 
vprašanje, ki ga bomo raziskali v naslednjih dneh in se tako 
podali v naravo, v podzemni svet Kostanjeviške jame. Razmi-
šljali bomo o pomembnosti nekaterih živali, ki nas obkrožajo 

Saša Dular, dipl. vzgojiteljica 
Vrtec Pedenjped Novo mesto

Primer tehnične dejavnosti: lesena 
pručka in netopirnica

Povzetek
V prispevku predstavljam dejavnosti na temo 
tehnična vzgoja v vrtcu.  S pomočjo načrtovanih 
dejavnosti so otroci spoznavali svet tehnike in 
naravoslovja. Postali so aktivni udeleženci pri 
izdelavi svoje prve lesene igrače. Spoznavali so 
razliko med materiali (med lesom in kovino) in 
med pripomočki. Pri delu so uporabljali mizarsko 
orodje in ostale tehnične pripomočke. Seznanili 
so se tudi z varno uporabo le-teh. Pri dejavnosti 
so predvidevali, načrtovali, spoznali in upora-
bljali nove besede, si razvijali ročne spretnosti 
in vsak dan staršem razlagali in opisovali dejav-
nost, ki so jo opravili. 
Ključne besede: tehnična vzgoja, les, mizarsko 
orodje, varna uporaba.

Za dobro prakso
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Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Kakšne so po vašem mnenju zna-
čilnosti starševstva v postmoderni 
družbi?

Navzven zgleda, da so starši posve-
čeni otroku, v resnici pa le svojim pro-
gramom oz. projektom  in otrok pogo-
sto postane poglavitni projekt enega 
od staršev. Če gre za smeri in kopiče-
nje znanj in za pričakovanja na umetni-
ških področjih, pogosto vodijo dogaja-

nje mame, na športnih področjih se mi 
zdi, da bolj očetje. Starši živijo v utvari, 
da je več tudi bolje, pač po logiki slabe 
ekonomije. Moda, kam vpisati otroka 
in za kaj ga spodbujati, premočno vpli-
va na njihove odločitve.

Splošne norme niso več pomembne, 
pomembna je filozofija (sistem resnic) 
staršev. S svojo filozofijo presojajo vse, 
o prehrani, gibanju, spanju, cepljenju, 

druženju, storilnosti itd. Vtikajo se v 
stroko, ker je sistem preohlapen in ima-
jo kot predstavniki staršev ponekod tu-
di preveč pooblastil. Stroka mora ostati 
v rokah stroke. Tako se včasih zgodi, da 
starši v isti sapi zavežejo vzgojiteljem ro-

Starši želijo biti vključeni
Marko Juhant, specialni pedagog, ki sliši tudi na ime Mare, je 
prepričljiv sogovornik. Po karieri vzgojitelja in ravnatelja se je 
odločil za samostojno pot predavatelja, voditelja delavnic in se-
minarjev ter za vzgojno svetovanje staršem. Še posebno slednji 
mu radi prisluhnejo, saj jim iz svojih bogatih vzgojnih izkušenj 
rad pomaga z nasveti. S problemi se ne ukvarja teoretično, am-
pak praktično, življenjsko, vsem razumljivo. To pa ne pomeni, da 
za njegovimi utemeljevanji ni tudi obilice teoretičnega znanja. 
Izziva k razmišljanju in h kritični distanci, to pa je odlika, ki odli-
kuje vsakega strokovnjaka.

Marko Juhant, specialni pedagog

in ki jih slabo ali sploh ne poznamo. Vse, kar bomo izvedeli, 
bomo beležili na plakat in predstavili staršem in ostalim obi-
skovalcem našega vrtca. 

Evalvacija
To vrstna dejavnost je otrokom prinesla veliko koristne-

ga.  Cilj, ki sem si ga zastavila, spoznavanje tehničnih pred-
metov in razvijanje spretnosti na področju tehnike in tehno-
logije, je bil v celoti realiziran. Otroci so svoja nova znanja 
pokazali ob obisku mizarjev in sicer je bilo to najbolj vidno, 
ko se je zvil žebelj in so brez besed tekli v kotiček, iskali 
in našli klešče ter jih ponudili mizarju, da bo lahko izpulil 
žebelj.  Ko smo se lotili zabijanja žebljev, niso pozabili na 
moj nasvet, da si pomagajo z leseno ščipalko, s katero drži-
jo žebelj in ga najprej tako zabijejo v les, šele potem prosto 
zabijajo (da se ne udarijo po prstih). Da so bili otroci zelo 
pozorni na vse kar smo delali, se je pokazalo v pogovorih 
s starši, ki so zelo dobro poznali vsak naš korak (otroci so 
jim namreč doma vse razložili). Tudi izdelovanje plakata s 
fotografijami  delovnih korakov  je pokazalo, da so usvo-
jili veliko novih besed  in jih vključili v stavke, ki sva jih s 
sodelavko zapisali pod fotografije.  Da jim je bila tema mi-
zarjenja še kako všeč, pa se vidi po tem, da vse pogosteje 
listajo po  priročnikih o mizarjenju, ki jih imajo na voljo v 

knjižnem kotičku, se ob slikah pogovarjajo in mi pokažejo 
nekatere ideje. Tako so mi pokazali primer za izdelavo pre-
proste ladjice iz kosa lesa in lesene palčke. V trenutku smo 
poiskali ustrezen material, ker nismo imeli vrtalnega stroja, 
smo zabili žebelj, ki smo ga majali in postopno poglabljali 
luknjo, potem pa smo vanjo vstavili leseno palčko. Še zasta-
vico iz papirja so nalepili in ladjico spustili v posodi z vodo. 
Navdušenje nad izdelkom je bilo nepopisno. 

Zaključek
Ponovno sem se prepričala, kako je pomembno, 

da otrokom nudimo konkretne stvari in čas, da se 
z njimi igrajo in jih raziskujejo. Vzgojitelj mora bi-
ti najprej sam prepričan, da bo uspel izpeljati, kar si 
je zamislil, se povezati z ostalimi sodelavci in s starši 
ter otroke navdušiti nad dejavnostjo. Otrokom je po-
trebno dopustiti, da povedo, kaj vedo in jim ponuditi 
možnost, da odgovore poiščejo sami (npr. kdo nam 
lahko to pove, vprašajte starše, kje bi lahko to dobi-
li) ter spoštovati vsak njihov odgovor, pa četudi je 
nepravilen, kajti otrok bo ravno preko raziskovanja 
svoje »napačne« odgovore spremenil v pravilne in 
še vedno ohranil željo sodelovati s svojimi idejami in 
odgovori na vzgojiteljeva vprašanja.

Za dobro prakso
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Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

ke, hkrati pa pričakujejo, da bodo otro-
ke vzgajali namesto njih. Prva otrokova 
leta vztrajajo pri vzgoji, v kateri je otro-
kom vse dovoljeno, potem pa, ko se po-
kažejo posledice take vzgoje, do konca 
vzgajajo po »Ne!« vzgoji.

So se spremenile vrednote?
Da, vrednote so se spremenile. Seda-

njim staršem so njihovi starši želeli, da 
bi bili zdravi, delovni in pošteni ljudje. 
Sedanji starši svojim otrokom od tega 
želijo le še zdravje. Poleg zdravja jim že-
lijo še, da bi bili uspešni in srečni. Brez 
tega, da bi bili delovni in pošteni! Tu, v 
vrednotah,  je osnovni vir težav.

Katere so po vašem mnenju dana-
šnje značilnosti otrokove primarne 
socializacije  v družini in v vrtcu?

Pravice so osnova razmišljanja star-
šev, omejitev je malo ali nič. Tudi v vr-
tec prihaja vse več otrok, ki so »divji«. 
Na besedo ne reagirajo, vse več jih je z 
izrazitimi motnjami slušne pozornosti. 
Doma otroka spodbujajo s »Petko!« 
ali celo z »Give me five!«  Ko nekaj 
otroku uspe, da otrok očetu »petko«, 
udari z roko v očetovo dlan. Očetje kaj-
pak spodbujajo dečke, naj bodo dedci, 
naj udarijo močneje. Tak otrok pride 
v vrtec in je navajen udariti mamo in 
očeta, najvišji avtoriteti. Nima zavo-
re udariti vrstnika, vajen je udariti po 
osebi. In naučen je, naj udari na vso 
moč. Zato ni čudno, če vrstnika, ki te-
ga ne pričakuje, odnese v steno ali ka-
kšen rob.

Deklice pa pričnejo že doma zelo 
zgodaj ukazovati staršem, sorojencem, 
dedku in babici in mnoge s tem nada-
ljujejo tudi v vrtčevski skupini. Najdejo 
si šibkejšo deklico in manipulirajo z njo 
do onemoglosti.

Za razliko od doma, se v vrtcu upo-
rablja »Da!« vzgoja. Ne prepovedi, pač 
pa vodenje in spodbujanje. Tega je ve-
liko, posebej, ker se morajo otroci na-
vaditi bivanja z drugimi in spoznati, da 
niso center sveta, okrog katerega se vrti 
sonce. Deklice spoznajo, da pozornost 
uplenijo z ustreznimi socialnimi stiki, 
kot je pomoč, ne pa ukazovanje. Dečki 
spoznajo, da so pravila pomembna in da 
obstaja čas in izraz za pojem »takoj« in 
»potem«. Dečki spoznajo, da so navo-
dila namenjena temu, da je nek izdelek 
podoben pričakovanemu.

S čim lahko po vašem mnenju vzgo-
jiteljice in vzgojitelji v vrtcu prido-
bijo starše za sodelujoče partnerje?

Z osebnim odnosom – ne samo kot 
vzgojiteljica, ampak kot oseba, ki to de-
lo opravlja kot del svojega poslanstva, 
to je njen poklic, za to je »poklicana«. 
S tem, da znajo vzgojiteljice posebne 
sposobnosti, spretnosti in znanja star-
šev vključiti v delo skupine ali celega 
vrtca. Da starši začutijo, da so za vrtec 
in druge otroke pomembni. Da jim da-
jo v kakšnem projektu, ki se tiče sku-
pine, tudi določena pooblastila – da 
gre za prenos zaupanja. S tem, da se s 
posameznimi starši nikoli ne pogovar-
jajo o tretjih otrocih ali starših. Tudi v 
posebej zaupnih trenutkih ne! Če jim 
»zaupajo kake skrivnosti« o drugih 
starših in otrocih, tudi njihove niso na 
varnem.

Na kaj naj bodo v odnosih s starši 
vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcu še 
posebej pozorni?

Starši in otroci so gostje v vrtcu, 
vzgojiteljica je gostitelj. Gostiteljica 
mora občasno goste tudi voditi, žal ce-
lo opozoriti, da pričakuje - vsaj od od-
raslih - da se bodo odgovorno obnašali. 
To, da so pomembni gostje, je obvezno 
sporočilo staršem, a to hkrati ne pome-
ni, da imajo zmeraj prav. Hišne norme 
so namenjene temu, da lahko skupaj ži-
vi in dela veliko zelo različnih otrok in 
staršev ter vzgojiteljic. Primerno bi bilo 
na vstopni nivo vrtca, v prvo starostno 
skupino, dati izkušene vzgojiteljice, ki 
pomagajo tudi razvajenim staršem, da 
osvojijo in prakticirajo vrtčevsko kultu-
ro stikov, hierarhijo in obnašanje.

Hkrati morajo biti vzgojitelji pozor-
ni, da na dogodke ali komentarje star-
šev ne dajejo neprimernih ali dvoumnih 
odgovorov, ker tako pride do nespora-
zumov. Vsa sporočila staršem morajo 
biti enopomenska, jasna. Če dajejo ka-
ka posebna navodila za delo z otrokom, 
morajo biti enostavna, kot so navodila 
za pralni stroj. Prebereš in izvedeš. Če 
ne gre, je treba skupaj z otrokom opravi-
ti vajo, ki jo izpelje eden od staršev otro-
ka po navodilih vzgojiteljice še v vrtcu.

Odgovornim staršem je treba pogo-
sto povedati, kaj opažate pri otroku, da 
bodo dobivali potrditve za svoja deja-
nja v vzgoji. Pogosto pomeni večkrat 
na teden!

Katere oblike in vsebine priporo-
čate za sodelovanje med vrtcem in 
starši?

Vrtci imajo ustaljene oblike sodelo-
vanj, od odprtih vrat naprej, do kosta-
njevih piknikov, dni in uric aktivnosti 
ipd. Vsega se ne da niti našteti. Ponudba 
je zelo bogata.

Zame so vedno zanimive situacije, 
ko starši delajo skupaj z otroki v neki 
dejavnosti. Pa ne s svojim, s sosedovim 
… Potem pa se zamenjajo, delajo spet 
s svojim otrokom in že glasnost starše-
vskih navodil zelo naraste. Pokaže se, 
koliko so v resnici strpni. Narahlo in ob-
zirno delajo s sosedovim otrokom, pri 
svojem pa začnejo veliko bolj na moč. 
No, take zanimive izkušnje je treba pri-
praviti staršem, da se na osnovi osebne 
izkušnje odločijo, kaj jim pomeni reci-
mo spoštovanje otroka.

Kaj pa, če nastopijo težave?
Kadar so težave v skupini - recimo, 

da je v njej otrok, ki rad ugrizne druge-
ga otroka - je zelo pomembno, kako se 
lotimo situacije in kaj bomo sporočili 
ostalim staršem. Povemo, da je v skupi-
ni tak otrok, da bomo delali z njim in-
tenzivno in da prvo izboljšanje lahko 
pričakujemo v otrokovem obnašanju 
pa kakih štirih tednih (to je realni rok). 
Do takrat bomo budno pazili, da bo te-
žav čim manj. Kaj to konkretno pome-
ni ob delu v skupini, je treba predstavi-
ti staršem. Vsem, tudi tistemu, katerega 
otrok grize. 

Če res ni rezultata v štirih tednih, 
program preventive ni bil kaj prida! 
Ali pa je bil slabo izveden. Celoletni 
programi »preventive« so v takem 
primeru navadna zloraba zaupanja 
staršev in ostalih otrok, da bomo kaj 
storili in ogrožanje razvoja tega otro-
ka, ki še naprej grize. Če v vrtcu ni 
informacije kako ravnati, jo iščemo 
zunaj.

Kako naj vzgojiteljica sprejme 
upravičeno in kako neupraviče-
no kritiko staršev na svoje delo, 
odnos?

Kot odrasla zrela oseba, ki ni bila po-
stavljena na to mesto, da bi vsakomur 
ugajala. Normalno je, da pridejo starši, 
ki niso zadovoljni, saj se njihova priča-
kovanja razlikujejo od tistega, kar do-
življajo.
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Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Ob času pogovora vzgojiteljica 
ne ve, ali je kritika staršev upraviče-
na. To bo vedela šele na koncu. Ali si 
bo to priznala? To je vprašanje zre-
losti, stališč, obrambne naravnanosti 
in podobno. Zato je potrebno obvla-
dati tehniko pogovora z nezadovolj-
nimi starši. 

Nam jo lahko zaupate?
Žal mislim, da se je ne da napisati 

dovolj jasno, je pa enostavna za učenje. 
Pri seminarjih za kolektiv, ki jih izvaja-
va skupaj z logopedinjo in s svetovalno 
delavko Simono Levc, je vodenje take-
ga pogovora obvezni del usposabljanja. 
(Skupaj sta izdala tudi knjigo Varuh otro-
kovih dolžnosti, op. B. V.).

Če je kritika upravičena, teče do-
govor, kako stvari spremeniti zdaj in 
dati staršem zagotovilo, da se zadeve 
ne bodo ponavljale. Če gre za kršenje 
nekih pravil, ki veljajo v vrtcu, prileti 
disciplinski ukrep s strani ravnatelji-
ce vrtca. To je logična posledica, vsi 
za svoje napačno ravnanje doživlja-
mo posledice.

Če kritika ni upravičena, je treba za-
devo vseeno preveriti na vzgojiteljskem 
zboru, da ne bi pomotoma spet padli v 
isto brezno – drug vzgojitelj pri istih ali 
drugih starših. Iz napak se moramo tu-
di kaj naučiti. Če se ne, nismo pravi za 
delo, ki ga opravljamo.

Kako naj vzgojiteljice rešujejo kon-
flikte s starši?

Same! Problem se najučinkoviteje 
reši tam, kjer je nastal. Če imajo izbiro, 
naj ne gredo na seminar iz predšolske 
matematike, ampak komunikacijskih 
tehnik. Ne gre za »finte«. Uporabiš is-
to informacijo, a tako, da ustvariš pogoje 
za pogovor in dogovor s starši.

Če s posameznimi starši nikakor ne 
gre, naj si pomagajo s svetovalno službo 
ali z nadrejenimi. V skrajnem primeru 
sami usmerijo starše tja in organizira-
jo srečanje.

Za dober odnos najbolj pomaga, če 
vzgojiteljice kvalitetno delajo z otroki. 
To staršev vedno ne pomirja, toda vzgo-
jiteljici  daje dobro samopodobo in tudi 
samozavest. Prav to dvoje pa daje najve-
čji del moči vzgojiteljici in dodatno težo 
resničnosti sporočil, ki jih vzgojiteljica 
daje staršem in drugim.

Katere kompetence naj razvijejo 
vzgojiteljice za dobro sodelovanje 
s starši?

Kompetence, strategije … popula-
ren jezik stroke, ki pogosto pove silno 
malo. Mislim, da je najbolj pomemb-
no, da staršem dajemo občutek dobro-
došlosti, da se srečanj z njimi veselimo. 
Starši si zelo zelo želijo biti vključeni, še 
več kot to, želijo biti vpleteni, opaženi.  
Želijo se počutiti spoštovani in vklju-
čeni, saj gre vendar za njihove otroke.

Vzgojiteljica mora znati poslušati 
in vprašati, mora strokovno obvladati 
svoj posel. Če je dosledna, načrtna in 
resnicoljubna je treba našteti le še eno 
pomembno lastnost – rada ima otroke. 
Ne: rada mora imeti! To je narobe! Ima 
rada otroke. 

V vsakih okoliščinah in vedno?
Ko vriskajo in ko cvilijo. Ko jedo in 

ko se pokakajo. Ko so slinasti in smrka-
vi. Otroka z vročino. Po epileptičnem 
napadu. Ko ga obleče in obuje za smu-
čanje ter mu natakne nazadnje še roka-
vice in čelado, otrok pa reče: »Lulat!«

Potem pride na vrsto še zadnja spre-
tnost. Iz dnevnih dogodkov, iz življenja 
otroka v skupini mora sestaviti zgodbo. 
Tako zgodbo, da jo bo mama lahko po-
vedala naprej možu in tašči. In v nedeljo 
babici na drugem koncu mesta ali dru-
gem delu Slovenije ali še dlje.

Brez skrbi, starši bodo v zgodbi do-
dali manjkajoče podrobnosti in okra-
ske. Na koncu bodo rekli – še dobro, da 
imamo otroka prav v tem, tako dobrem 
vrtcu. In nekdo bo dodal, da je res sreča, 
da je prav pri tej vzgojiteljici!

Zahvaljujemo se za vaše misli in 
vam želimo še naprej uspešno stro-
kovno delo.

Spraševala je Betka Vrbovšek                          

Ema Jelenko (4 leta), mentorica Romana Cverle Krajnc, Vrtec Šoštanj
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Namesto uvoda
Vzgoja za sonaravno bivanje pomeni, da je potrebno po-

vezati razvoj in okoljsko vzgojo. Organizacija združenih na-
rodov je že zdavnaj spoznala pomen vzgoje za sonaravno 
bivanje, ki je postala ena od štirih prednostnih področij za 
doseganje skladnega razvoja. Eno izmed načel, ki jih zasta-
vlja Kurikulum za vrtce (1999), je tudi načelo sodelovanja z 
okoljem. In temu načelu logično sledi vzgoja za okolje oz. 
okoljska vzgoja.

Okoljska vzgoja v Kurikulumu za vrtce 
(1999)

V Kurikulumu za vrtce (1999) je okoljska vzgoja del 
vzgojnega področja »družba«. S podrobnejšo analizo 
vseh načel in teoretičnih izhodišč v Kurikulumu za vrtce 
(1999) pa ugotavljamo, da je okoljska vzgoja umeščena v 
vsa načela. Tudi v ciljih posameznih področij dejavnosti 
Kurikuluma za vrtce (1999) prepoznamo okoljsko vzgojo. 
Ker Kurikulum za vrtce (1999) podrobno ne definira ciljev 
okoljske vzgoje, smo se lotili natančne analize področij 

dejavnosti za prvo (od 1. do 3. leta) in drugo (od 3. do 6. 
leta) starostno obdobje otrok s stališča prisotnosti okolj-
ske vzgoje. Poiskali smo vse tiste cilje in dejavnosti, kjer 
lahko zaznamo okoljsko vzgojo. Kriteriji umeščanja med 
dejavnosti povezane z okoljsko vzgojo so bili: kraj izvaja-
nja dejavnosti, povezava z varstvom okolja in ekologijo, 
sodelovanje z raziskovalnimi in (ali) drugimi inštitucijami, 
vzgojna in druga sredstva za izvajanje dejavnosti, naveza 
z družbenim in (ali) naravnim okoljem. Svoje ugotovitve 
prikazujemo v preglednici 1.

Preglednica 1: Cilji, ki so/niso povezani z okoljsko vzgo-
jo (1) glede na kurikularno področje (2)

1
2

Cilji 
SO povezani 
z okoljsko vzgojo

Cilji 
NISO povezani z 
okoljsko vzgojo

SKUPAJ

KURIKULARNO 
PODROČJE f f(%) f f(%) f f(%)

gibanje 10 14,29 11 18,64 21 16,28
jezik 9 12,86 9 15,25 18 13,95
umetnost 8 11,43 8 13,56 16 12,40
družba 10 14,29 9 15,25 19 14,73
narava 23 32,86 16 27,12 39 30,23
matematika 10 14,29 6 10,17 16 12,40
SKUPAJ 70 100,00 59 100,00 129 100,00

70 54,26 59 45,73 129 100,00

Iz preglednice 1 lahko razberemo, da se več kot po-
lovica (54,26 %) zapisanih ciljev v Kurikulumu za vrtce 
(1999) povezuje z okoljsko vzgojo. Največ ciljev, ki se 
povezujejo z okoljsko vzgojo, je na področju »narave« 
(32,86 %), »gibanja« (14,29 %), »družbe« (14,29 %) 
in »matematike« (14,29 %). 45,73 % zapisanih ciljev 
se z okoljsko vzgojo ne povezuje. Najmanj ciljev, ki se ne 
povezujejo z okoljsko vzgojo, je na področju »matema-
tike« (10,17 %).

Sklepamo lahko, da je okoljska vzgoja (torej vzgoja v oko-
lju, za okolje in o okolju) v vrtcu v temeljnih kurikularnih do-
kumentih povezovalna prvina, saj je zastavljena veliko širše 
in globlje in bi lahko govorili o njej kot o medpodročni (kro-
skurikularni) temi. 

Empirična raziskava
Ker je več kot polovica ciljev, kot smo ugotovili, iz Kuri-

kuluma za vrtce (1999) povezanih z okoljsko vzgojo, smo 
leta 2008 izpeljali empirično raziskavo, s pomočjo kate-
re smo želeli identificirati okoljske aktivnosti pri rednem 
vzgojnem delu otrok v javnih vrtcih. V raziskavo smo zaje-
li 135 predšolskih otrok (57,8 % deklic in 42,2 % dečkov) 
različne starosti (3,7 % tri leta, 11,1 % štiri leta, 54,1 % pet 
let in 31,1 % šest let), ki so v času zbiranja podatkov obi-
skovali javni mariborski vrtec. Vzorec anketiranih nazorneje 
prikazujeta slika 1 in slika 2.

Dr. Martina Rajšp, asistentka 
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Okoljske aktivnosti skozi prizmo otrok
Povzetek
V prispevku predstavljamo analizo Kurikulu-
ma za vrtce (1999) s stališča okoljske vzgoje. 
Natančno smo pregledali vse cilje, ki so v njem 
zapisani, in ugotovili, da jih je dobra polovica 
(54,26 %) v navezi z okoljsko vzgojo. Še največ 
okoljskih ciljev smo identificirali na področju 
narave (32,86 %), gibanja (14,29 %), družbe 
(14,29 %) in matematike (14,29 %). Izsledki 
empirične raziskave, v katero smo vključili 
135 predšolskih otrok, ki so v času raziskave 
bili vključeni v javni mariborski vrtec, kažejo, 
da so vsi anketirani otroci identificirali vseh 
pet ponujenih področij okoljske vzgoje v dejav-
nostih, ki jih v vrtcu počnejo. Razlika med spo-
loma se izkazuje pri igri in rekreaciji v naravi 
(dejavnosti teh dveh področij pogosteje izvajajo 
dečki), razlika v starosti anketiranih otrok pa 
se izkazuje pri rekreaciji v naravi, soočanjem z 
nevarnostmi narave in dejavnostih estetskega 
doživljanja narave (dejavnosti teh področij po-
gosteje izvajajo otroci stari 5 ali 6 let).

Ključne besede: predšolska vzgoja, Kurikulum 
za vrtce, okoljska vzgoja v vrtcih,  okoljske aktiv-
nosti otrok.
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Slika 1: Odstotki anketiranih otrok po spolu

Slika 2: Odstotki anketiranih otrok po starosti

Podatke smo zbirali z vezanim intervjujem otrok s 
pomočjo ocenjevalne lestvice alternativnih sodb (»ček 
lista«). Trditve so bile vezane na pet področij povezanih 
z naravo: igra v naravi, gibanje v naravi, delovne obveze 
v naravi, nevarnosti narave in dejavnosti, ki pripomorejo 
k estetskemu doživljanju narave. V nadaljevanju pred-
stavljamo dobljene rezultate po posameznih področjih.  

• Igra v naravi
Otrokova osnovna dejavnost je igra. Ko se igra, razvija 

svoje telesne in umske sposobnosti ter komunikacijske spre-
tnosti. Ker se igra in umski razvoj odvijata skupaj, bi moralo 
okolje otroku omogočati nenehne priložnosti za prosto igro. 
Statistika pravi, da otroci od osmega do osemnajstega leta sta-
rosti v povprečju preživijo okoli 6 ur na dan za računalnikom, 
televizijo, video igricami in mobilnimi telefoni v zaprtih pro-
storih. Jasno je, da bi več časa morali preživeti v naravi, kjer 
bi pridobivali na fizični in psihični moči, pridobili pa bi tu-
di okoljske izkušnje in razvijali svojo okoljsko ozaveščenost. 
Igra na travi je ena izmed osnov, ki zavestno ali podzavestno, 
vplivajo na ekološke izkušnje in na prebujanje ekoloških inte-
resov mlajših otrok. Prav s tem v zvezi so indikativni podatki 
naše raziskave – v igro na travi  je bila v vrtcu vključena večina 
(96,3 %) anketiranih otrok. Pomembni igri za pridobivanje 
izkušenj narave in vzbujanja interesa po njenem raziskovanju 
sta tudi »skrivanje med grmovjem« in »plezanje na drevo«, 
je pa veliko anketiranih otrok povedalo, da sta omenjeni de-
javnosti v vrtcu zaradi varovanja narave (grmovje, drevesa) 
prepovedani in ponujalo kot alternativo plezanje po pleza-
lih. Nekaj otrok je omenjalo tudi grmovnice, ki jih imajo na 
vrtčevskem igrišču in so strupene (npr. tisa). Tako se v času 
bivanja v vrtcu »med grmovjem skriva« le dobra polovica 
anketiranih otrok (54,1 %) in po »drevju pleza« nekaj več 
kot četrtina anketiranih otrok (28,1 %).   

Ugotovili smo, da se v naravi nekoliko pogosteje igrajo 
anketirani dečki.

• Gibanje v naravi
Živimo v času naglice, hitenja in prezaposlenosti. Kljub 

temu pa imamo odrasli največkrat več možnosti za spro-
stitev kot otroci. Vse manj je zelenic in otroških igrišč, 
vse več časa je posedanja v stanovanjih in posledično so 
otroci mnogo manj telesno dejavni. Takoj za igro je giba-
nje otrokova temeljna potreba, zato je dolžnost odraslih, 
da vključujejo otroke v spontane in vodene športne de-
javnosti, tudi tiste, ki se odvijajo v naravi. Oblike gibanja 
v naravi se izvajajo tudi med rednim vzgojnim delom in 
prav zato nas je zanimalo, katere dejavnosti in koliko le-
teh, so identificirali anketirani otroci. Že v naprej nam je 
bilo jasno, da na izvajanje dejavnosti gibanja v naravi mno-
gokrat odločilno vpliva ta lokacija vrtca in opremljenost s 
športnimi rekviziti (npr. kolesi, skiroji). Kot najpogostejša 
dejavnost gibanja v naravi izstopa »sprehajanje po goz-
du« (to počne 69,9 % anketiranih otrok). Sledita »vo-
žnja s kolesom ali skirojem« (58,5 % anketiranih otrok je 
odgovorilo pritrdilno) in »plavanje v naravi« (to počne 
42,2 % anketiranih otrok).

V naravi se nekoliko pogosteje gibljejo anketirani dečki in 
starejši anketirani otroci (otroci stari pet ali šest let).

• Delovne obveze v naravi
Nenehno se je potrebno zavedati, da je osnova odgovor-

nega in korektnega odnosa do okolja izobraževanje, ki pa 
ni le posredovanje in pridobivanje znanja, temveč aktivno 
spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Za oblikovanje 
osebnosti je torej pomembno tudi delo. Mlajši otrok – lažje 
delovne naloge, večji otrok – zahtevnejše delovne naloge 
(tudi v vrtcu). Tudi pri delovnih obvezah v naravi. Na sle-
dnje vpliva mnogo faktorjev (lokacija vrtca, velikost igri-
šča …). Več kot polovica anketiranih otrok v vrtcu »nabira 
sadje, zelenjavo« (57,8 %) in »zaliva rastline v igralnici ali 
zunaj nje« (57,0 %), nekaj več kot četrtina pa jih pomaga 
pri »čiščenju (kidanju) snega«. 

• Nevarnosti narave
V naravi lahko najdemo užitne ali (iz kateregakoli ra-

zloga) neužitne rastline in živali, lahko pa naletimo tudi 
na take, ki v človeškem telesu povzročijo hude motnje ali 
celo smrt. Med slednje prištevamo tako imenovane stru-
pene rastline ter nekatere živali, ki iz posebnih žlez na po-
vršini telesa ali ob ugrizih oziroma pikih izločajo strupene 
snovi. Ker v naravi na otroke torej prežijo tudi nevarnosti, 
jih je o njih potrebno podučiti. Prav zato smo anketirane 
povprašali, s katero nevarnostjo narave so se v vrtcu že 
soočili. Dobljeni rezultati kažejo, da negativne izkušnje 
z naravo pri anketiranih otrocih niso alarmantne: 44,4 
% anketiranih otrok je v vrtcu »opekla kopriva«, 39,3 % 
anketiranih otrok je v vrtcu »pičil komar« in 20 % anke-
tiranih otrok je v vrtcu »ugriznil klop«. Pogosteje se so-
očajo z nevarnostmi narave anketirani otroci stari 5 oz. 6 
let. Da nevarnosti prežijo tudi v naravi, je otroke zaradi 
varovanja zdravja pomembno podučiti. Čeprav jih res ni 
veliko, so strupene rastline prisotne na vrtovih, igriščih, 
parkih, okolicah vrtcev in šol, tudi na okenskih policah in 
v vazah. Z njimi se lahko zastrupijo otroci, ki raziskujejo 
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okolico – otrokom so potencialno nevarne tiste rastline, 
ki imajo vpadljive, privlačne in barvno prijetne plodove. 
Med strupene živali sodijo tiste, ki bi bile redko škodljive, 
če bi jih zaužili, saj so za človeka škodljive takrat, kadar 
strup, ki ga izločajo, preide naravnost v človeško kri. Po-
znamo pa tudi živalske vrste, ki postanejo nevarne samo 
v nekaterih življenjskih okoliščinah.

• Dejavnosti estetskega doživljanja narave
Zelo pomembna naloga vseh ravni vzgoje in izobraže-

vanja je razvijanje sposobnosti estetskega zaznavanja, do-
življanja, ustvarjanja in vrednotenja »lepega« v umetno-
sti, naravi in tudi v medčloveških odnosih. Menimo, da je 
narava največji vir lepote in nam nudi estetski užitek, ki pa 
ga ne sprejemamo le z vidom, ampak tudi s sluhom, z vo-
njem, okusom ali s tipom. In prav soočanje z lepotami na-
rave je pomembna oblika motivacije mlajših otrok za razvoj 
njihovih interesov za ekološke aktivnosti. 74,8 % anketira-
nih otrok je v vrtcu že »izdelalo verižico iz naravnih mate-
rialov«. V pogovoru so povedali, da so izdelovali verižice z 
nizanjem lesenih kroglic na vrvico, preluknjanih želodovih 
kapic na vrvico in pletli so verižice iz marjetic in regratovih 
cvetov. Dve deklici sta izdelali tudi verižico z nizanjem kro-
glic iz gline na vrvico. 72,6 % anketiranih otrok je v vrtcu 
že izdelalo »lepljenko iz posušenih listov«. Mnogi otroci 
so, preden so odgovorili, potrebovali razlago, kaj sploh je 
lepljenka iz posušenih listov. 45,9 % anketiranih otrok v 
vrtcu »vzgaja svojo rožo oz. kakšno drugo rastlino« oz. je 
to že počelo. V pogovoru so povedali, da gre tu za fižol, vi-
jolice in pšenico. 

Nekoliko pogosteje dejavnosti, ki pripomorejo k estet-
skemu doživljanju narave, izvajajo starejši anketirani otroci 
(otroci stari pet ali šest let).

Zaključek
Skrbi in potrebe po varovanju naše Zemlje se danda-

nes močno zavedamo, saj nas onesnaževanje zraka, vode 
in tal nenehno opominja, da smo s svojim arogantnim 
in nepremišljenim odnosom prekoračili mejo, do kate-
re se je narava uspela očistiti sama.

Izhajajoč iz nujnosti sodobne družbe po vzposta-
vitvi trajnostnega razvoja, oziroma zadovoljitvi po-
treb sedanjosti brez ogrožanja prihodnjih genera-
cij, je potreba po vzgoji in izobraževanju o okolju, v 
okolju in za okolje že v zgodnjem otroštvu povsem 
jasna in logična. Da bi torej bil prav vsak posameznik 
usposobljen za vseživljenjsko odgovorno delovanje 
v svetu, kjer živi, mora biti že v obdobju predšolske 
vzgoje aktivno vključen v različne iz okolja izhajajo-
če dejavnosti. 

Izraz »okoljska vzgoja in izobraževanje« izvira 
iz angleškega izraza »enviromental education«. Iz-
raz je v splošno rabo prišel pred dvajsetimi leti in to 
z namenom, da opiše vzgojo in izobraževanje, ki sta 
potrebna za boljši odnos in ravnanje do okolja, do 
samega sebe in do življenja (Zupan, 2007). Danes 
je okoljska vzgoja vsebinsko, problemsko obsežna, 
raznolika in dialektično zapletena sestavina izobra-

ževalnega procesa. Okoljska pismenost (krajše eko-
pismenost) je zmožnost razumeti naravne sisteme, 
ki omogočajo življenje na Zemlji. Okoljsko pismen 
pomeni: razumeti načela organizacije ekosistemov 
oziroma ekoloških skupnosti in uporabo teh načel 
za ustvarjanje trajnostne družbe. »Okoljsko pismen 
človek je opremljen z znanjem in vrednotami za traj-
nostno življenje, ki vključujejo tako intelektualno ra-
zumevanje ekologije in emocionalne vezi z naravo, za-
radi česar je bolj verjetno, da je ekološko pismenemu 
posamezniku resnično mar za trajnostno življenje« 
(Bahor, 2009, str. 13).

Okoljsko izobraževanje se prične doma, v krogu 
družine, ko starši s svojim zgledom otroka nenačrtno 
učijo, kako je potrebno živeti v naravi, z njo in ob njej. 
V krogu družine otrok pridobi prve pozitivne (ali pa 
tudi negativne) izkušnje, razvija odnos do sebe in do 
okolja, žive in nežive narave. Zadovoljno lahko ugo-
tavljamo, da je vse več družin, ki se jasno zavedajo, da 
smo naravo dobili le na posodo od svojih prednikov, 
da jo čuvamo in negujemo za svoje potomce. Z vsto-
pom otroka v vrtec se prične institucionalna okoljska 
vzgoja. Otrok se prične načrtno seznanjati z okoljem 
in ob izvajanju načrtovanih ekoloških aktivnosti, ki 
so usmerjene v doživljanje narave, razvijanju obču-
tljivosti do narave in pridobivanju informacij o njej, 
razvija odnos do njega. 

V slovenskem vrtčevskem prostoru izvajanje dejav-
nosti, ki so predpogoj za razvijanje odnosa do narave 
in kasneje ekološke kulture, še niso empirično (do-
volj) raziskane, zato nam pričujoča raziskava predsta-
vlja uvid v to problematiko. 

Prepričani smo, da je uspešnost okoljske vzgo-
je v vrtcu odvisna od izbire didaktičnih postopkov, 
primernih razvojni stopnji in psihofizičnim sposob-
nostim otrok, ki temeljijo na razvijanju pozitivnih 
odnosov do svojega okolja in na razumevanju ter 
spodbujanju skrbi za okolje. Tu naj še pridamo iz-
jemno pomembnost učenja, kako se učiti vse življe-
nje, saj so problemi okolja nepredvidljivi. Spoznanja, 
stališča, veščine in motivacija, pridobljena na podlagi 
lastnih izkušenj v neposrednem okolju v zgodnjem 
otroštvu, so osnova za vseživljenjsko učenje in delo-
vanje za trajnostni razvoj.
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O počitku in spanju v vrtcu je bilo zapisano že veliko stro-
kovnega in znanstvenega gradiva, vendar se še vedno iščejo 
alternative oz. ideje, kako to rutinsko dejavnost izboljšati in 
ob tem ozavestiti strokovne delavce o prikritem kurikulum, 
ki se uveljavlja prav pri teh dejavnostih. V ta namen vam že-
limo v pričujočem prispevku predstaviti in z vami podeliti 
primer dobre prakse, kako se lahko počitek oz. spanje v vrt-
cu še drugače izvede. V Vrtcu Galjevica smo ta primer dobre 
prakse poimenovali urice »Igraj se z menoj«. 

V uvodnem delu našega prispevka bomo predstavili, ka-
ko to področje, tj. rutinske dejavnosti v vrtcu, opredeljuje 
Kurikulum za vrtce (1999) in se ob tem v majhnem obse-
gu dotaknili tudi prikritega kurikula in subjektivnih teorij 
strokovnih delavcev. To področje vzgojno-izobraževalnega 
dela v vrtcu bomo skušali v nadaljevanju umestiti v kako-
vost predšolske vzgoje. Sledila bo predstavitev usmerjene 
dejavnosti urice »Igraj se z menoj«, in sicer bomo najprej 
zapisali, zakaj in kako smo se v našem vrtcu lotili tega po-
dročja. Ob koncu bomo opisali izvedbo uric »Igraj se z 
menoj«, kar bomo podkrepili tudi z empiričnimi podatki 
o zapisanih uricah.

Umeščenost počitka oz. spanja v 
vsakodnevno življenje v vrtcu

     V Kurikulu za vrtce (1999, str. 20) je zapisano, da so ena-
ko kot cilji in vsebine v kurikulu pomembne tudi vsakodnev-
ne dejavnosti v vrtcu, komunikacije in interakcije z otroki in 
med otroki, rabe pohvale ali graje, pravila za nadziranje časa 

in prostora. Ravno pri teh dejavnostih se prikriti kurikulum  
lahko najmočneje uveljavlja.

Demokratizacija kurikula v vrtcu, ki temelji na spoštova-
nju človekovih pravic, pomeni tudi sistematično rahljanje in 
odstranjevanje ovir, povezanih s prikritim kurikulum, ki jih je 
treba iskati ne le v vsebinah in dejavnostih predšolske vzgo-
je v vrtcu, temveč tudi v drugih elementih kurikula. Zahteva 
tudi sistematično rahljanje in odstranjevanje ovir, ki pogo-
jujejo prikriti kurikul, kar pomeni, da je pri načrtovanju in 
izvajanju kurikula potrebno:
- upoštevati skupinske razlike (glede na spol, socialno in 

kulturno poreklo, svetovni nazor itn.) in ustvarjati pogo-
je za njihovo izražanje;

- upoštevati različnosti in večkulturnost na ravni izbora vse-
bin, dejavnosti in materialov, ki otrokom omogočajo pri-
dobivanje izkušenj in spoznanj o različnosti sveta (ljudi, 
stvari, kultur);

- spoštovati posebnosti okolja, otrok in staršev;
- zagotavljati dejavnosti za otroke v celotni skupini, v 

majhnih skupinah, na individualni ravni;
- ustrezno dopolnjevati in povezovati različne vrste dejav-

nosti: načrtovane in spontane, skupinske in individualne, 
dejavnosti na različnih področjih predšolske vzgoje v vrt-
cih in dejavnostih, ki omogočajo poglobljenost na dolo-
čenih področjih (prav tam, str. 20 in 21).
Pravico do izbire in drugačnosti je tako treba na ravni na-

črtovanja dejavnosti razumeti kot ponujene možnosti, da 
otroci izbirajo med dejavnostmi in vsebinami glede na nji-
hove želje, interese, sposobnosti, razpoloženja, pri tem pa je 
pomembno, da gre za izbiro med alternativnimi dejavnost-
mi in vsebinami, ne pa za izbiro med sodelovanjem ali neso-
delovanjem, aktivnostjo in neaktivnostjo, usmerjeno zapo-
slitvijo in prosto igro, na ravni organizacije prostora in časa 
pa tudi kot možnost otrokovega umika od skupinske rutine 
oz. izražanja individualnosti pri različnih dejavnostih. To pa 
seveda pomeni, da je treba možnost izbire spoštovati pri or-
ganizaciji spanja in počitka, hranjenja in drugih potreb (prav 
tam, str. 21).

Počitek in spanje ne bi smela biti ne obvezna ne časovno 
preveč strogo določena; organizacija počitka je odvisna od 
individualnih potreb, organizacije posebej utrudljivih dejav-
nosti, sprehodov, obiskov različnih institucij, izletov. Prehod 
iz dejavnosti ali od kosila k počitku naj bo postopen in naj ne 
poteka brez pretirane naglice, hitenja s pospravljanjem, pri-
pravljanjem ležalnikov itn. (prav tam, str. 21).

Na pomen razumevanja delovanja in vplivanja subjek-
tivnih teorij na sam proces dela opozarja Kroflič (2005, str. 
13–14), ki pravi, da ‘dnevno rutino’ kot sestavino ‘prikritega 
kurikula’ strukturira predvsem vzgojiteljičino vedenje o za-
konitostih otrokovega razvoja in o strategijah zgodnjega po-
učevanja ter njene osebne vrednostne predstave/občutki o 

Sergeja Zemljarič, univ. dipl. pedagoginja 
Vrtec Galjevica Ljubljana

Raziskovanje za izboljšanje prakse pri 
počitku otrok v vrtcu

Povzetek
V prispevku pišemo o počitku oz. spanju v vrt-
cu. V prvem delu prispevka se z umeščanjem 
te rutinske dejavnosti v vsakodnevno življenje 
v vrtcu dotaknemo prikritega kurikula in su-
bjektivnih teorij strokovnih delavcev. V nada-
ljevanju prispevka umestimo počitek oz. spanje 
v raven oz. na področje kakovosti predšolske 
vzgoje. V drugem delu prispevka predstavimo 
primer dobre prakse počitka in spanja – urice 
»Igraj se z menoj« v Vrtcu Galjevica in zapišemo, 
kateri vzgibi so nas vodili, da smo se lotili razi-
skovanja tega področja v našem vrtcu.

Ključne besede: počitek oz. spanje v vrtcu, pri-
kriti kurikulum, subjektivne teorije strokovnih 
delavcev, kakovost predšolske vzgoje, urice 
»Igraj se z menoj«.



vzgojiteljica 25 maj—junij 2013Letnik XV, št. 3

Iz teorije v prakso

‘dobrem za otroka’, ki tvorijo njeno implicitno teorijo. Zato 
je refleksija te vednosti in lastnih osebnih vrednot predpogoj 
za prepoznavanje možnosti pozitivnega spreminjanja tudi 
tistih najmanj strukturiranih elementov otrokovega bivanja 
v vrtcu. Zelo pomembno je vedeti, »da vzgojiteljica opazi, 
kar prej razume, in spontano reagira na otrokovo vedenje 
predvsem glede na svoje ‘tiho znanje’ in občutenje vzgoje« 
(prav tam, str. 18). 

Za to pa vzgojiteljica nujno potrebuje ustrezno novo zna-
nje o otrokovih razvojnih kapacitetah (npr. o otrokovem ra-
zvoju, igri, učenju in poučevanju) ter o načelih vzpostavljanja 
etične občutljivosti:
- se mora zavedati, da je otrokov socialni razvoj zelo odvi-

sen od njene ‘drže’ pri pripravi in izvedbi usmerjenih in 
spontanih dejavnosti in

- mora neprenehno skrbeti za vzpostavljanje ustrezne soci-
alne klime, interakcije in komunikacije z otroki (Jug 2008, 
str. 47).
Oba teoretična konstrukta – subjektivne teorije in prikriti 

kurikul – se prekrivata v »proučevanju nenamernih in nena-
črtovanih ravnanj, ki se kažejo v komunikaciji vzgojiteljice z 
otroki in pomembno vplivajo na vzgojo otrok« (Batistič Zo-
rec 2003, str. 26). Kot pravi dalje, »je pojem subjektivnih te-
orij širši v tem smislu, da poleg implicitnih (nereflektiranih, 
rutinskih ter pretežno nezavednih) prepričanj zajema tudi 
eksplicitno izražena stališča in vrednote. Pojem prikritega 
kurikula pa je širši v razumevanju, da na odnose med odra-
slimi in otroki v instituciji vplivajo tudi institucionalni de-
javniki, na katere vzgojiteljice ne morejo ali morejo le malo 
vplivati (npr. lokalni pogoji, vodenje, oprema vrtca ipd.)« 
(prav tam, str. 26).

Za uspešno izvedbo nacionalnega (formalnega oz. pred-
pisanega) kurikula je zelo pomembno ujemanje med su-
bjektivno, implicitno teorijo vzgojiteljice ter temeljnimi 
načeli in cilji, ki jih opredeljuje formalni kurikul. Vzgoji-
teljica, ki ugotovi, da je posamezne cilje ali načela Kuriku-
luma za vrtce (1999) vnesla v svoj načrt dela, da pa ti niso 
bili prepoznavni v njeni neposredni dejavnosti v oddelku, 
mora poiskati razloge za ta razhajanja in si pripraviti načrt, 
kako bi jih bilo mogoče izboljšati oz. preseči. Pomembno 
je, da v svojo refleksijo in operativno načrtovanje vključi 
razmislek o tem, kako bo strukturirala otrokov bivanjski 
prostor, kakšne igrače oz. materiale bo otrokom ponudi-
la v času, namenjenem prosti igri, kako se bo vključevala v 
otrokove samoiniciativne dejavnosti, kako bo organizirala 
razpoložljivi čas za izvedbo elementov »dnevne rutine«, 
kako bo bolj spontane elemente dnevnega življenja pove-
zala z bolj strukturiranimi, načrtovanimi dejavnostmi ter s 
tem omogočila realizacijo ciljev in načel Kurikuluma (Mar-
janovič Umek 2002; Kroflič 2005).

Do izobraževalnega in (ali) vzgojnega učinka se ne pride 
mehanično in neposredno iz uradnega kurikula, ampak po-
sredno skozi zapleteno človeško interakcijo, kot splet dejav-
nih in večsmernih odnosov med učenci, učitelji in starši ter 
med učitelji, svetovalnimi in vodstvenimi delavci šole oz. vrt-
ca. Načrtovani kurikul je le posredni dejavnik učnih učinkov, 
saj na učence neposredno deluje le izobraževalna interakcija 
(Martin 1998; Dunne 2003; glej tudi Kroflič 2002; Kovač 

Šebart 2002). In ravno to relacijo pomembno usmerjajo su-
bjektivne (osebne, implicitne) teorije posameznega učitelja 
oz. vzgojitelja ter tudi drugih strokovnih in vodstvenih de-
lavcev šole oz. vrtca. Dejavniki subjektivnih teorij in skrite-
ga kurikula največkrat povzročajo vzgojne, socializacijske in 
učne učinke, ki so subtilni, nenačrtovani, stranski produkti 
(načrtovanega) vzgojno-izobraževalnega procesa ( Jug 2008, 
str. 48–49).

Počitek oz. spanje v luči kakovosti 
predšolske vzgoje

Že ko želimo definirati kakovost predšolske vzgoje, ugoto-
vimo, da ta definicija ni enoznačna in hkrati, da se je o tem že 
veliko pisalo (npr. Moss in Pence, 1994, Dahlberg idr., 1999, 
Petrie idr., 2000). Z namenom izogniti se velikemu številu 
razprav o tem, se bomo v našem prispevku opirali na knjigo 
Kakovost v vrtcih (Marjanovič Umek idr., 2002).

Sledi predstavitev klasifikacije kazalcev kakovosti v zgo-
raj omenjeni knjigi, posebno pozornost bomo namenili po-
dročju rutinskih dejavnosti, natančneje počitku oz. spanju. 

L. Marjanovič Umek s sodelavkami (2002, str. 40) opre-
deli naslednje tri ravni kakovosti: strukturno, posredno in 
procesno. 

Strukturna raven vključuje t. i. vhodne kazalce kakovosti, 
ki opisujejo objektivne pogoje in možnosti, v katerih pote-
ka predšolska vzgoja v vrtcu (npr. velikost igralnic, razmerje 
med številom odraslih in otrok na oddelek, strokovna uspo-
sobljenost strokovnih delavcev v vrtcu) (prav tam, str. 40). 

Posredna raven se nanaša na subjektivne pogoje in mo-
žnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja v vrtcu (npr. vklju-
čenost zaposlenih v izobraževanje, zadovoljstvo zaposlenih v 
vrtcu, sodelovanje vrtca s starši) (prav tam, str. 40).

Procesna raven vključuje kazalce, ki opisujejo načrtova-
ni in izvedbeni kurikulum, torej vzgojni proces v najširšem 
smislu (npr. dejavnosti na različnih področjih kurikula, igro, 
socialne interakcije med otroki, med otroki in odraslimi) 
(prav tam, str. 40).

V nadaljevanju je natančneje opredeljeno (2002, str. 48), 
da procesna raven zajema štiri področja, in sicer načrtovanje 
kurikula, izvajanje kurikula, rutinske dejavnosti in otrok v 
procesu izvajanja dejavnosti. Kazalci na procesni ravni nudijo 
vpogled v celoten proces načrtovanja in izvajanja predšolske-
ga kurikula ter vlogo vzgojiteljice (pomočnice vzgojiteljice) 
in otroka v tem procesu.

Zgoraj smo zapisali, da sodijo rutinske dejavnosti v proce-
sno raven kakovosti, zato sledi natančnejša predstavitev tega 
področja kakovosti in kazalec kakovosti počitek oz. spanje.

Marjanovič Umek s sodelavkami (2002, str. 50) zapiše o 
področju rutinskih dejavnostih, da se kazalci na tem podro-
čju nanašajo na zaznavanje, organizacijo in potek dnevnih 
rutinskih dejavnosti v oddelku, kot so prehranjevanje, higi-
ena, počitek in spanje ter prihod in odhod otroka iz vrtca. 
S temi kazalci se želi osvetliti, kakšna je vloga strokovnih 
delavk pri izvedbi teh dejavnosti, v kolikšni meri se pri tem 
upoštevajo individualne potrebe in razlike med otroki ter v 
kolikšni meri se priložnosti, ki jih nudijo te dejavnosti, iz-
koriščajo tudi za spodbujanje različnih vidikov otrokovega 
razvoja in učenja. 
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O kazalcu kakovosti – počitek in spanje je zapisano, da so-
di sem izbira, zaposlitev za budne otroke, prisotnost odraslih 
pri uspavanju, vloga odraslih, spanje z igračami (Marjanovič 
Umek, 2002, str. 50).

Razlogi za raziskovanje tega področja v 
Vrtcu Galjevica

V šolskem letu 2009/10 smo se Vrtcu Galjevica odločili, 
da v sklopu Samoevalvacije 2010 starše povprašamo o nji-
hovem zadovoljstvu o naslednjih stvareh: uvajanje otrok v 
vrtec, projektno delo, obogatitvene in dodatne dejavnosti, 
v sklopu rutinskih dejavnosti o prehrani in počitku oz. spa-
nju in otroci s posebnimi potrebami. Globalno gledano so 
bili starši zelo zadovoljni z uvajanjem otrok v vrtec, s pro-
jektnim delom, z obogatitvenimi in dodatnimi dejavnost-
mi, delom z otroki s posebnimi potrebami ter s prehrano v 
vrtcu; kot šibko področje (sicer v majhnem deležu – 9,7 % 
sodelujočih staršev) in področje, kjer pa so starši zaznavali, 
da bi bile potrebne izboljšave v našem vrtcu, je bilo podro-
čje počitka oz. spanja.

V naslednjem šolskem letu, tj. 2010/11, smo glede na 
dobljene podatke iz Samoevalvacije 2010 in zaznanega 
šibkega področja s strani staršev, povprašali strokovne de-
lavce, kaj menijo o počitku oz. spanju v vrtcu, natančneje 
o načrtovanju in izvedbi počitka (priprava na počitek), 
spremembah v zadnjem obdobju pri počitku oz. spanju 
in o počitku oz. spanju v prihodnje. Podatke o počitku 
oz. spanju, ki smo jih pridobili s strani strokovnih delav-
cev, smo strokovnim delavcem predstavili na strokovnih 
aktivih, kjer so imeli možnost podajanja komentarjev in 
tudi razmišljanja o pridobljenih podatkih.

V šolskem letu 2011/12 smo vezano na področje počit-
ka oz. spanja v vrtcu v prvih štirih mesecih leta organizirali 
tri interna strokovna izobraževanja, ki so jih izvajali zunanji 
izvajalci. Ta izobraževanja so bila:
- Počitek oz. spanje, ki ga je izvedla dr. Marcela Batistič 

Zorec;
- Induktivni vzgojni pristop, ki ga je izvedel dr. Robi Kro-

flič, in
- Subjektivne teorije strokovnih delavcev, ki ga je izvedla 

dr. Tina Rutar Leban.

Obenem pa smo se tudi odločili, da v mesecu maju 2012 
izvedemo poizkus, ki smo ga poimenovali urice »Urice igraj 
se z mano«, ki predstavljamo v nadaljevanju.

Usmerjena dejavnost – urice »Igraj se z 
menoj«

V mesecu maju 2012, in sicer od 7. 5. do 1. 6., so bile v 
dveh večjih enotah (enota Galjevica in enota Orlova) naše-
ga vrtca izvedene usmerjene dejavnosti, ki smo jih poime-
novali urice »Igraj se z menoj« (v nadaljevanju: urice). Te 
urice so bile izvedene za otroke drugega starostnega obdo-
bja, in sicer za otroke od 3. do 6. leta starosti, v času med 14. 
00 in 15. 00 uro. V posamezni enoti se je oblikoval razpored 
za vodenje uric in je bil izobešen na oglasni deski v zbornici 
oz. pedagoški sobi. Strokovni delavec, ki je izvajal dejavnost 
na določeni dan, je vpisal na seznam pod svoje ime naslov 

dejavnosti, področje dejavnosti, lokacijo izvedbe urice in 
število otrok, ki so bili prisotni pri uricah. 

Sama izvedba uric je potekala naslednje: strokovni de-
lavec, ki je tisti dan izvajal urice, se je ob 13. 55 sprehodil 
mimo oddelkov in prevzel otroke, ki so se v času počitka 
želeli priključiti uricam, tj. otroci, ki v času počitka niso 
zaspali (počitek se v našem vrtcu za otroke drugega sta-
rostnega obdobja prične med 13.00 in 13.30 uro) in so se 
želeli priključiti uricam. Ob 15.00 uri, ko so bile urice za-
ključene, je strokovni delavec, ki je izvajal urice, sodelujo-
če otroke pospremil nazaj v oddelek, v katere so vključeni 
otroci. Po izvedbi uric so strokovni delavci poslali ravna-
teljici fotografije, ki so nastale pri posamezni dejavnosti, 
katerim so pripisali še svoje ime in priimek, enoto, dejav-
nost, datum, število prisotnih otrok pri uricah in kratek 
opis dejavnosti.

V obdobju od 7. 5. do 1. 6. 2012 je bilo tako izvedenih 
31 uric, in sicer 16 uric v enoti Orlova in 15 uric v enoti 
Galjevica. Število otrok, ki so se udeležili uric, je bilo raz-
lično. V enoti Orlova se je interval udeležbe otrok v uricah 
gibal med 1 in 13, medtem ko je bilo povprečno število 
otrok udeleženih v uricah v tej enoti 9. V enoti Galjevica 
je bil razpon otrok udeleženih v urice od 2 do 7, povpreč-
no pa so se v tem obdobju uric udeležili štirje otroci. Gle-
de na kurikularna področja izstopajo dejavnosti s podro-
čja jezika in umetnosti (obojih je bilo 14), sledi področje 
gibanja (9), nato področje matematike (4) in narave ter 
družbe (oboje 3). Ob teh rezultatih je dobrodošlo opo-
zoriti, da so se nekatere izvedene urice dotikale dveh ali 
treh kurikularnih področij. 

Tako otroci kakor tudi strokovni delavci so urice »Igraj 
se z menoj« dobro sprejeli, zato smo se odločili, da jih v šol-
skem letu 2012/13 implementiramo v naše celoletno vzgoj-
no-izobraževalo delo.

Zaključek
Zavedamo se, da se prikritemu kurikulu in subjektivni 

teoriji ne moremo povsem in v celoti izogniti, ker sta pri-
sotna v vsakem kurikulu. Vendar menimo, da nas konti-
nuirano evalviranje in refleksija tako lastnega kakor tudi 
vzgojno-izobraževalnega dela v celotni organizaciji, prive-
de do razmišljanja o svojem delu. Obenem pa tudi do ugo-
tavljanja močnih in šibkih področij na profesionalnem in 
osebnostnem področju in iskanju alternativ za dvigovanje 
kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. 

Opomba
38,7 % staršev je podalo razloge, zakaj menijo, da njihovi otroci v vrtcu ne poči-
vajo oz. spijo na način, ki jim ustreza. Največkrat so zapisali, da je to onemogoče-
no zaradi prevelikega hrupa. Nekateri starši opozarjajo, da otrokom, ki ne spijo 
oz. ne potrebujejo zapisanega, niso omogočene tihe oz. mirne dejavnosti v istem 
oz. sosednjem prostoru, temveč morajo ves čas počitka mirno ležati na ležalniku 
in biti zelo tihi. Eni starši menijo, da ni potrebno siliti otroka k spanju, če ni to 
njegova potreba, temveč je bolje, da se otrok v času počitka igra.
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V Letnem delovnem načrtu Vrt-
ca Tončke Čečeve že vrsto let načrtu-
jemo vsakoletno sodelovanje s kultur-
nimi ustanovami v Celju. Letos smo s 
Pokrajinskim muzejem Celje sodelo-
vali v projektu »Celjski grofje v očeh 
otrok« z namenom, da se otroci vklju-
čujejo v kulturo okolja, v katerem živijo. 
Obenem pridobivajo otroci izkušnjo o 
zgodovinskih spremembah, spoznava-
jo različne kontekste dojemanja istega 
pojava iz zgodovine in razvijajo interes 
za kulturno ponudbo Celja.

V prenovljenem dvorcu Celjskih 
knezov smo si v decembru 2012 ogle-
dali bogato in poučno razstavo o celj-
skih grofih in knezih. Strokovne delavke 
smo se predhodno seznanile z zgodo-
vinskim pojavom in s pomenom Celj-
skih knezov ter z vsebino razstave, zato 
smo lahko popeljale otroke skozi temat-
sko oblikovane sobane in otrokom na 
njim sprejemljivi način razložile in po-
jasnile pomen razstavljenih eksponatov. 
Seveda smo odgovarjale tudi na vpraša-
nja otrok in jih spodbujale k pozornemu 
opazovanju.

Vzgojiteljski tim Marina Kačič, Bar-
bara Kelner, Kristina Kolšek in Lidija 
Makuc smo nato nadaljevale z načrto-

vanimi dejavnostmi v vrtcu, ki so otro-
kom omogočile podoživljanje videne-
ga v raznih ustvarjalnih aktivnostih. Pri 
otrocih smo spodbujale tudi ustvarjal-
nost pri pripravi, organizaciji in  uporabi 
sredstev ter prostora, razvijale predbral-
ne in predpisne sposobnosti in spretno-
sti ter domišljijsko sooblikovanje in do-
življanje literarnega sveta. Na področju 
umetnosti pa smo spodbujale radove-
dnost in veselje do različnih umetniških 
dejavnosti.

Nastajali so plakati o vtisih in doži-
vetjih z razstave. Večkrat smo si s po-
močjo računalniške projekcije ogleda-
li fotografije razstavljenih eksponatov. 
Otroci so se tako navdušili za različne 
vsebinske poudarke na temo celjskih 
grofov. 

Izdelali smo viteški oklep, maketo 
gradu s Friderikovim stolpom, peča-
tnike z grbom, oblikovali smo svečnike 
in posode iz gline, pisali smo z gosjimi 
peresi in s tušem, narisali smo svoje dru-
žinsko deblo … Pri likovnih dejavno-
stih pa so se lahko otroci izražali tudi v 
različnih likovnih tehnikah.

Pri evalvacijskem pregledu dejavno-
sti smo ugotovile, da smo se v projektu 
ukvarjali skoraj z vsemi kurikularnimi 

področji: na izletih in sprehodih smo 
spoznavali srednjeveške ostanke Celja 
(gibanje), bili smo spretni oblikovalci 
(drobna motorika in koordinacija), na-
učili smo se veliko novih besed in razši-
rili znanje iz komunikacijskih spretno-
sti v stiku s kustusi (jezik), spoznali in 
doživeli smo kulturno ustanovo in se 
seznanili z delom preteklosti (družba), 
zasnovali in realizirali celo vrsto različ-
nih izdelkov, pri čemer smo šteli, me-
rili, uporabljali simbole, se orientirali 
levo in desno, razvrščali in primerjali 
(matematika),  v ustvarjalnem podo-
življanju smo slikali, risali in oblikovali 
(umetnost).

Ob zaključku projekta smo skupaj 
z otroki v vrtcu pripravili razstavo. Za 
starše, otroke, sodelavke in zaposlene 
v Pokrajinskem muzeju smo pripravili 
vabila in velike plakate ter jih tako ob-
vestili, da jih vabimo na ogled. Nismo 
pozabili niti na knjigo vtisov, ki se še 
vedno polni s pohvalami in navduše-
njem nad realiziranim projektom otrok 
in vzgojiteljev. 

   
Marina Kačič, vzgojiteljica,  

Vrtec Tončke Čečeve Celje                                           

V letošnjem šolskem letu sva se s so-
delavko Nado Veingerl odločili, da iz-
vedeva pomladno srečanje s starši in z 
otroki na takšen način, da bodo na sre-
čanju aktivno sodelovali tudi starši. V 
torek, 19. 3. 2013, smo se ob 17. uri 
v skupnem prostoru vrtca zbrali star-
ši, otroci in strokovni delavki. V uvodu 
sem starše pozdravila in jim povedala, 
da bomo v današnje srečanje aktivno 
vključili tudi njih. Otroci so nato pred-
stavili staršem pesmico, deklamacije in 
plesne točke. Po izvedenem nastopu 
smo se razdelili v dve skupini; ena sku-
pina staršev je skupaj z otroki in vzgoji-
teljico ostala v skupnem prostoru, kjer 
so otroci starše učili plesno koreografi-
jo. Druga skupina staršev je s sodelav-
ko Nado odšla v igralnico, kjer so pri-
pravljali obložene kruhke. Po dvajsetih 

minutah smo se ponovno vsi zbrali v 
skupnem prostoru, kjer so starši, ki so 
se od otrok učili plesa, predstavili osta-
lim staršem. Po predstavitvi smo se vsi 
skupaj okrepčali z obloženimi kruhki in 
sokom. Srečanje je minilo v prijetnem 
in zabavnem vzdušju. Odziv staršev na 
srečanje je bil zelo pozitiven, saj so bi-

li presenečeni nad samostojnostjo in 
ustvarjalnostjo njihovih otrok. Bili so 
zadovoljni, ker so imeli možnost preži-
veti prijetne trenutke s svojimi otroki v 
sproščenem okolju vrtca.

                                                                                                                     
  Petra Lehko, dipl. vzg. 

Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Projekt »Celjski grofje v očeh otrok«

Srečanje staršev, otrok in vzgojiteljic
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Baletna predstava 
V SNG operi in baletu v Ljubljani 

smo si z otroki ogledali baletno pred-
stavo »Kdo je najmočnejši na svetu?«. 
To je bil za nas izjemen kulturni do-
godek, na katerega smo se dobro pri-
pravili. Otroke sem že prej seznanila 
z vsebino baletne predstave, na raču-
nalniku smo si ogledali kratke odlom-
ke iz drugih baletnih predstav, pa tudi 
otroci sami so z gibanjem pokazali, 
kaj je to balet. Za starše so ob tej pri-
ložnosti izdelali plakat, na katerega so 
narisali in napisali kdaj in kam bomo 
odšli, kako bomo prispeli v Ljubljano, 
kaj si bomo tam ogledali in kako se 
bomo ob tej priložnosti uredili. Bale-
tna predstava je navdušila tako odra-
sle kot tudi otroke. Ko sem videla, ka-
ko otroci s poplesavanjem po igralnici 
in hodniku ter z oblačenjem v svilene 
šale podoživljajo predstavo, sem jim 
predlagala, da tudi mi naredimo ba-
letno predstavo. Seveda so predlog z 
navdušenjem sprejeli.

V proces so se vključili vsi otroci v 
oddelku. Izbor pravljice »Sneguljčica« 
je bila moja ideja, saj sem vedela, da 
je ta pravljica otrokom dobro pozna-
na, v njej pa lahko nastopa veliko ple-
salcev. Najprej sem otrokom pravljico 
večkrat prebrala, otroci  so jo dobro 
poznali. Začeli so izvajati svoje pred-
stave. Otroci, ki niso želeli nastopati, 
so bili v vlogi gledalcev. Za Sneguljči-
co se je največkrat potegovala deklica, 
ki že obiskuje ure baleta in na splošno 

zelo rada pleše. Sama si je nato izbrala 
deklico, ki naj bi plesala mačeho. 

Največ interesa so otroci pokazali za 
vloge palčkov. Za vlogo kraljeviča se je 
javil deček, ki  je prevzel še vlogo lovca, 
ker nihče od otrok  ni želel biti lovec.

Pravljico smo v začetni fazi uprizar-
jali po posameznih prizorih. Otrokom  
sem dala možnost, da so si sami izmi-
šljali plesno-gibalne vložke, s pomoč-
nico pa sva jih povezovali v celoto. Pri 
tem so bili otroci s svojimi idejami ze-
lo ustvarjalni, v veliko pomoč pa mi je 
bila deklica, ki obiskuje ure baleta in 
plesne urice. Ta je otroke spodbujala k 
posnemanju svojih gibov,  jim kazala, 
kako naj se gibajo po odru, zelo prepri-
čljiva pa je bila tudi v mimiki obraza. 
Nekaj idej pa smo dobili  tudi v posnet-
ku baleta »Sneguljčica«, ki smo si ga 
ogledali na računalniku. Otroci so se še 
spomnili, da manjka glasba. Glasbo je 
moja pomočnica Mateja »zmiksala«  
iz  baleta Labodje jezero. Otroci so mo-
rali biti pozorni na glasbene  odlomke, 
saj jim je ravno glasba pomagala, da so 
vedeli, kdaj se vključiti v predstavo.

Nato so otroci želeli oblikovati 
predstavo  tudi za druge. Vprašali smo 
se, kaj še potrebujemo za našo pred-
stavo. Otroci so se takoj spomnili, da 
potrebujemo vstopnice. Prva skupi-
na otrok je odšla po vseh  igralnicah 
spraševati vzgojitelje, koliko otrok je 
v posamezni igralnici, številko so za-
pisali na listek. Skupaj so se še dogo-

vorili, da bodo na vstopnico napisali 
naslov predstave, datum  in uro pred-
stave. Naslov predstave so prepisali iz 
knjige Sneguljčica, datum iz koledarja, 
uro predstave  pa sem jim predlagala 
jaz, oni pa so potem izbrani čas poi-
skali in prepisali s stenske ure. Ko so 
bile vstopnice narejene, so jih otroci  
skupaj z ustnim vabilom razdelili po  
vseh igralnicah.

Druga skupina otrok  je naredila dva 
velika  plakata za našo predstavo.  Na-
nju so narisali Sneguljčico in sedem 
palčkov, na  vrh plakata pa napisali da-
tum in uro  predstave.

Tretja skupina otrok pa je izdelovala 
krono za kraljeviča in kraljično ter hu-
dobno mačeho. Na srebrno lepenko 
so najprej s svinčnikom narisali krono 
(cik–cak vzorec), nato pa to s škarjami  
po črti izrezali, na koncu pa zalepili z 
selotejpom. Iz srebrne lepenke so izre-
zali tudi ogledalo za mačeho.

Četrta skupina otrok pa je izdelova-
la brado za palčke iz papirja in kosma-
tenega blaga, ki ga je v vrtec od doma 
prinesel eden od otrok. Vsak otrok je 
sam narisal na blago brado (zato so bi-
le brade različne), jo izrezal s škarjami, 
jaz pa sem jim po njihovem predlogu na 
koncu brade naredila luknjo za elastiko. 
Vsa ostala sredstva, ki smo jih za pred-
stavo še potrebovali, so otroci poiskali 
kar v naši igralnici (košarico in jabolko 
za hudobno mačeho, konja (palico) za 
kraljeviča, pleteno košarico s šminko in 

V okviru plesne vzgoje smo v oddel-
ku otrok, starih 5–6 let, pričeli z otro-
ško folkloro v začetku meseca februar-
ja. Otroci so se naučili plesati dva plesa: 
Mlinček in Špicpolko. Naučili smo se 
igrati tudi igro »Rihtara biti«. To je igra 
iz našega ljudskega izročila, ki so se jo 
otroci radi igrali. 

Svoje znanje smo najprej predstavi-
li na dobrodelnem koncertu v OŠ Ne-
gova. Otroci so bili pred nastopom pri-
jetno vznemirjeni in so lepo odplesali 
svoj prvi nastop. Sledil je nastop na ob-
močnem srečanju vrtčevskih folklor-

nih skupin v Stročji vasi 27. 3. 2013. V 
Stročjo vas smo se odpravili z avtobu-
som. Otroke so spremljali njihovi starši 
in stari starši. 

Pred nastopom smo se oblekli v fol-
klorna oblačila in si uredili pričeske. Vse 
deklice v naši skupini imajo dolge lase, 
zato so imele spletene kite, kot so jih ne-
koč imele spletene naše prababice. Sle-
dil je nastop, po nastopu malica in slad-
ko presenečenje, ki nam ga je priskrbelo 
vodstvo vrtca. V večernih urah smo se z 
avtobusoma odpravili domov polni no-
vih izkušenj. Čeprav so bile priprave na 

nastop včasih naporne, je dober nastop 
naših otrok poplačilo za ves naš trud. 

Jasmina Paldauf, dipl. vzg. 
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Otroška folklora 
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svileno ruto za Sneguljčico, posodice z 
hrano za Sneguljčico, fotelj in rožico za 
Sneguljčico …). Vrhunec vsega pa sta 
bili obleki za mačeho in Sneguljčico, ki 
jih je  je v vrtec prinesla deklica, ki je ple-
sala v vlogi mačehe. V teh oblekah sta 
bili deklici skoraj ves čas, samo včasih 
sta jih posodili tudi drugim deklicam, 
ko so si to zaželele.

Tako smo imeli pripravljeno vse 
za začetek naše predstave, na katero 
smo povabili vse otroke iz našega vrt-
ca, starše in stare starše nastopajočih 
otrok in tudi otroke iz bližnjega vrt-
ca. Pred vrata naše sobe se je postavil 
vratar, ki je od vsakega gledalca pobral 
vstopnico, še prej pa so otroci pripravili 
našo igralnico za gledalce.  Med pred-
stavo smo uživali vsi, tako gledalci, kot 
tudi naši baletni plesalci.  Na  koncu 
predstave so se skupaj priklonili in  bili 

nagrajeni z glasnim aplavzom in nešte-
timi pohvalami tako s strani odraslih 
kot otrok.

Evalvacija vzgojne 
dejavnosti

 Otroci so bili aktivni udeleženci 
predstave od  začetka do konca, saj so 
sodelovali tako pri načrtovanju, obliko-
vanju, ustvarjanju in izvedbi. Spozna-
li so balet, kot izrazni ples, kjer je po-
leg plesnih gibov vključena še mimika 
obraza, s katero so izražali in drugim 
sporočali svoja občutja (jeza mačehe, 
strah in veselje Sneguljčice, veselje in 
žalost palčkov, jeza lovca in veselje ter 
žalost kraljeviča) ter glasba. Za predsta-
vo so imeli velik interes, saj so bili oni ti-
sti, ki so me spodbujali, kdaj bomo spet 
vadili. Radi so plesali v različnem ritmu, 
tempu in stopnjah napetosti ob glasbi. 

Lepo so tudi sodelovali med seboj, saj 
so si pomagali z nasveti in dogovori, 
učili so se drug od drugega s posnema-
njem, z opazovanjem in s koordinira-
njem tistega otroka, ki se je zmedel v 
svoji vlogi.  Sproščeno so doživljali balet 
kot del družabnega in kulturnega življe-
nja, saj so se v svoje vloge popolnoma 
vživeli. Komaj so čakali, da bodo lahko 
nastopali pred gledalci.  Otroci so si pri-
dobivali samozavest in zaupanje v svoje 
telo že med samimi vajami za predstavo, 
zato so nastopali pred gledalci povsem 
sproščeno in z željo pokazati drugim, 
kaj so se naučili. Njihova nagrada pa je 
bila glasen aplavz in navdušenje tako 
odraslih kot otrok. To so sprejeli  kot 
spodbudo za  pripravo nove predstave.

Darja Mahkovic, vzgojiteljica                                                                                                     
Kranjski vrtci

Razstava otroških risbic ob 20-letnici 
Vrtca Anice Černejeve v Splošni 
bolnišnici Celje

Vrtec v bolnišnici je živžav otrok; 
smeh povezan z jokom; strah in te-
snoba staršev; bolečina. »Zakaj mora 
moj otrok v bolnišnico?« se sprašuje-
jo starši. Ob srečanju z vzgojiteljico 
v bolnišnici se v očeh zaiskri upanje, 
sočutje zgane tudi njeno srce. Da bi le 
bilo vse dobro! Kako drugačen je vr-
tec v bolnišnici, pa vendar je povsod 
v ospredju otrok. Otroci so odprti in 
iskreni. Pri nas bolni, poškodovani, 
operirani …, v vrtcu zdravi, povsod 
pa samo otroci. 

Vzgojiteljice v bolnišnici smo obli-
kovale svojo vizijo bolnišničnega vrtca: 
 Verjamemo, da lahko s strokovnostjo 

in z ustvarjalnostjo 
 nudimo bolnim otrokom in njihovim 

staršem prijazen in varen vrtec,
  kjer se zaupanje, zdravje in samozavest 

lažje in hitreje vračajo.
Vzgojiteljice skrbimo za dobro 

klimo in za kontinuiteto otrokovega 
normalnega življenja s primernimi 
zaposlitvami in z ureditvijo igralne-
ga prostora. Otroci v bolnišnici veli-

ko rišejo. Otroška risba govori sama 
zase, le videti in razumeti jo moramo 
in se je veseliti skupaj z otrokom. Na-
men in cilj likovnih dejavnosti pred-
šolskih otrok ni likovni izdelek sam 
po sebi, ampak otrokov razvoj v tem 
procesu. Otrok v bolnišnici z likovno 
govorico predvsem izpoveduje svoja 
notranja doživljanja ali pa se prepro-
sto igra z likovnim materialom. Nav-

kljub slabemu počutju in strahu pred 
neznanim, otrok v bolnišnici lahko 
odkriva prijetne stvari. Otroška ris-
ba je razvojno orodje za raziskovanje 
sveta. Otrok rad prispeva k oblikova-
nju okolja in tako doživlja svojo vlo-
go v skupnosti kot smiselno. Gradi 
samozavest, ki je nujen del duševne-
ga zdravja vsakega posameznika. Če-
sar otrok ne more izraziti verbalno, 
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Varno s soncem
Ponovno so pred nami topli in sončni dnevi, s tem 

pa tudi čas za izvajanje preventivnih ukrepov pred ško-
dljivim izpostavljanjem soncu. S svojim prispevkom 
vam želim predstaviti dosedanja prizadevanja, ki smo 
jih uspeli izvajati skupaj z vami.

Preventivni program Zavoda za zdravstveno varstvo Celje 
Varno s soncem je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja 
v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov 
o naraščanju števila rakavih obolenj kože v naši državi (vir: 
Register raka) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojav-
nost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem 
UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin.

Končni cilj programa je zato doseči spremembo v odno-
su do sonca. Pri čim širšem krogu prebivalcev želimo doseči 
dosledno upoštevanje in izvajanje samozaščitnih ukrepov za 
zaščito pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in s tem 
na dolgi rok doprinesti k ustavitvi naraščanja kožnega raka v 
Sloveniji (predvsem melanomskega tipa).

Varno s soncem  v obdobju 2007 do 2012
Program Varno s soncem je usmerjen k seznanjanju pred-

šolskih otrok in šolarjev o škodljivih posledicah delova-
nja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek 
teh posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Ciljno 
populacijo že od začetka izvajanja programa predstavljajo 
otroci, ki obiskujejo vrtec, in posredno njihovi starši. Od 
2010 dalje predstavljajo ciljno populacijo tudi šolarji, če-
trtošolci in petošolci, od 2012 pa tudi ostale starostne sku-
pine osnovnošolcev. 

Začetek programa sega v leto 2007, ko smo ga v spomla-
danskem času prvič pilotno izvedli v Vrtcu Tončke Čečeve v 
Celju. Od leta 2008 dalje v programu sodelujejo vrtci iz vse 
Slovenije. Program se je do sedaj dobro zasidral v številnih 
vrtcih. Z veseljem ugotavljamo, da število vključenih predšol-
skih otrok  in vrtcev iz leta v leto narašča (Slika 1). Tako je v 
programu v obdobju od 2007 do 2012 sodelovalo že več kot 
115.000 predšolskih otrok. Menimo, da je bilo z vsebinami 
programa seznanjenih še precej več otrok, saj so usmeritvam 
programa sledili vrtci v celoti in ne zgolj oddelki z otroci, ki 
so bili dejansko prijavljeni kot sodelujoči. 

Slika 1 Prikaz števila predšolskih otrok iz vrtcev, ki so bili po 
posameznih letih v obdobju od 2008 do 2012 vključeni v pro-
gram Varno s soncem.

V času izvajanja programa se je izoblikovala njegova zna-
čilna likovna podoba, ki osnovna pravila zaščite pred ško-
dljivim delovanjem sončnih žarkov ponazarja z ikonami.  
Vsaka generacija otrok in šolarjev seveda spozna vsa, pri 
tem pa v programu vsako leto še posebej izpostavimo eno 
izmed pravil zaščite, kar se odraža tudi v sloganu, pod ka-
terim poteka program v tekočem letu. V letih 2010 in 2011 
smo program VARNO S SONCEM izvajali s sloganom IZ-
BERI KAPO AL KLOBUK, saj smo v tem obdobju  med 
samozaščitnimi ukrepi največji poudarek namenili upo-
rabi primernih zaščitnih pokrival. Za leti 2012 in 2013 pa 
smo program VARNO S SONCEM zastavili s sloganom 
SONČNA URA PRAVI, KDAJ V SENCO SE POSTAVI. 
V tem obdobju  namreč med samozaščitnimi ukrepi iz-
postavljamo poznavanje, iskanje in ustvarjanje primerne 
sence. V letu 2012 smo še  posebej izpostavili poznavanje 
»pravila sence«.

Kaj s programom Varno s soncem pridobijo  predšolski 
otroci in šolarji?
• Pridobijo osnovne informacije o soncu, ki so prikazane 

na njihovi starosti primeren način. 

lahko izrazi tudi skozi igro z barvo, 
risarskim orodjem … 

Z risbo se v novem okolju bolnišnice 
tudi predstavi: »To sem jaz in to je moja 
mami, moj očka … Takšen je moj kuža, 
takšne barve je moj avto…«

Petletna Angelina pravi: »Všeč mi je 
tukaj, ker je veliko igrač in ker ustvarja-
mo.«

Še vedno se dogaja, da nekateri ne 
vedo, da je vrtec v bolnišnici, zato smo 
se odločili, da ob obletnici pripravimo 
razstavo otroških risb in jo popestrimo 
z nastopom otrok iz vrtca. Prišli so iz 
enote Mavrica. Povabilu na dogodek so 
se poleg otrok odzvali tudi mag. Mar-
jan Ferjanc, direktor Splošne bolnišnice 
Celje ter glavne medicinske sestre: Ma-

rija Gobec, Tatjana Dvoršak, Marjanca 
But in Katja Mulej Hren. 

Majda Krajnčan, Irena Pezdevšek, 
Helena M. Mrevlje,  

Vrtec Anice Černejeve Celje

Zanimivosti, komentarji, mnenja
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• Pridobijo osnovne informacije o koži, prav tako prikazane 
na njihovi starosti primeren način. 

• Ob izvajanju programa se otroci in šolarji naučijo, kako 
se lahko pravilno zaščitijo pred škodljivim delovanjem 
sončnih žarkov (sredstva, načini obnašanja).

Kaj  bi izpostavili v programu Varno s soncem?
Vzgojitelji oz. učitelji ciljno populacijo s sistematičnim pri-

stopom seznanjajo o škodljivih posledicah delovanja sonč-
nih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko nastanek teh posle-
dic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo. Osvojena znanja 
otroci in šolarji v okviru programa ne spoznajo zgolj teore-
tično, ampak kar nekaj časa tudi udejanjajo v praksi.  Meni-
mo, da je s tem dosežen večji učinek in tudi večja verjetnost, 
da bodo osvojena znanja upoštevali nadalje v vsakodnevnem 
življenju. Še posebej zato, ker so v program posredno vklju-
čeni tudi starši otrok. 

Prepričani smo, da bi lahko program Varno s soncem izpo-
stavili kot primer dobre prakse v smislu interdisciplinarnega 
sodelovanja. Za dosego skupnega cilja smo se v njem uspe-
šno povezali predstavniki zdravstva in šolstva. 

Kot prednost programa bi izpostavili še dejstvo, da pro-
gram ni »kontaminiran« s kemično industrijo. Njegov na-
men je poudarjanje osnovne zaščite pred soncem: upošte-
vanje časa, ko je primerno gibanje na prostem ter iskanje 
oz. ustvarjanje primerne mehanske sence (iskanje primerne 
sence, ustvarjanje individualne sence). Uporaba kemičnih za-
ščitnih sredstev je v programu omejena zgolj na  predstavitev 
pravilnega načina uporabe, brez navajanja oz. izpostavljanja 
posameznih proizvajalcev. 

Nadaljnja vizija programa Varno s soncem
Kratkoročno želimo, da bi preventivni program Varno s 

soncem izvajali v vseh vrtcih in osnovnih šolah in tako pribli-
žali vsebine čim večjemu številu otrok in šolarjev.

Dolgoročno želimo, da bi pravilno zaščito pred škodlji-
vim delovanjem sončnih žarkov kot svoj način življenjskega 
sloga že v predšolskem obdobju osvojili prav vsi državljani. 

Mag. Simona Uršič, dr. med., spec. higiene, Zavod za 
zdravstveno varstvo Celje

Uvod
Pri posameznih raziskavah rezultati kažejo pozitivno po-

vezavo med uporabo kemičnih varovalnih pripravkov za za-
ščito pred soncem in večjim številom pigmentnih znamenj 
pri otrocih. Razlog je verjetno v že dokazanem dejstvu, da 
se ljudje ob uporabi kemičnih varovalnih pripravkov poču-
tijo varnejše in se soncu izpostavljajo dlje kot bi se izposta-
vljali brez zaščite.

V obsežni raziskavi so iz podatkov v pregledni literaturi 
iz obdobja od leta 2001 do decembra 2008 potrdili, da je 
občasno izpostavljanje soncu, zlasti v otroštvu, povezano z 
zvečanim tveganjem za razvoj kožnega raka. Redna upora-
ba kemičnih varovalnih pripravkov lahko prepreči nekatere 
vrste kožnega raka (npr. skvamoznocelični karcinom), ni pa 
še jasno ali lahko prepreči bazalnocelični karcinom in mela-
nom kože. Zato naj bi bilo svetovanje in spodbuda vedenjskih 
sprememb s ciljem preventive kožnega raka usmerjeno v vse 
temelje, ki omogočajo zmanjšanje izpostavljenosti UV seva-
nju, ne le izboljšanje rabe varovalnih kemičnih pripravkov.

Naravna zaščita, kamor uvrščamo izogibanje izpostavlja-
nja soncu v času največje moči ultravijoličnega sevanja in 
mehanična, je najpomembnejša. Od leta 2007 dalje vse več 
vrtcev sodeluje v zdravstveno-preventivnem programu Varno 
s soncem. Vzgojitelji v okviru večtedenskega programa vsako 
leto v maju in juniju ob izvajanju rednega kurikula v sodelu-
jočih vrtcih (na podlagi prejetih materialov in izobraževanja 
o zaščiti pred soncem) informirajo starše in pri delu z otroki 
ozaveščajo otroke in njihove svojce o škodljivih učinkih ul-
travijoličnega sončnega sevanja in o možnostih učinkovite 
zaščite pred soncem.

Zaščita pred soncem temelji na spremembi stališč do iz-
postavljanja soncu in utrjevanju vedenjskih sprememb v od-
nosu do sonca. Sončnih opeklin si ne želi nihče, še vedno pa 
mnogi ne vedo ali ne verjamejo, da tudi zagorelost pomeni 
poškodbo kože in se pred soncem ne ščitijo dovolj. UV se-
vanje je še vedno intenzivno kljub več desetletjem uveljavlje-
nim industrijskim ukrepom za zmanjšanje izpustov škodljivih 
snovi, ki uničujejo zaščitno ozonsko plast v ozračju Zemlje. 
Tako še vedno ugotavljamo vsako leto večje število novih 
bolnikov s kožnim rakom in z drugimi odloženimi posledi-

Ustrezna zaščita pred soncem je odločilnega po-
mena za zmanjšanje posledic škodljivega ultravi-
joličnega (UV) sevanja kot so pospešeno staranje 
(t. j. fotostaranje) kože in razvoj kožnega raka (t. 
j. fotokarcinogeneza). 

Temeljne informacije o zaščitnih priporočilih so 
bile tudi v Vzgojiteljici predstavljene že v prete-
klih letih (npr. Marovt M. in Benedičič A. (2007) 
Zaščitimo se pred sončnimi žarki, Vzgojiteljica; 
9(2): 21-5.) in še vedno držijo, le pri uporabi ke-
mičnih varovalnih pripravkov za zaščito otrok in 
tudi odraslih z bolj svetlo in za sonce občutljivo 
poltjo v zadnjih letih priporočila za prakso spod-
bujajo uporabo višjih sončnih zaščitnih faktorjev 
(t. j. SZF 30 ali več).

Tokrat prispevek poudarja pomembno varovalno 
vlogo oblačil kot  temelj vseh aktivnosti pri zašči-
ti otrok pred škodljivim delovanjem sonca.
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cami izpostavljanja UV sevanju. V marcu in aprilu 2011 so 
slovenski meteorologi celo opozorili na nepričakovano in-
tenzivno razredčenje ozona (razvoj t. i. ozonske luknje) tudi 
nad severno Evropo, kar je bilo v preteklih desetletjih opaziti 
v pomladanskih mesecih predvsem nad južno poloblo. Kli-
matske spremembe v našem okolju so očitno take, da v do-
ločenih okoliščinah spodbujajo razpad zaščitnega ozona ce-
lo nad predeli sveta, kjer tega v preteklosti niso opažali, zato 
je potreba po zavedanju nuje zaščite pred soncem pogoj za 
preprečevanje nadaljnje rasti pogostnosti kožnega raka. Po 
nekaterih ocenah je namreč možno z zaščito pred UV seva-
njem poleg drugih škodljivih posledic preprečiti kar štiri od 
petih primerov kožnega raka.

Pomembni so vsi stebri zaščite pred 
soncem, vendar ima pri otrocih prednost 
naravna zaščita.

Strategija zaščite pred soncem je osnovana na več temeljih, 
katerih učinkovitost pada od največje (pri izogibanju izpo-
stavljenosti in iskanja sence preko uporabe zaščitnih oblačil) 
do najmanjše (z uporabo varovalnih zaščitnih pripravkov, ki 
pa so v javnosti najpogosteje reklamiran način fotozaščite).

Že nekaj časa je znano, da je tako občasno (npr. v času po-
letnih počitnic) kot tudi kronično (npr. redne aktivnosti na 
prostem) izpostavljanje soncu povezano z večjim številom 
pigmentnih znamenj na koži pri otrocih. Potrjeno je tudi, 
da vedenje staršev v odnosu do zaščite pred soncem (npr. 
izpostavljanje soncu in uporaba zaščite pred soncem pri njih 
samih) vpliva na število pigmentnih znamenj pri njihovih 
otrocih. Zaščita kože pred soncem z ustreznimi oblačili in 
pokrivali ima iz zgoraj navedenih ugotovitev prednost pri 
zaščiti otrok pred škodljivim delovanjem sonca. Ker je stil 
življenja v otroštvu v večji meri vezan na gibanje v zunanjem 
okolju in je otroke, ki se gibljejo samostojno, težko držati v 
gosti senci, je individualna zaščita otrok z ustreznimi oblači-
li odločilnega pomena in priporočena prednostno za zaščito 
otrok tudi s strani Svetovne zdravstvene organizacije (SZO).

Prednosti zaščite pred soncem z oblačili
Zaščita z oblačili ima številne prednosti pred uporabo va-

rovalnih pripravkov za zaščito pred soncem. Pod pogojem, da 
se uporabnik spomni in se obleče ter pokrije glavo, oblačila 
in pokrivala omogočajo številne ugodnosti.
-  Najbolj zanesljivo in najbolj predvidljivo zaščito; ocenju-

jejo, da dobra zaščitna obleka  zniža UV sevanje na po-
vršini kože za vsaj 95 %. Pri uporabi zaščite z oblačili je 
enostavneje določiti zaščiteno (pokrito) površino telesa; 
zaščita je aktivna takoj in večinoma zagotavlja deklarira-
no stopnjo zaščite, medtem ko kemični varovalni priprav-
ki zaradi nepravilne in nedosledne rabe zagotavljajo le do 
30 % deklarirane stopnje »sončnega zaščitnega faktorja« 
(SZF). V nasprotju z oblačili so kemični pripravki učinko-
viti le ob izpolnjevanju številnih pogojev pravilne uporabe 
(npr. uporaba zadostne količine pripravka že pol ure pred 
izpostavljanjem, redno obnavljanje dovolj debele zaščitne 
plasti po vsej izpostavljeni površini kože vsaj vsaki dve uri 
izpostavljanja oz. pogosteje, npr. ob kopanju, znojenju ali 
drgnjenju).

-  Najbolj varno in koži prijazno zaščito, praviloma je zaščita 
pred soncem z oblačili stabilna ne glede na čas trajanja in 
praktično ne povzroča stranskih učinkov v obliki draženj 
in alergij.

   -  Enakomerno in uravnoteženo zaščito; oblačila omogočajo 
pred kratkovalovnim ultravijoličnim B (UVB) ter dolgo-
valovnim ultravijoličnim A (UVA) sevanjem uravnoteže-
no zaščito na vseh pokritih predelih, medtem ko večina 
kemičnih varovalnih pripravkov ščiti bolje pred UVB kot 
UVA sevanjem.

-  Najcenejša zaščita.

Zaščitna sposobnost obleke je lahko zelo variabilna. Kvan-
titativno zaščito oblačil pred UV sevanjem opisuje »ultravi-
jolični zaščitni faktor« (angl. ultraviolet protection factor) 
oz.  UPF, ki je definiran kot razmerje povprečno učinkovite-
ga UV sevanja, ki prehaja na kožo brez pokritja s tekstilom, 
proti povprečno učinkovitemu UV sevanju skozi tekstil. Po 
avstralsko-novozelandskem standardu (AS/NZS), ki je bil v 
letu 2003 sprejet tudi s strani Evropskega komiteja za standar-
dizacijo (The European Committe for Standardization - CEN), 
prehod UV sevanja skozi oblačilo izmerijo s spektrofotome-
trom in UPF izračunajo iz prehajanja UV pri vsaki valovni 
dolžini in posledične rdečine kože v vsakem delu spektra UV.

Prvi del Evropskega standarda (En 13758-1) določa me-
tode spektrofotometričnih meritev prehajanja UV sevanj, 
drugi del (En 13758-2) pa določa druge pogoje za dodeli-
tev oznake UPF, npr. minimalno pokrivnost oblačil, česar 
AS/NZS ne določa. Po Evropskem standardu mora oblači-
lo za zgornji del telesa pokrivati celotno področje od vratu 
do bokov skupaj z rameni in vsaj tremi četrtinami nadlahti. 
Oblačilo za spodnji del telesa mora pokrivati vso kožo od 
pasu do predela pod pogačico. Evropski standard je določil 
tudi najmanjši dovoljeni UPF 40 + (prej UPF 30 +) in do-
datno največje dovoljeno prehajanje UVA sevanja manj kot 
5 %. Prehajanje UVA sevanja je običajno večje od prehajanja 
UVB sevanja in je pomembno za uporabnike, ki potrebujejo 
širokospektralno zaščito zaradi njihovih preobčutljivostnih 
odzivov na svetlobo, ker so slednji pogosto pogojeni z dol-
govalovnim UVA sevanjem. Vpliva raztezanja in vlažnosti 
oblačil niso določali, ker je CEN mnenja, da oblačila z UPF 
več kot 40 kompenzirajo navedena vpliva. Oblačila, ki so iz-
delana v skladu z Evropskim standardom za zaščito pred son-
cem, zagotavljajo širokospektralno UV zaščito tudi v izrednih 
razmerah in vseh geografskih področjih.

Vplivi, ki določajo UPF oblačil, so zelo številni (Tabela 
1). Največji pomen ima izdelava oziroma gostota tkanja ali 
pletenja. Pore med vlakni dovoljujejo direkten prehod UV 
sevanja, vendar je presevanje UV skozi vlakna običajno po-
membnejše (npr. pri bombažu).

Različna vlakna imajo različen absorpcijski spekter (ab-
sorbirajo žarke različnih valovnih dolžin), zato je UV preho-
dnost odvisna tudi od vrste vlaken. Posploševanje, da oblačila 
iz naravnih materialov ščitijo bolje kot oblačila iz umetnih, 
ne drži. Poliester ima najboljšo sposobnost absorbiranja UV, 
bombaž najmanjšo.

Dodatno vplivajo še:
-  debelina tkanine: debelejše tkanine ščitijo bolje;
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-  barva tkanine: načeloma so svetlo obarvane tkanine bolje 
prehodne od temnejših in živo obarvanih. UV prehajanje 
preko vlaken je zmanjšano, če absorpcijski spekter barvil 
sega tudi v področje UV sevanja;

-  dodatki za zvečanje zaščite pred UV: tekstilu dodajajo 
posebne UV absorberje oziroma »brezbarvna barvila«, 
tj. snovi, ki imajo najvišjo absorpcijsko sposobnost v ob-
močju UV sevanja. 

Uporaba utrjevalcev oziroma osveževalcev barv lahko zvi-
ša UPF zaradi njihovih fluorescenci – podobnih lastnosti (se-
vanje absorbiranega UV sevanja v vidnem spektru). Te sno-
vi so lahko dodane pralnim sredstvom. Obratno pa beljenje 
tkanin (kot so bombaž in rajon), zniža njihov UPF.

-  Vsebnost vode: mokra istovrstna oblačila imajo običajno 
nižjo zaščitno sposobnost kot suha, ker voda med vlakni 
zniža odbojnost materiala. Še posebej velja navedeno za 
svetlo obarvane tkanine, temneje obarvana oblačila so 
manj dovzetna za vpliv vlažnosti, ker je absorpcija v tem 
primeru pomembnejša od odboja UV sevanja. Vlažnim 
oblačilom iz viskoze in svile pa se UPF zviša, ker ob na-
brekanju vlaken pride do manjšanja por med vlakni.

-  Starost oz. obraba tkanine: zaradi krčenja tkanin iz neka-
terih materialov (npr. bombaž, rajon) se UPF praviloma 
zviša po prvem pranju, vendar lahko pričakujemo njego-
vo zniževanje ob dolgotrajni rabi zaradi raztegovanja in 
obrabe tkanine.

-  Večplastnost oblačil: doseganje najvišjih nivojev za-
ščite pred UV sevanjem je omogočena pri večplastnih 
oblačilih.

Tabela 1. Vplivi na ultravijolični zaščitni faktor (UPF) oblačil
ZVIŠANJE UPF ZNIŽANJE UPF
Poliester, najlon Bombaž, lan, rajon
Gosto tkani materiali Redko tkani oz. porozni materiali
Debelejše tkanine Tanjše tkanine
Temnejše in žive barve Svetlejše barve
Pranje z utrjevalci oz. osveževalci barv 
ali dodatki UV absorberjev 

Pranje z belili
Vlažnost tkanine (razen viskoze in svile)

Prvo pranje oziroma skrčenje tkanine Raztezanje in obraba
Večplastno in ohlapno oblačilo Enoplastno tesno oblačilo

Razvrščanje in izbira oblačil glede na 
zaščitno vlogo

Vsa oblačila omogočajo neko stopnjo zaščite pred son-
cem, vendar zaščita ni vedno zadostna, zato ozaveščeni kup-
ci zahtevajo možnost primerjave različnih tkanin in oblačil. 
Tekstil razvrščamo v razrede glede na izračune UPF. Dobro 
zaščito omogočajo tkanine z UPF 15–24, zelo dobro tkani-
ne z UPF 25–39 in odlično zaščito tkanine z UPF 40–50 ali 
višjimi vrednostmi. Najvišja dovoljena oznaka je UPF 50 +.

V nasprotju z običajnim prepričanjem ljudi nekatera obla-
čila ne zagotavljajo zadostne zaščite pred sončnim UV seva-
njem. Številne raziskave so potrdile (zlasti v skupini poletnih 
oblačil) nepričakovano velike deleže oblačil, katerih zaščitna 
vloga ni dosegala potrebnih vrednosti UPF. Med številnimi 

vzorci z UPF 40 + pa so v nekaterih primerih dokazali preha-
janje UVA, ki je bilo večje od 5 %. Zato je za kupce pomemb-
no nedvoumno označevanje oblačil z zanesljivo širokospek-
tralno zaščito pred sevanji valovnih dolžin, ki povzročajo na 
koži rdečino in procese razvoja kožnega raka. Oblačila, ki 
ustrezajo pogojem Evropskega standarda za zaščito pred son-
cem lahko proizvajalci označijo s posebnim piktogramom.

Zaščita z oblačili je pomembna pri vsakodnevni dejavno-
sti, še posebej pa je potrebna v okoliščinah velike aktivnosti 
UV sevanja, npr. zaradi odboja od okolja v skalnatem sve-
tu, na snegu ali ledu kot tudi pri vodnih in nekaterih drugih 
športih. Zato v športnih in specializiranih trgovinah tudi v 
Sloveniji že najdemo specialno krojena oblačila iz ustreznih 
materialov z visoko vrednostjo UPF za zaščito kože v pogojih 
ekstremno visokih vrednosti UV sevanj. Pri otrocih so zla-
sti vse pogosteje v rabi specialna zaščitna oblačila za zaščito 
pred soncem pri kopanju.

Zaključek
SZO v okviru projekta Intersun opozarja, da obnova ozon-

ske zaščitne plasti v ozračju ni pričakovana do sredine 21. 
stoletja. Zato spodbuja preventivne ukrepe za zmanjšanje iz-
postavljenosti UV sevanju, ki temeljijo na (1) osebni zaščiti 
pred soncem, (2) informiranju o moči UV sevanja z merje-
njem in s poročanjem o ultravijoličnega indeksa (UVI), (3) 
na vzgoji prebivalstva, še posebej pa otrok, ki so bolj ranljivi 
od odraslih zaradi večje izpostavljenosti in večje občutljivo-
sti ter (4) na politiki za zagotavljanje sprememb v okolju, ki 
omogočajo ustrezno zaščito pred soncem (npr. ustrezna ure-
ditev šol, rekreativnih površin, parkov in vrtov, priprava rekre-
ativnih programov in pogojev za delo na prostem, varnosti 
v solarijih ipd.). Z intenzivnim ozaveščanjem prebivalstva o 
škodljivosti izpostavljanja UV sevanju sonca je mogoče do-
seči spremembo vedenjskih vzorcev in posledično zmanjšati 
izpostavljenost UV sevanju. Največje učinke redne in pravil-
ne zaščite pred soncem lahko pričakujemo po več desetletjih 
in predvsem pri mlajših generacijah, ki bodo izvajale zaščito 
pred soncem že iz zgodnjega otroštva. Pri tem igrajo ključ-
no vlogo ravno vzgojitelji predšolskih otrok, saj ti z edukaci-
jo staršev in malčkov spodbujajo k spremembi mišljenja in 
ravnanja v smislu večje zaščite otrok pred škodljivim UV se-
vanjem. Tako vrtci pomembno prispevajo k manjšemu na-
stanku kožnega raka in lahko rečemo, da rešijo v prihodnosti 
marsikatero človeško življenje.

Mag. Ana Benedičič, dr. med. in Irena Peteln, dr. med. 
Splošna bolnišnica Celje
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Zanimivosti, komentarji, mnenja

Revija Vzgojiteljica je dobila novo spletno stran, ki 
bo dobrodošla vzgojiteljicam, vzgojiteljem, študen-
tom, dijakom, skratka vsem, ki bi želeli dobiti kakšno 
informacijo s področja vzgoje v vrtcih. 

Na spletni strani boste lahko:
-  pogledali vsebino posamezne številke za 8 let 

nazaj,
-  pogledali povzetek posameznega članka,
-  v celoti prelistali revije, ki so izšle pred 2 letoma 

ali prej, in si revijo izpisali,
-  pogledali, kaj je bilo napisano v posameznih ru-

brikah v preteklih letih,
-  iskali članke po besedilu, rubrikah ali ključnih be-

sedah,
-  iskali članke po avtorjih,

-  predlagali, sugerirali ali kaj povprašali urednico, 
ki bo odgovarjala na vprašanja na spletni strani,

-  s klikom na posamezno številko revije dobili vpo-
gled na vsebino te številke, tj. kazalo,

-  s klikom na naziv članka dobili povzetek članka 
in

-  s klikom na avtorja članka dobili vse članke, ki jih 
je ta avtor objavil v reviji Vzgojiteljica.

Na spletni strani bo imelo tudi Pedagoško društvo 
Vzgojiteljica svoj kotiček.

Peter Rebernik, založba POZOJ

www.vzgojiteljica.si

Prenovljena spletna stran revije 
Vzgojiteljica
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Zanimivosti, komentarji, mnenja

Strokovna besedila so napisana v strokovnem izrazoslovju, so formali-
zirana, imajo standardizirano zgradbo in obliko. Za strokovni članek 
je značilno, da vsebuje:
- avtorjevo ime in priimek ter pravilni naziv zavoda,
- naslov članka,
- povzetek,
- ključne besede,
- uvod (običajno napoved in teoretične osnove);
- jedro  a) predstavitev problema, opis postopka, interpretacija,
  b) predstavitev raziskave: opis metodologije, prikaz rezultatov,   
  interpretacija,
- sklep oz. zaključek,
- literaturo.

Način pisanja zahteva sistematični miselni tok, jasnost izražanja, pre-
gledno členjenost, utemeljenost in poštenost zapisanega.
Prav to zadnje, poštenost, terja od avtorja strokovnega članka dosledno 
pravilno navajanje drugih avtorjev, ki jih uporablja, navaja, citira. Vsak 
podatek, vsaka teorija, vsaka misel drugega avtorja mora biti pošteno 
označena. Če tega ne bi delali, zagrešimo plagiat, ki se šteje za duhovno 
tatvino, ki se lahko preganja.
Najpogosteje se uporabljata:
1) povzetek in 
2) citat.
Ob obeh je potreben takojšnji bibliografski sklic v tekstu: navedemo 
torej vir povzetega ali citiranega besedila.
Na primer:
K 1: Važno je, da povsem nedvoumno označimo, kateri deli besedila so 
povzeti po drugem avtorju. Kadar povzemamo, s svojimi besedami po-
vzamemo vsebino misli, zato navedba zaradi svoje splošnosti ne zahteva 
takšne natančnosti, ampak samo priimek in letnico (Novak 2009).
K 2: Citati morajo biti ločeni z narekovaji in umaknjeni v samostojni od-
stavek, navedena mora biti tudi številka strani. Kadar citiramo, navedemo 

natančen prepis avtorjevega besedila v narekovajih. V tem primeru se v 
besedilu sklicujemo na avtorja in to zapišemo z navedbo priimka, leta 
izdaje in stranjo (Novak 2009, str. 13).
Literatura mora biti nanizana brez označevanja, toda v abecednem zapo-
redju. Naštejemo samo tiste avtorje, ki jih navajamo v besedilu, 
na primer:
Literatura
Marjanovič Umek, L. (2004). Razvoj otrokovega govora. Ljubljana: 
Založba Tiger.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: 
Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Vrbovšek, B. (2009). Dobro delujoči timi v vrtcih. V: 
Vzgojiteljica X, št. 4, str. 18–20.
-  vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu WORD, med 

tekst ne vstavljajte fotografij in računalniških risbic;
-  enemu izvodu prispevka obvezno priložite CD ali pa pošljite prispevek 

na e-naslov urednice.
-  otroške likovne izdelke opremite z imenom avtorja, starostjo otroka, 

imenom mentorja in vrtca;
-  k fotografijam napišite ime in priimek avtorja;
-  za objavo fotografij otrok mora imeti vrtec privoljenje staršev;
-  uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in smiselno oblikovati;
-  uredništvo ne daje pisnih potrdil o prispevkih in člankih;
-  CD-jev in otroških likovnih izdelkov ne vračamo.
Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije Vzgojiteljica.
Strokovnjak oz. znanstvenik, ki da intervju, ima zastonj letno naročnino 
na revijo.
V skladu s 17. členom Pravilnika o napredovanju v nazive (Ur. l. RS, št. 
54/2002, št. 123/2008) s prvo objavo dobite 3 točke za članke v rubrikah 
„Iz teorije v prakso«, „Za dobro prakso” in za „Aktualno”.

Da boste svoje tekste lahko brali na straneh vaše in naše revije, 
vas prosimo, da napotke upoštevate.

Napotki za avtorje prispevkov:

Potek strokovnega srečanja:

8.30 Prijava udeležencev in prejem gradiva
9.00 Predstavitev poteka srečanja in uvodni nagovori
9.10 Plenarna predavanja

Sodelovanje pomočnice vzgojiteljice pri načrtovanju, izvaja-
nju in evalvaciji kurikula v oddelku 
doc. dr. Marcela Batistič Zorec, Pedagoška fakulteta Univerze v 
Ljubljani

10.15 Prepletanje področij dejavnosti z dnevno rutino 
mag. Marjeta Domicelj, prof. pedagogike

10.45 Premor 
11.15 Nadaljevanje predavanj

Kako lahko uresničujemo pravico otroka do izbire počitka  
Sergeja Zemljarič, univ. dipl. pedag., svetovalna delavka v Vrtcu 
Galjevica Ljubljana

11.45 Komunikacija pomočnice vzgojiteljice s starši  
mag. Betka Vrbovšek, univ. dipl. pedag., urednica strokovne revije 
Vzgojiteljica

12.15 Premor za kosilo
13.15 Delavnice – 3 skupine
14.00 Zamenjava vodij skupin.
14.45 Premor
15.00 Nadaljevanje dela v delavnicah
15.45 Evalvacijski zaključek srečanja

Prijave pri organizatorju: 

SUPRA d. o. o. Ljubljana 
www.supra.si

Vabimo vas na izobraževalni dan, na 1. strokovno srečanje za 
strokovne delavce na delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice

v Zreče, v torek, 11. junij 2013, z naslovom: Soustvarjanje izvedbenega kurikula v oddelku vrtca.



vzgojiteljica 36 Letnik XV, št. 3maj—junij 2013

vzgojiteljica
revija za dobro prakso v vrtcih

 ISSN: 1580-6065 Celje, maj—junij 2013 Letnik XV, št. 3

Ožji izbor likovnih del za maj—junij 2013

Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del,
ki so objavljena na tej strani. Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljice za leto 2013. 
Vzgojiteljicam in vzgojiteljem mentorjem objavo otroškega likovnega izdelka na tej strani štejemo kot 
doseženo drugo mesto, enakovredno drugemu mestu na državnem tekmovanju. Izdelek otroka, ki ga 
oblikovalec revije iz nabora izbranih del za posamezno številko izbere za naslovnico, pa štejemo kot 
doseženo prvo mesto. Mentorji lahko oboje uporabijo pri napredovanju v strokovne nazive. Avtorji 
likovnih del bodo nagrajeni s knjižnimi nagradami založbe POZOJ. 

Vita Vozelj (5 let)
mentorici Lorena Jenšterle in Sonja Strahovnik 

Vrtci občine Žalec

Sajra Delić (4,5 let)
mentorica Marjana Volasko 

Vrtec Tončke Čečeve

Anja Sminkar (5,5 let)
mentorici Poldika Praprotnik in Simona Založnik 

Vrtec Podgorje

Lara Jeznik (5,8 let)
mentorici Vida Javornik in Martina Resnik 

VVZ Slovenj Gradec


