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Ožji izbor likovnih del za januar—februar 2014

Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del,
ki so objavljena na tej strani. Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljice za leto 2014. 
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. 

Domen Godec (5 let)
mentorica Nada Koprivc 

Vrtec Tončke Čečeve, Celje

Lena Štumpfl (5 let)
mentorja Dejan Gutman in Maja Mirkac 

Vrtec Podgorje

Klara Navodnik (6 let)
mentorici Poldika Praprotnik in Simona Založnik 

Vrtec Podgorje

Neja Kovačič (5 let)
mentorica Erika Muškatevc 

Vrtec Šentjur
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Poslanstvo vrtcev je v pomoči star-
šem pri celoviti skrbi za otroke, za iz-
boljšanje kvalitete življenja družin in 
otrok ter za ustvarjanje pogojev za ra-
zvoj otrokovih telesnih in duševnih 
sposobnosti. Tako pravi zakon o vrt-
cih. Hkrati isti zakon določa tudi cilje, 
ki jih mora dosegati predšolska vzgo-
ja. Ti cilji so:
- razvijanje sposobnosti razumevanja 

in sprejemanja sebe in drugih,
- razvijanje sposobnosti za dogovar-

janje, upoštevanje različnosti in so-
delovanje v skupinah,

- razvijanje sposobnosti prepoznava-
nja čustev in spodbujanje čustvene-
ga doživljanja in izražanja,

- negovanje radovednosti, raziskoval-
nega duha, domišljije in intuicije ter 
razvijanje neodvisnega mišljenja,

- spodbujanje jezikovnega razvoja za 
učinkovito in ustvarjalno uporabo 
govora, kasneje pa tudi branja in pi-
sanja,

- spodbujanje doživljanja umetniških 
del in umetniškega izražanja,

- posredovanje znanj z različnih po-
dročij znanosti in iz vsakodnevnega 
življenja,

- spodbujanje telesnega in gibalnega 
razvoja in

- razvijanje samostojnosti pri higien-
skih navadah in pri skrbi za zdravje.

Javni vrtci, po splošnem mnenju, te 
cilje kar uspešno dosegamo. Vemo, da 
so javni vrtci postali, odkar je bilo pre-
klicano zakonsko določilo o maksimal-
nem številu tridesetih oddelkov, raz-
meroma veliki zavodi. V marsikaterem 
večjem kraju so večji od osnovnih šol, 
posebno še, če so enote vrtcev v kraju 
organizirane v en javni zavod, šol pa je 
v kraju več. Zgornje omejitve števila 
oddelkov namreč ni, kar gotovo ne pri-
pomore h kakovostnejšemu delu rav-
nateljice oz. ravnatelja zavoda.  Veliki 
zavodi z razpršenimi enotami so zah-
tevni tako za poslovno, še bolj pa za 
pedagoško vodenje. 

Ravnateljica oz. ravnatelj (v nada-
ljevanju: ravnatelj) naj bi bila usmer-
jena v dobrobit otrok, v kakovostno 

doseganje zgoraj navedenih ciljev. Za 
doseganje teh ciljev pa mora ravnatelj 
poskrbeti za to, da se vrtec razvija, da 
vzgojiteljice in vzgojitelji nenehno iz-
boljšujejo in na bolje spreminjajo svoje 
delo. Skratka, da se profesionalno raz-
vijajo in rastejo, skupaj z ravnateljem. 
Kako lahko le-ti opravljajo to nalogo, 
če pa si pričakovanja države, občine, 
staršev, sodelavcev in otrok razlikuje-
jo, večkrat tudi nasprotujejo? Najbrž 
ni slučajnost, da se je razpravljanje o 
mejah avtonomije vrtca in strokovnih 
delavcev ter o razvoju profesionalnosti 
umika razpravam, s kakšnimi projekti 
se vrtec ukvarja, s kom in s čim se po-
vezuje, koliko kaj stane in kje bi še kaj 
prihranili.

Termin pedagoško vodenje pone-
kod zamenjuje termin vodenje za uče-
nje. Vseh: najprej ravnatelja samega, 
vzgojiteljev in drugih strokovnih de-
lavcev, otrok in vseh ostalih v zavodu. 
Pedagoško vodenje pomembno vpli-
va na kakovost izvedbenega kurikula 
v vrtcu. Vpliva na strukturni del kako-
vosti, saj je ravnatelj odgovoren za or-
ganizacijo življenja in dela v vrtcu ter 
za urejenost prostorov in materialov. 
Vpliva tudi na posredni del kakovosti, 
saj ravnatelj spodbuja (ali pa tudi ne) 
sodelovanje med zaposlenimi, spod-
buja ali pa ne profesionalni razvoj in 
pomembno vpliva na zadovoljstvo 
zaposlenih. Pomembno je vedeti, da 
je procesna kakovost povezana s tem, 
kako se doživljajo vzgojitelji v odnosu 
do ravnatelja, in med tem, kako se do-
življajo otroci v odnosu do vzgojiteljev 
in v medsebojnih odnosih.

V preteklih petnajstih letih, odkar 
se je uvajal in se izvaja skupni doku-
ment Kurikulum za vrtce, je bilo tudi 
za profesionalni razvoj ravnateljev in 
vzgojiteljev veliko narejenega. Priza-
devanja za večjo profesionalnost so se 
odražala v višji kakovosti vrtcev, pri ra-
zvoju in učenju otrok, v zadovoljstvu 
in podpori staršev. Lahko bi rekli, da 
je bila v ospredju skrb za razvoj dobre 
prakse v lastnem zavodu. 

Lahko k temu dodamo še kaj? Me-
nimo, da. Vzgojitelji moramo ustvarjati 

skupno znanje tudi na širšem podro-
čju, v regiji, pokrajini, državi, med-
narodno. Poleg teženja k odličnemu 
vzgojno-izobraževalnemu delu z otro-
ki, moramo razvijati znanja za sodelo-
vanje z vse zahtevnejšimi in vse bolj 
izobraženimi starši, razvijati znanje in 
veščine za komunikacijo z javnostjo in 
družbo v širšem smislu.

Vabimo vas, da si, poleg ostale vse-
bine, ponovno preberete vabilo Peda-
goškega društva Vzgojiteljica in se pri-
družite v Žalcu vsem tistim, ki se za 
zgoraj omenjene naloge že sedaj ak-
tivno prizadevajo.

Prijazen pozdrav!

Urednica

Prijazen pozdrav v vse slovenske vrtce!
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Vrtec se predstavi

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje  
Vrtec Murenčki

Šola in vrtec sta usmerjena v iste cilje

Ravnateljica osnovne šole vam je 
zaupala pedagoško in organizacij-
sko vodenje enote vrtca v sestavi 
šole. Ga lahko predstavite?

Vrtec Murenčki pri OŠ Davorina 
Jenka Cerklje na Gorenjskem ima v le-
tošnjem šolskem letu 11 oddelkov (trije 
so oddelki prvega starostnega obdobja, 
osem pa drugega). Na matični enoti v 
Cerkljah deluje osem oddelkov, na eno-
ti v Zalogu pa trije. Skupaj imamo 211 
otrok, 11 vzgojiteljic, 10 pomočnic 
vzgojiteljic in enega pomočnika vzgo-
jitelja. Slednji so zelo zaželeni, ker med 
drugim izpolnjujejo tudi  vlogo moške 
identitete v vzgojnem procesu.

Pokrivate vse potrebe staršev in 
otrok v kraju in okolici?

Čeprav v Občini Cerklje deluje še en 
vrtec (Marijin vrtec, ki pa ima koncesi-
jo), trenutno še ne pokrivamo vseh po-
treb. Zadnji dve leti imamo skupen vpis 
otrok, toda še vedno ne uspemo sprejeti 
vseh, ki izpolnjujejo vse pogoje za spre-
jem. Najmanj za en oddelek jih ostane 
brez vrtca in starši si pomagajo na različ-
ne načine. Iščejo zasebno varstvo, vpi-
sujejo  v vrtce, ki so staršem na voljo na 
poti v službo izven matične občine … 
Gre predvsem za najmlajše otroke.

Kako dolgo imajo Cerklje že orga-
nizirano predšolsko vzgojo? Ka-
kšna je zgodovina vrtca v Cerkljah?

Zgodovina vrtca v Cerkljah se je za-
čela pisati leta 1968, ko so odprli eno-
oddelčni vrtec v prostorih OŠ Davorin 
Jenko Cerklje. Kmalu je postal premaj-
hen, zato so se leta 1972 odločili za gra-
dnjo novega montažnega vrtca. Imel je 
tri oddelke, v katerih je bilo vključenih 
60 otrok. Vseskozi so vzgojiteljice tesno 
sodelovale s starši,  leta 1975  so ustano-
vili prvi svet staršev (v takratni kranjski 
občini), ki je bil zelo uspešen z organi-
zacijo delovnih akcij na otroškem igri-
šču. Starši in vzgojiteljice so sami urejali 
igrišče ter celo izdelovali nova igrala za 
igrišče. 

Povpraševanje po organiziranem 
varstvu se je iz leta v leto večalo, spre-
jem vseh otrok v vrtec Cerklje pa ni bil 

mogoč, zato so leta 1979 na Podružnič-
ni šoli Zalog odprli še kombiniran od-
delek vrtca in v letu 1994 še enega. V 
šol. letu 2009/10 se je prvič odprl odde-
lek za otroke prvega starostnega obdo-
bja.  Za uspešno in prizadevno delo na 
vzgojnem in izobraževalnem področju 
so strokovni delavci vrtca leta 1985 pre-
jeli priznanje Skupnosti otroškega var-
stva občine Kranj, leta 1998 pa še malo 
plaketo Občine Cerklje.  

Čestitamo, pa čeprav za nazaj! Kdaj 
pa ste zgradili nov vrtec?

Hvala za čestitke. Nov vrtec »Mu-
renčki« je bil zgrajen v septembru 
2001, najprej s štirimi oddelki druge-
ga starostnega obdobja, v letu 2010 pa 
je bil dograjen še prizidek z oddelki za 
otroke prvega starostnega obdobja, saj 
so bile potrebe po organizirani vzgoji 
malčkov res velike. Tako je vrtec zaži-
vel v svoji popolni sestavi in posledič-
no tudi organizacijski prenovi. Za svo-
je strokovno delo je bil vrtcu in šoli 13. 
11. 2010 dodeljen certifikat kakovosti 
za prihodnost vzgoje in izobraževanja.

Kakovost je povezana z izobraževa-
njem …

Tako je! Strokovni delavci vrtca z ne-
nehnim izobraževanjem in izmenjava-
njem dobrih praks krepimo strokovne 
kompetence in nadgrajujemo vsak svoj 
profesionalni razvoj. Trudimo se, da bi 
čim bolje uresničevali svojo vlogo »po-
membnih drugih« pri vzgojnem delu 
z otroki in v partnerskem odnosu z nji-
hovimi starši.

Kaj pomeni za delovanje vrtca po-
vezanost z osnovno šolo? Kakšne 
so prednosti in kakšne so slabosti?

Vrtec deluje kot organizacijska eno-
ta  pri OŠ Davorina Jenka, kar nam pri-
naša kar nekaj prednosti pa seveda tudi 
kakšno slabost. Skupaj hodimo po poti 
do uresničevanja skupne vizije in vre-
dnot, ki se začne že pri otrocih v vrtcu. 
Sodelujem v timu za kakovost v šoli, 
kjer se večinoma tedensko sestajamo 
in spremljamo dinamiko dogajanj in 

Vlasta Košnik,  
pomočnica ravnateljice  

Cerklje na Gorenjskem ležijo 
na vozlišču prometnih poti. 
Na eni strani se razprosti-
rajo obdelana polja, na drugi 
strani se dvigajo hribovska 
pobočja vse bolj strmo proti 
Savinjsko-Kamniškim Alpam. 
Cerklje so od leta 1994 obči-
na, kjer je sedež več gospo-
darskih služb, javnih služb in 
raznih društev. Bogata je tudi 
turistična ponudba, še poseb-
no znano je zimskošportno 
središče Krvavec.

V bližini se je rodil Ignacij 
Borštnik (1858–1919), pr-
vi poklicni slovenski gle-
dališki igralec. Cerklje na 
Gorenjskem so rojstni kraj 
skladatelja Davorina Jenka 
(1835–1914). Po njem se ime-
nuje osnovna šola v kraju, ki 
ji je pridružen tudi javni vrtec 
Murenčki. Vodi ga pomočnica 
ravnateljice, Vlasta Košnik.
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Vrtec se predstavi

problemov ter dogovorjene spremem-
be sproti vnašamo v svoja področja de-
la. Skozi daljše obdobje procesa kako-
vosti dela smo oblikovali postopke in 
dokumentacijo, ki nam zagotavlja do-
bro preglednost in strukturo. Posredno 
smo postali bolj samokritični, naučili 
smo se procesa samoevalvacije in ta-
kšnega načrtovanja dela, ki povezuje 
med seboj  tako razvojne cilje vrtca, 
kot tudi korikularne in prednostno za-
stavljene cilje (vezane na posamezno 
šolsko leto).  Šola in vrtec delujeta v 
okolju kot celota, saj sta naravnani k 
istim ciljem – predvsem oblikovanju 
mladih ljudi, ki bodo lahko uspešno 
uporabili pridobljena znanja, veščine 
in bodo emapatični, sodelovalni in kri-
tični do sebe in okolja. 

Slabost takšne organizacije pa se ka-
že pri nas predvsem na področju pre-
hrane. Vrtec ima samo razdelilno ku-
hinjo in smo tako časovno vezani na 
potek priprave obrokov v šoli. Tako 
imamo zelo malo možnosti, da bi bi-
li tu bolj fleksibilni, da bi na tem po-
dročju sledili ciljem kurikula ali te ce-
lo nadgrajevali. Več vpliva pa imamo 
na kakovost prehrane in pestrost je-
dilnikov.

Kako dolgo že vodite vrtec? 
Vodja vrtca sem sedem let, od te-

ga bom četrto leto samo na delovnem 
mestu vodje, začetno obdobje sem po-
lovico delovne obveznosti opravljala v 
šolski svetovalni službi kot psihologi-
nja, drugo polovico pa v vrtcu. Moje 
področje dela je vezano predvsem na 
pedagoško in deloma tudi na organi-
zacijsko vodenje, pri tem učinkovito 
sodelujeva z  ravnateljico zavoda Da-
mijano Božič – Močnik. V situacijah, 
v katerih se sama težko odločim, mi je 
njena pomoč zelo dragocena.

Kot javni vrtec izpolnjujete cilje in 
delujete po načelih skupnega doku-
menta Kurikuluma za vrtce. Čemu 
posvečate posebno pozornost?

Javni kurikulum zaradi svoje od-
prtosti omogoča implementacijo ele-
mentov različnih iniciativ. Tako smo se 
zaradi notranje motivacije po pridobi-
vanju znanj, ki bi nam omogočalo bolj-
šo izvedb javnega kurikula izobraževali 
v projektu uvajanja elementov pristopa 
Reggio Emilija.

Sredi lanskega šolskega leta smo 
pristopili k metodologiji Korak za ko-
rakom. Oba na otroka osredinjena pro-
grama eksistirata na veliki participaci-
ji otrok in staršev in omogočata temu 
načinu prirejeno načrtovanje. To pa 
pomeni zelo intenzivno aktivno vlo-
go obeh strokovnih delavcev, veliko iz-
menjav dobrih praks, komuniciranja 
med oddelki in sodelovanja z drugimi 
vrtci  v mreži vrtcev.            

Tako smo čisto spontano postali 
učeča se skupnost. S takim načinom 
dela krepimo svoje  strokovne kom-
petence, se bogatimo  bogati in prido-
bivamo potrebno  samozavest pri izva-
janju. Na tej poti se bomo srečevali s 
številnimi dilemami in z ovirami, ven-
dar jih bomo skupno lažje premestili. 
Strokovni delavci so se namreč sami 
odločili za omenjena pristopa, kar ze-
lo spoštujem. V teh nekaj letih spre-
mljanja predšolske vzgoje sem spozna-
la, kako pomembna je odprtost vrtca 
za spremljanje vseh novosti na podro-
čju stroke. Koliko tega pa se dejansko 
začne uporabljati v vrtcu pa je odvisno 
od uporabne koristi, ki jo v tem vidijo 
strokovni delavci. Le tako lahko neka 
‚‘noviteta‘‘ zaživi. V vsem tem procesu 
želim biti strokovnim delavcem v opo-
ro. Od njih se tudi nenehno učim tako 
na strokovnem kot tudi osebnostnem 
nivoju. S tega stališča se mi zdi delati v 
vrtcu velik previlegij, saj je tu relativ-
ne strokovne svobode in odprtosti za 
inovativnost,  zelo veliko.

Oddelke otrok prvega starostnega 
obdobja ste odprli šele pred nekaj 
leti. Kakšne izkušnje ste si nabrali?

Oddelke prvega starostnega obdobja 
imamo v vrtcu dobra tri leta. V dolgo-
letno tradicijo dela je to prineslo novo 
strukturo, ki zahteva še zelo veliko nad-
gradnje, predvsem v smeri izobraževanj, 
učenja …, saj se vsi še predobro zave-
damo, kako pomemben je v tej staro-
sti vsak trenutek, ko smo aktivni z otro-
kom. Delo na tem področju je sigurno 
naša prioriteta.

Lahko omenite še kakšno vsebino 
vzgojno-izobraževalnega dela, ki se 
ji še posebej posvečate?

Veliko pozornosti namenjamo dru-
gačnosti in medgeneracijskemu učenju. 
Pred leti smo v okviru projekta Tuji uči-

telj sodelovali z učiteljem iz Zambije, ki 
je enkrat tedensko prihajal med otro-
ke predšolskih oddelkov in izvajal pro-
gram, ki se je povezoval z izvajano vse-
bino. Tako pridobljene izkušnje bodo 
otrokom kasneje preprečile sprejema-
nje rasnih stereotipov. Oddelek predšol-
skih otrok sodeluje z otroki s posebnimi 
potrebami iz ZUVD Matevža Langusa v 
Radovljici in še bi lahko naštevala. Ze-
lo pomembna so tudi medgeneracijska 
druženja, ki prinašajo sodelujočim dra-
gocene in za današnji čas prepotrebne 
izkušnje in vrednote. Strokovni delav-
ci vrtca pripravijo gledališko predsta-
vo za otroke in njihove starše ob dnevu 
vrtca,  ki jim sledijo delavnice, na kate-
rih otroci skupaj s straši ustvarjajo izdel-
ke za dekoracijo vrtca. Dolgo tradicijo 
ima tudi folklorna skupina, ki z avten-
tičnim programom nastopa na priredi-
tvah izven vrtca.

Ste vključeni ali pa sami razvijate 
tudi kakšen projekt?

Vključujemo se v projekte, katerih 
namen lahko povežemo z razvojnimi 
cilji vrtca in prioritetnih nalog. Preve-
lik nabor je obremenjujoč in ne služi 
namenu. Zelo dobro izkušnje imamo s 
projektom Bralni nahrbtnik in Povej mi 
pravljico, ki dobro podpira nacionalni 
projekt Razvijanje zgodnje pismenosti 
v vrtcu in prav tako uporabne Zdravje 
v vrtcu, Mali sonček, Varno s soncem, 
Modri Jan in Planetu prijazna šola in vr-
tec. Prav v slednjem smo v preteklem 
šolskem letu sodelovali s projektom 
Skalnjak, ki je nastal na osnovi ideje 
študentke na praktičnem usposablja-
nju, kar kaže na to, da nam posredno 
ne prinašajo v vrtec le novih znanj, am-
pak tudi kakšno praktično izkušnjo. Na 
zelenici vrtca je nastal s pomočjo gradi-
teljev (otrok) lep skalnjak z zelišči, ki jih 
uporabljamo za pripravo čajev in ima 
tako tudi trajnostno vrednost.

Kako ocenjujete sodelovanje s 
starši?

S starši smo povezani in delujemo 
s ciljem, da iščemo najbolj optimalne 
oblike srečanj in druženj. Skrbimo za 
dobro sprotno obveščanje o vsakodnev-
nih dejavnostih (oglasne deske pred 
oddelki), prenovili smo spletno stran 
vrtca. S strokovnimi vsebinami jih se-
znanjamo v obliki zgibank. Zelo so od-
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zivni na vse, kar se v vrtcu dogaja. Še 
ne prav veliko let nazaj so starši otrok 
v enoti Zalog izvedli delovno akcijo na 
igrišču (izdelali in postavili so klopi), 
kar kaže na njihovo pripadnost vrtcu in 
pomenu, ki ga ima za sam kraj. Sploh 
pa je zadovoljstvo staršev z našim de-
lom (merimo ga vsako  leto) zelo po-
membno in predstavlja velik vir moči 
za nadaljnje delo.  Senzibilnost staršev 
za strokovno delo v vrtcu je vedno večja.

Najbrž tesno sodelujete tudi z uči-
telji v osnovni šoli?

Še vedno sodelujem v timu sveto-
valne službe v šoli, zato vsako leto po-
sebej seznanim svoje kolegice o zna-
čilnostih populacije otrok, ki prihaja v 
šolo, predvsem o uspešnih strategijah, 
ki so se v vrtcu izkazale kot učinkovite 
za tiste otoke, za katere strokovni de-
lavci vrtca predvidevajo težave v šoli. 
S tem učiteljicam in otrokom olajša-
mo začetna prilagajanja. Prav tako se 
strokovni delavci vrtca in učiteljice pr-
vih razredov enkrat v spomladanskem 
času sestanejo skupaj in se dogovorijo 
o področjih, ki bi jih v vrtcu lahko še 
okrepili, da bi otroci v šoli še bolje de-
lali. Otroci predšolskih oddelkov vsaj 
enkrat lahko sodelujejo pri izbirnem 
predmetu v devetem razredu (učenci 
jim predstavijo svoje hišne ljubljenčke) 
in pri predmetu kemija (eksperimenti). 
V decembru pa se pridejo učenci prvih 
razredov igrat v vrtec, vrtčevski otroci 
pa imajo uro pouka (pripravljeno prav 
za njih) v prvem razredu.  

Naj vas povprašam še o sodelova-
nju z občino?

V Občini Cerklje je za objekte in 
standard, kjer se izvaja vzgojno izobra-
ževalno delo, zelo dobro poskrbljeno, 
saj se zadnje sanacije na šoli počasi za-
ključujejo. Glede na družbene spre-
membe ne moremo predvideti, kako 
bo z vpisom otrok v prihodnjih letih. 
Občina se bo na morebitne spremem-
be ustrezno odzvala. Naj še omenim, da 
skupaj sodelujemo v projektu Evropa 
za državljane, ki je program Evropske 
unije. Stike smo navezali z Vrtcem Me-
dulin, kjer po obojestranskih srečanjih 
družabne narave, načrtujemo tudi stro-
kovno sodelovanje, saj so tudi pri njih 
začeli z uvajanjem metodologije Korak 
za korakom.

Kriza nam še vedno kaže zobe. Vas 
je kje posebej prizadela?

Neposredno se v našem okolju kri-
za ne opaža, posredno pa jo zaznavamo. 
Zelo smo pozorni na vse cene obogati-
tvenih dejavnosti, tudi izleti s starši so 
glede stroškov vedno bolj vprašljivi.  Vse 
to pa nas vodi k temu, da razmišljamo o 
novih možnostih in večji aktivnosti nas 
samih tako v pripravah kot tudi izved-
bi. Lepo se imamo lahko tudi v doma-
čem okolju.

Prizadevamo si tudi za večjo senzi-
bilizacijo strokovnih delavcev za potre-
be staršev in družin in odzivnost v pri-
merih, ko zaznamo problem. Vrtec je 
inštitucija, ki mora pokrivati to podro-
čje na lokalni ravni in ima v tem smislu 
tudi možnost delovanja, saj mu starši 
zaupajo.

Pridružujem se večinskemu mnenju, 
da moramo na vsak način ohraniti stan-
dard javnih vrtcev. Omogoča nam zelo 
dobro delovno okolje, ki omogoča op-
timalen razvoj otrokovih sposobnosti. 
Mnenja sem, da se strokovni delavci v 
naših vrtcih počutijo varne (za enkrat), 
kar kljub znižanju plač in začasni ukini-

tvi napredovanj, predstavlja v sedanjih 
časih zelo pomembno vrednoto.

Kaj bi za zaključek še radi sporočili 
strokovni javnosti?

Večkrat razmišljam o tem, kako po-
membno vlogo imamo strokovni de-
lavci vrtca in program, ki ga izvajamo 
za razvoj otrok. Kako je izvedbeni kuri-
kul, skupaj s celotnim sistemom izobra-
ževanja na področju predšolske vzgoje 
in skupaj s vsem standardom, ki ga ima 
večina slovenskih vrtcev, vreden vsega 
spoštovanja in našega truda za njegovo 
ohranitev. Toda v profesionalnem ra-
zvojem moramo rasti, ne glede na spre-
minjajoče se razmere v družbi. 

Lahko rečeva, da je to zaveza vzgo-
jiteljskemu poklicu, poklicanosti 
vsake vzgojiteljice ali vzgojitelja. 
Zahvaljujemo se vam za odgovore 
in še naprej vsem v vrtcu želimo 
uspešno delo.

Urednica B. V.

Poročilo o likovnem natečaju 
revije Vzgojiteljice za leto 2014

Na natečaj je do roka prispelo 267 otroških likovnih del iz 39 slovenskih 
vrtcev. Največ prispevkov je bilo s Koroške in Štajerske, najmanj s Primor-
ske in z Ljubljane. Po e-pošti smo prejeli 15 likovnih del. Rok je zamudilo 
37 likovnih del, ki pa smo jih na natečaju prav tako upoštevali. Skupaj se je 
zbralo 319 likovnih del različnih risarskih, grafičnih in slikarskih tehnik.

Komisija (dve diplomirani vzgojiteljici, urednica, založnik in oblikovalec 
revije) je 28. januarja 2014 skrbno pregledala vsa likovna dela in izbrala 24 
likovnih del, ki bodo objavljena na zadnji strani  vsake številke Vzgojiteljice 
v letu 2014. Med štirimi najprimernejšimi likovnimi izdelki bo oblikovalec 
izbral najustreznejši likovni izdelek za vsakokratno naslovnico. 

Komisija je nato izbrala še 30 likovnih del za morebitno objavo na notra-
njih straneh Vzgojiteljice. Svoje delo je komisija zaključila z željo, da bi bilo 
na prihodnjem natečaju med likovnimi izdelki opaziti več različnih vsebin. 
Še vedno namreč močno prevladujejo letni časi. Presenetilo nas je veliko 
število motivov s snegom in sneženim možem, čeprav do datuma razpisa 
nikjer v Sloveniji ni bilo omembe vrednih snežnih padavin. Radi bi pohvalili 
otroke in vzgojiteljice, ki same opazijo in otroke navdušijo tudi za drugač-
ne, manj običajne vsebine. Vabimo vas, da si v tej številki pozorno preberete 
prispevek dr. Tomaža Zupančiča iz Pedagoške fakultete v Mariboru, saj bo 
razjasnil marsikatero pomanjkljivost pri likovni vzgoji v vrtcih.

     Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali na natečaju. Vsem otrokom 
in vzgojiteljicam, ki bodo imeli objavljeno likovno delo, iskreno čestitamo! 
Otroci objavljenih del prejmejo po objavi tudi knjižno nagrado.
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Pred slabim letom sem bil s strani enega od slovenskih vrt-
cev povabljen, da za strokovne delavke in delavce pripravim 
predavanje, vezano na načrtovanje, organiziranje in izvajanje 
likovnih dejavnosti. S kolegom s fakultete sva pred časom v 
tem vrtcu že izvedla ciklus predavanj in delavnic, kjer smo 
uspešno prečesali večino aktualnih vsebin, povezanih z iz-
vajanjem likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju in za 
katere se zanimajo vrtci, kot na primer: katere so značilnosti 
in specifike posameznih likovnih področij, primernost mo-
tivov glede na starost in izbrano likovno tehniko, strategije 
za spodbujanje ustvarjalnega likovnega izražanja, pogovarjali 
pa smo se tudi o likovno pogojenih načinih motiviranja in 
podobno. Zanimalo me je, na katerih področjih želijo doda-
tno nadgraditi znanja in v kakšnem obsegu oziroma globini. 
Odgovor me je presenetil, naprošen sem namreč bil, da naj 
pripravim eno takšno pregledno predavanje o osnovah likovnih 
dejavnosti v predšolskem obdobju. Da jih zanima, kakšne so 
najpogostejše napake, kaj je in še bolj kaj ni priporočeno, če-
mu se izogibati, katere likovne tehnike so primerne in katere 
ne ter kakšni so osnovni cilji likovnih dejavnosti v predšol-
skem obdobju. Ko me je nadalje zanimalo, kam je izpuhtelo 
znanje, ki smo ga skupaj utrjevali pred časom, so mi razložili, 
da bo predavanje namenjeno novim močem v vrtcu, v glavnem 
pomočnicam vzgojiteljic, pri katerih je zaradi različnih pro-
filov in poznejših strokovnih prekvalifikacij čutiti precejšnjo 
mero nepoznavanja osnov predšolske likovne didaktike. Moj 
namen ni komentirati opisanih zadreg v nekaterih slovenskih 
vrtcih, niti se ne morem ukvarjati z vzroki za to, namesto te-
ga želim ponuditi nekaj strokovnih nasvetov, ki bodo vodili v 
izboljšanje likovno vzgojnega dela s predšolskimi otroki. Ker 
se name z mnogimi osnovnimi vprašanjih predšolske likov-
ne didaktike vedno pogosteje obračajo vodstva iz različnih 
vrtcev, je morda ponovno čas, da nekaj odgovorov podamo 
javno, čeprav po drugi strani s tem tvegamo, da bomo dele-
žni – čisto upravičenih – pripomb, da ponavljamo stvari, ki 
so znane že desetletja. Kakorkoli, v nadaljevanju podajam 
odgovor na nekaj pred kratkim zastavljenih dilem, ki se mi 
zdijo še posebej pereča. Morda še to, seminar iz začetka tega 
prispevka smo opravili v obojestransko zadovoljstvo in s sku-
pnimi močni likovne dejavnosti v vrtcu dvignili na višji nivo.

Pobarvanke v vrtcu, da ali ne?
Prvo vprašanje, ki mi je bilo zastavljeno s strani pomoč-

nice ravnateljice enega od vrtcev, se je glasilo: V skladu z 
današnjim pogovorom, vas vljudno prosim za strokovno mne-
nje v zvezi s ponujanjem pobarvank otrokom v vrtcu. Gospa 
je dodala, da osebno moj odgovor sicer že pozna, želi pa 
svojemu kolektivu ponovno predstaviti, kaj o tem pravi 
uradna stroka. In stroka je tukaj kristalno jasna in nazorna. 

Bistvene naloge likovnih dejavnosti v predšolskem ob-
dobju so povezane: (1) z razvojem otrokovih ustvarjalnih 

potencialov, (2) s skrbjo za razvoj otrokovih vizualnih pred-
stav in (3) z razvojem otrokovega zavedanja njegovih lastnih 
sposobnosti, samozavesti in samostojnosti. 

Nadalje je eden od pomembnejših ciljev likovnih de-
javnosti omogočanje in ponujanje pogojev, v katerih si bo 
otrok razvijal zgoraj omenjene vizualne predstave, kar ome-
nja tudi Kurikulum za vrtce, ko pravi: »Poleg tenkočutne-
ga doživljanja in zaznavanja zamišljanje in predstavljanje  
umetniškega dela temelji tudi na bogatih predstavah. S pe-
strim in bogatim glasbenim, likovnim, plesnim okoljem 
ter z umetniškimi dejavnostmi skrbijo za razvoj otrokovih 
glasbenih, likovnih, plesnih prestav« (str. 31). 

Predšolsko obdobje je čas najintenzivnejšega razvoja. 
Otrok v tem času z veliko žlico zajema svet, ki ga obdaja. 
Na področju vizualnega in likovnega vsakodnevno spozna-
va nove in nove stvari, predmete, osebe, živali, prostorske 
danosti in odnose, ki vladajo v vidnem svetu. V skladu s 
celostnim razvojem na področju kognitivnega, kamor so-
di tudi razumevanje tridimenzionalnega prostora, oziro-
ma razvijanje tako imenovanega vizualnega mišljenja, je 
nujno, da otrok svoje vizualne vtise premisli sam brez vpli-
vov odraslih, še bolj pa to, da jih premisli na vizualen na-
čin. Omenjeno vizualno mišljenje je integralni del člove-
kovega mišljenja in se ukvarja z razumevanjem videnega, s 
prostorskimi predstavami, z razumevanja oblik, odnosov v 
prostoru, bližnjim in daljnim, velikim in malim, temnim in 
svetlim. Vse te prostorske relacije pa je mogoče razumeti le 
skozi procese risanja oziroma upodabljanja. Za razumevanje 

Aktualno

Dr. Tomaž Zupančič 
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

Aktualni problemi likovnih dejavnosti v 
predšolskem obdobju
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tega, kar otrok vidi, je nujno, da poskuša videno tudi upo-
dobiti, oziroma narisati. Ne prerisati, ampak samostojno 
premisliti in samostojno ustvariti lasten likovni znak. Ker se 
predšolski otrok nahaja v obdobju simbolne risbe, si bo za 
vsak nov pojav, ki ga zanima, izmislil, oziroma bolje, ustva-
ril samosvojo risbo. Nikakršno ubiranje bližnjic pri tem ni 
sprejemljivo. Za kakovosten otrokov razvoj je nujno, da se v 
njegovem miselnem sistemu razvijajo vizualni simboli čim 
bolj samostojno. Otrok mora risbo muce, človeka, avtobu-
sa, sonca, rožice, zmaja, stola ali česarkoli dojeti sam. Sam 
mora premisliti, kakšne so vizualne značilnosti tega, kar ga 
zanima in sam mora na koncu tega procesa videnemu po-
dariti ustrezno vizualno podobo. 

Ko nas otrok prosi, naj mu narišemo muco, ali naj mu 
vsaj priskrbimo kakšno lepo risbo muce, saj je sam ne zna 
narisati, nas v bistvu ne prosi, naj miselni proces iznajdbe 
likovnega znaka namesto njega opravimo mi, ampak nas 
prosi, naj mu pomagamo v procesu reševanja naloge, ki se 
je ne zna lotiti, saj je zanj preveč kompleksna. Edini didak-
tično ustrezen način je povezan z uporabo verbalnega spod-
bujanja. Otroku prigovarjamo, ga usmerjamo, ga opozarja-
mo na pomembne značilnosti in ga besedno vodimo skozi 
proces likovnega analiziranja videnega. Podobno negativno 
vlogo kot risanje otroku predstavljajo tudi pobarvanke. Te 
otroku ponujajo že ustvarjene likovne znake, ki so v večini 
primerov likovno sporni. Čeprav je danes ponudba pobar-
vank na tržišču izredno bogata, med njimi skorajda ni likov-
no kakovostnih. Še hujši primer nekakovostnih pobarvank 
predstavlja zatekanje k primerom pobarvank na svetovnem 
spletu. Namesto da bi se otroku ponujale možnosti, da po-
časi in postopoma razvija svoje lastne likovne znake, se mu 
zvedavost zatre s predlogo pobarvanke. Namesto da bi se 
otrok vedno znova navduševal nad muco in si vsakokrat za-
njo izmišljal nov, razvojni stopnji ustrezen likovni znak, se 
preko pobarvanke enkrat za vselej nauči narisati muco ozi-
roma prevzame likovni znak odraslega. Namesto, da bi se 
v otroku porajale nove in nove ustvarjalne, enkratne in ne-
ponovljive likovne podobe, se mu predstavni svet napolni s 
šablonami, stereotipi in poenostavljenimi, njegovemu nači-
nu razmišljanja tujimi likovni nadomestki.  Zato so pobar-

vanke v predšolskem obdobju odsvetovane. Tudi Kurikulum 
za vrtcu omenja vlogo kakovostnega urejanja otrokovega 
okolja, kamor šablonske upodobitve česarkoli nikakor ne 
sodijo, poudarja, da naj »otrok sam išče, raziskuje in naj-
de odgovor, rešitev na idejno, organizacijsko ali izvedbeno 
nalogo« (str. 30), svari pred šabloniziranjem, ko nalaga od-
raslim , naj otroka »nikoli ne spodbujajo k ustvarjanju she-
matične, všečne, običajne prilagojene oblike« (prav tam). 
In ne nazadnje pobarvanke negativno vplivajo na otrokovo 
samozavest, saj najlepši in najslastnejši del likovnega izra-
žanja, razvoj ustvarjalne, lastni osebnosti ustrezne likovno 
predstave namesto otroka opravi nekdo drug.

Zagovarjanje uvajanja pobarvank v predšolsko likovno 
prakso s tem, da le te urijo otroke ročne spretnosti, ga na-
vajajo na natančnost in vztrajnost pri delu, tudi ne vzdrži 
strokovne presoje. Omenjena vztrajnost, natančnost, mo-
torična izurjenost in podobno so po hierarhiji likovnih ci-
ljev precej nizko vrednotene sposobnosti. Precej nad njimi 
je ohranjanje in razvijanje otrokovih ustvarjalnih potencia-
lov in že večkrat omenjeno razvijanje otrokovih vizualnih 
predstav. Ob pobarvanki si otrok razvija sposobnost barva-
nja do črte in ne preko nje (kar je, gledano z ustvarjalnimi 
očmi, precej obstranska likovna sposobnost), obenem pa 

Slika 1 
Primer nekakovostne, šablonske likovne podobe v vrtcu, ki 
negativno vpliva na  samostojen razvoj otrokovih likovnih 
predstav.

Slika 2
Redek primer dobre pobarvanke. Osnova zanjo je bilo abstrak-
tno, na geometrijskih oblikah zasnovano umetniško delo Ar-
nulfa Rainerja, s katerega so bile odstranjene barve.  Kakovost 
te pobarvanke je v tem, da s svojo abstraktnostjo otrokom ne 
ponuja nikakršnih šablonskih upodobitev motiva, obenem pa s 
svojo kompozicijo, prevzeto z umetnine, otrokom ponuja novo 
estetsko izkušnjo. V tem primeru se je otrok lahko barvno 
izživel, obenem pa si je uril ročne spretnosti in se navajal na 
natančnost pri barvanju do črte. 
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se mu z vsako pobarvanko v veliki meri skrči ustvarjalno in 
domišljijsko obzorje. 

Zaradi vsega povedanega bo vsaka dobronamerna in 
strokovno podkovana vzgojiteljica ali vzgojitelj, oziroma 
vsakdo, ki dela s predšolskimi otroki, naredil velik ovinek 
mimo pobarvank in vsega ostalega, kar otroku vsiljuje li-
kovne stereotipe in šablone. 

Kaj je narobe z glino?
Drugo vprašanje, ki mi je bilo zastavljeno, se je nanašalo 

na uporabo določenih materialov pri kiparjenju. Konkretno 
se je glasilo: Prav tako pa vas prosim za mnenje o plastelinu 
in das masi ter drugih umetnih masah kot likovnem materialu.

Zgoraj je bilo omenjeno, da se razvoj motoričnih spre-
tnosti nahaja v hierarhiji likovnih ciljev precej nizko. To je 
res, ko razvoj manipulativnih spretnosti pri likovnem delu 
primerjamo z razvojem ustvarjalnih potencialov in neokr-
njenim razvojem vizualnih predstav. Vseeno pa gre za do-
kaj pomemben segment likovnega (in ne samo likovnega) 
razvoja, še posebej v najzgodnejših starostnih obdobjih.

Razvoj otrokovih občutkov in čutil je pomemben. Samo 
nekdo, ki ima dobro in senzitivno razvita čutila, jih bo lahko 
v življenju tudi polnokrvno uporabljal. Pri likovnem razvo-
ju zavzemata vid in tip primarno vlogo. Taktilni občutki se 
najbolje razvijajo skozi neposreden stik z različnimi mate-
riali. Mehki, gnetljivi materiali imajo v predšolskem obdo-
bju na področju plastičnega oblikovanja oziroma kiparstva 
najpomembnejšo vlogo. Igranje z gnetljivimi materiali bi v 
vrtcu moralo predstavljati dnevno ali vsaj tedensko pona-
vljajočo se dejavnost. Kateri gnetljivi materiali pa so za to 
najprimernejši? 

Če vprašamo vodstva vrtcev, ki jih ob splošnih pedago-
ških in didaktično strokovnih zanimajo tudi finančni vidi-
ki, je odgovor enostaven: to so materiali, ki so primerni s 
pedagoškega vidika, materiali, ki jih priporoča likovno pe-
dagoška stroka, materiali, ki so zdravju neškodljivi in ma-
teriali, ki so poceni.

Gnetljivi materiali, ki jih danes srečujemo v slovenskih 
vrtcih, so, če naštejemo glavne: plastelin, slano testo, razne 
umetne mase (Fimo, das, Play-doh …) in glina.

Likovno pedagoška stroka med njimi priporoča le ene-
ga, delno pa dopušča uporabo še dveh.

Glina je in ostaja najprimernejši gnetljivi kiparski ma-
terial. Oziroma bolje, glina je idealen in nenadomestljiv 
kiparski material. Poznamo več vrst gline. Najenostavnej-
ša je opekarska glina, ki je za pedagoško delo morda malo 
manj uporabna zaradi vsebnosti trdih delcev in malo večje 
trdote. Lončarska glina je bolj čista, z njo lončarji izdeluje-
jo svoje izdelke. Najboljša je modelarska glina, namenjena 
delu kiparjev, umetnikov. Obe, tako lončarska kot mode-
larska glina, sta idealni za delo v vrtcu ali šoli. Takšna gli-
na je primerna za delo brez dodatne priprave, je relativno 
poceni in enostavna za uporabo. Nabavljati jo je mogoče v 
trgovinah z umetniškim materialom in pri lončarjih. Meh-
ča se z vlaženjem z vodo, trdi se z gnetenjem in v stiku z 
zrakom, hrani se povita v plastične vrečke ali tesno zaprte 
posode, mize, roke in oblačila se po uporabi čistijo z vodo. 
Ko se posuši, je trda in primerna za hranjenje, lahko se tudi 

žge, kar pa ni nujno. Glina je naraven material, kar je njena 
dodatna vrednost. Obenem pa ima glina še eno lastnost, ki 
je neprecenljiva. Njena gnetljivost je popolna. To pomeni, 
da je ustrezno vlažna glina material, ki je izredno prijeten 
na dotik, njena voljnost podajanja prstom pa je idealna. 
Glina si zapomni vsako malenkost, na njeni površini lahko 
pustimo prstni odtis, s svojo dokajšnjo togostjo (ob meh-
kobi) omogoča izvedbo zapletenih prostorninskih tvorb. 
Ni nenavadno, da glina predstavlja idealen terapevtski ma-
terial, da se je ljudje radi dotikamo in uživamo pri delu z 
njo. Gnetljivost gline je na takšnem nivoju, da še posebej 
otroka dobesedno sili, da iz nje nekaj ustvari. Glina se otro-
kovemu dotiku ne upira, ampak z njim sodeluje, ga podpira 
in spodbuja. Z likovnega stališča glina nima nobene slabe 
lastnosti, zaradi česar je še toliko bolj nerazumljivo, zakaj 
ni v vrtcih bolj prisotna, še manj pa je razumljivo, zakaj jo 
zamenjujejo drugi materiali, katerim je moč očitati kar ne-
kaj pomanjkljivosti.

Slano testo je uporabno pogojno, morda pri delu v prvem 
starostnem obdobju. Slano testo ni material za modeliranje, 
zato se z njega ne da ničesar izdelati, vsaj ne po kriterijih 
upodabljanja pri kiparjenju kot likovnem področju. Slano 
testo ne zadrži svoje oblike, se seseda in odtisi na njegovi 
površini so nenatančni. Slano testo je morda primerno za 
začetne dejavnosti razvijanja fine motorike, stiskanja, gne-
tenja, svaljkanja, ko pa ugotovimo, da bi otrok iz gnetljivega 
materiala želel nekaj ustvariti, je priporočljivo testo zame-
njati z glino. Likovno pedagoško strokovno mnenje je, da 
bi otrokom tudi v najzgodnejšem obdobju morali ponujati 
možnost pridobivanja taktilnih občutkov največje kakovo-
sti, torej jih že od začetka seznanjati z glino. Najzgodnejše 
informacije se nam nepovratno trajno zapišejo v spomin in 
na njih gradimo celotno zgradbo dodatnih izkušenj, zato je 
še bolj pomembno, da so le-te kakovostne.

Plastelin je za pedagoško rabo primeren material. Iznaj-
den je bil že leta 1897 in je izdelan iz kalcijevih soli, vazeli-
na ali olj ali voskov, je nestrupen in mehak material, ki se na 
zraku ne posuši. Problem z likovno didaktičnega stališča je 
pri plastelinu v tem, da je raznobarven. Ker je v predšolskem 
obdobju barva otrokov najpomembnejši likovno izrazni ele-
ment, ga raznobarvnost plastelina vodi v barvno, namesto 
v voluminozno izražanje. Namesto, da bi se otrok izražal z 
uporabo kiparskih izrazil, vbočenega, izbočenega, votlega, 
konveksnega in konkavnega, se izraža z barvo in njenimi 
odnosi, torej slika. Druga manj primerna lastnost plasteli-
na pa je majhna količina, s katero lahko večinoma razpola-
gajo otroci v vrtcih ali šolah. Za kakovostno kiparjenje je 
potrebnega vsaj kilogram, če ne več gnetljivega materiala.

Različne umetne mase (Fimo, das, pardo …), ki se po-
javljajo na tržišču za kakovostno likovno didaktično delo 
niso primerne in jih stroka odsvetuje.

Das masa se ponuja kot nadomestilo za glino. Na trži-
šče prihaja v oranžni ali beli barvi, kar spominja na barvo 
žgane temne ali svetle gline. Kot prednost pred glino se 
najpogosteje navaja, da izdelkov iz das mase ni potrebno 
žgati, kar je zanimivo, saj tudi gline, ki se posuši na zraku, 
ni potrebno žgati. Suha glina je trda in obstojna na suhem 
zraku. Resda dobimo končni, estetski in najbolj trajen izde-
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Kaj pomeni za vas »biti vzgojite-
ljica«?

Biti vzgojiteljica  je moje  življenj-
sko  poslanstvo in velik poklicni izziv. 
Nalaga mi strokovno delo in odgovor-
nost do otrok in  staršev, posebno v da-
našnjem času  hitrega življenja in ne-
nehnih sprememb. Poklic vzgojiteljice 
mi prinaša veselje in zadovoljstvo ob 
napredku vsakega otroka posebej.

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

ste dosegli?
Leta 1978 se zaključila petletno  iz-

obraževanje na Srednji vzgojiteljski šoli 
v Ljubljani in si pridobila strokovni na-
ziv vzgojiteljica predšolskih otrok. Z ra-
znovrstnimi dejavnostmi izven oddelka 
sem pri svojem delu po več letih prido-
bila strokovni naziv svetovalka. Na semi-
narjih, študijskih skupinah in posvetih 
sem dopolnjevala svoje znanje z novimi 
spoznanji o razvoju otrok ter pridobiva-
la še drugo znanje za svoje delo z otro-
ki. Kakovost izobraževanja na Srednji 

Aktualno

lek pri glini šele z njenim žganjem v za to namenjeni peči, 
vendar je pri likovno vzgojnem delu končni izdelek manj 
pomemben. Kar velja, je proces dela ali kot poudarja tudi 
Kurikulum za vrtce: »Zavedajo se, da je otroku proces na-
stajanja dela pomembnejši od rezultata« (str. 30). Ob tem 
pa ima das masa v primerjavi z glino pomembno pomanj-
kljivost. Njena gnetljivost je neustrezna. Pritisku rok se ne 
podaja voljno, je pretrda oziroma pretoga. Namesto da bi 
manipuliranje z gnetljivim materialom otroka spodbujalo 
k ustvarjanju, kot je to primer pri glini, se mu pri delu z das 
maso material upira. Ob tem je das masa vsaj trikrat dražja 

od gline, zaradi česar postane njena uporaba v vrtcih še to-
liko bolj nerazumljiva. 

Fimo masa je izdelana iz polivinilklorida in mehčal. Gre 
za umetno, plastično maso, ki se uporablja v majhnih količi-
nah, recimo za izdelavo nakita in drobnih okraskov. Zaradi 
cene, raznobarvnosti in filigranskega dela v majhnih koli-
činah za pedagoško delo ni primerna.  Nadalje kot umetna 
masa vsebuje sestavine, ki niso nujno popolnoma neopo-
rečne, kar bi vrtci, ki se na vseh področjih trudijo za dose-
ganje visokih kakovostnih standardov tako imenovanega 
zdravega vrtca, tudi lahko upoštevati. 

Glina torej ostaja najprimernejši, najboljši in najcenejši 
gnetljivi likovni material. Za njeno nadomeščanje z drugi-
mi materiali ni nobenega strokovnega ne finančnega razlo-
ga. Glina je enostavna za uporabo in je neškodljiv naravni 
material. Z vlaženjem in hranjenjem v zaprtih posodah je 
glina lahko večen material, ki se ga da ponovno in ponov-
no uporabljati. Pri delu z glino otroci uživajo in se razvijajo 
z velikimi koraki. Glina jih vodi na njihovi poti izumljanja 
vedno novih  izraznih možnosti v tridimenzionalnem pro-
storu. Glina je, tako kot so to svinčnik, barvice, flomastri 
ali vodenke osnovni in nepogrešljivi likovno material tako 
v vrtcu kot osnovni šoli.

Literatura:
Čadež Lapajne, D. (1983). Glina, les, papir, kovina. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Kurikulum za vrtce (1999). http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/

pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf  Pridobljeno: 25. 12. 2013
Vidrgar, A. (1998). Glina. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Zupančič, T. (2001) Likovno-ustvarjalni razvoj otrok v predšolskem obdo-

bju. Ljubljana: Debora.

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Vrtec Postojna 
Edvarda Sajovic, vzgojiteljica

Otroci so moje ogledalo

Edvarda Sajovic

Slika 3
Izdelki iz Fimo mase so se sušili na okenski polici, pobarvani z 
akrilnim lakom. Med lakom in eno od sestavin v masi je prišlo 
do kemijske reakcije, kar je uničilo lak pod na polici ležečimi 
izdelki.
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Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

vzgojiteljski šoli v Ljubljani je bila v času 
mojega šolanja na visoki strokovni ravni. 
Poučevali so me profesorji Mira Voglar, 
Breda Kroflič, Slavko Hočevar, Igor Štu-
hec in drugi, sami uveljavljeni strokov-
njaki. Vsi profesorji so meni in ostalim 
v moji generaciji vcepili dobro znanje. 
Obiskovali smo ljubljanske vrtce, hospi-
tirali in imeli praktične  nastope v skupi-
nah. Tako smo se dobro pripravili na svoj 
poklic. Seveda pa so se časi in z njimi stro-
kovne zahteve zelo spremenile.

Kje se je začela vaša poklicna pot in 
kaj je bilo značilno za prvo obdobje 
vaše kariere?

Poklicno pot sem začela leta 1978 v 
vrtcu Postojna, kjer sem zaposlena še 
danes. V tistem času smo vzgojitelji kot 
osnovni dokument za delo začeli upo-
rabljati »Vzgojni program za vzgojo in 
varstvo predšolskih otrok«, po kate-
rem sem izvajala »zaposlitve« z otro-
ki. Moje prvo delovno mesto je bilo v 
»jaslih«, z otroki do 2. leta starosti. V 
jasličnem oddelku sem delala kar nekaj 
let. Največje veselje pa imam z otroki v 
drugem starostnem obdobju. V tem šol-
skem letu vodim oddelek otrok v staro-
sti med četrtim in petim letom. Otroci 
so  razigrani, vsak posebej je enkraten in 
čudovit. Biti vzgojiteljica tem otrokom 
je vsak dan zame pomembna naloga, saj 
je vsak dan na svoj način zanimiv in dru-
gačen. Otroci so moje ogledalo.

Kako načrtujete vzgojno-izobraže-
valno delo?

Vzgojno izobraževalne teme za 
vzgojno delo na ravni oddelka načrtu-
jem v timu z vzgojiteljico pomočnico. 
Obe pa sodelujeva v delovnem timu. 
Z vzgojiteljicami drugega oddelka  se 
dobimo enkrat na mesec, ko se dogo-
varjamo o skupnih temah, dejavnostih, 
si izmenjujemo primere dobre prakse. 
To obliko dela ocenjujem kot pozitiv-
no in dobrodošlo.

Vam je ostal v spominu kakšen po-
seben dogodek iz vašega vzgojitelj-
skega dela z otroki?

V mojih 35. letih dela v vrtcu se je na-
bralo veliko dogodkov. Vsaka generacija 
otrok mi je pustila poseben pečat in do-
ločen spomin.  Mogoče bi omenila do-
godek izpred nekaj let, ko smo imeli za 
zajtrk ribji namaz in je neka deklica za-

čela neutolažljivo jokati. Na moje vpra-
šanje, zakaj tako joka (kaj se ji je zgodi-
lo?), je v solzah odgovorila, da »boge, 
boge ribice, ki so jih zmleli«. Deklica 
ribjega namaza ni nikoli jedla.

Kako ocenjujete svoje sodelovanje 
s starši?

Sodelovanje s starši je dobro in obo-
jestransko korektno, vedno strmim k 
temu, da sem do njih iskrena. Na po-
govornih urah jim najprej o njihovih 
otrocih povem nekaj lepega, kakšno 
prijetno dogodivščino, nato (kolikor 
je potrebno) tudi kaj manj prijetnega, 
takrat skupaj iščemo rešitve.

V svoji praksi pogovornih ur s starši 
sem se soočala s stiskami staršev, z dru-
žinskimi temami, včasih so si želeli le po-
slušalca. Pogovorne ure vodim skupaj s 
svojo pomočnico, saj so informacije o 
otrocih na tak način staršem bolj vero-
dostojne. Prisotnost obeh delavk starši 
pozdravljajo. V spominu mi je ostal rodi-
teljski sestanek izpred nekaj let, na kate-
rem smo se dogovorili o pripravi lutkov-
ne  igre za otroke v mesecu decembru. 
Izbrali smo naslov in razdelili vloge. Star-
ši so pripravili čudovito lutkovno igro v 
vrtcu in  tako presenetili svoje otroke.

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

Vsak zaključek šolskega leta v skupi-
ni je zame uspeh. Uspeh je, da otroke z 
različnimi dejavnostmi srečno in zdra-
vo pripeljem skozi leto. Pred leti smo 
v vrtcu Postojna  prvič izvedli Cicido 
koncert  v KD Postojna, ki je bil na-
menjen staršem. Oblikovali smo pev-
ski  zbor otrok iz več skupin, jaz sem ga 
vodila kot  zborovodja, kar mi je bilo v 
čast in ponos. S tem pevskim zborom 
smo nastopili tudi na pomembni pri-
reditvi ob obletnici vrtca, ki se je odvi-
jal pri Postojnski jami. Verjamem, da je 
vsem otrokom, staršem in drugim po-
vabljenim ostal v lepem spominu. S ko-
legico sosednjega  oddelka sva pripravili  
v sodelovanju s starši tudi »silvestrova-
nje družin« v vrtcu, v popoldanskem 
času, to druženje  je neposredno spre-
mljal tudi lokalni radio - z izjavami otrok 
in staršev.

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

Vsaka izmed vzgojiteljic ima mo-
žnost izpopolnjevanja in dopolnjeva-
nja strokovnega  znanja. Kakovost teh 
izpopolnjevanj je na visoki ravni, pre-
davatelji zanimivi, saj se teorija pogo-
sto  prepleta s praktičnim oblikami. V 
našem kolektivu je čutiti veliko pri-
pravljenost za tovrstno izobraževanje. 
Upam, da se sredstva za izpopolnjeva-
nje v prihodnje ne bodo še bolj krčila.  
Pri tem vprašanju mi je na misel prišel  
kitajski pregovor: » Če želiš nahraniti 
človeka za ves dan, mu ulovi veliko ri-
bo, za vse življenje pa ga nauči loviti!«

Česa bi si v vrtcu želeli, pa ni?
Vrtec ima novo ravnateljico Tonjo 

Ferjančič, ki si je zasnovala delovne ci-
lje in naloge. Z  njenim prihodom je 
vrtec pridobil novo energijo, drugačen 
pogled na sodelovanje v krogu zaupa-
nja in povezovanja otrok in odraslih. 
V kolektiv je prinesla tisto, kar sem si 
sama že dolgo časa želela. Začrtano vi-
zijo razvoja  našega vrtca pozdravljam 
in ji želim veliko uspeha.

Kaj bi še sporočili vzgojiteljicam in 
vzgojiteljem?

Vsem vzgojiteljicam in vzgojiteljem 
želim veliko samozavesti  pri delu. Bo-
dite drugačni, pogumni, igrivi in s sr-
cem sprejemajte nove izzive, ki vam jih 
daje poklic vzgojitelja.

Spraševala je B. V.

Maja Matić (5 let), 
mentorici Romana Cverle Krajnc in Ire-

na Žibret, Vrtec Šoštanj
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Za dobro prakso

Renata Ašenberger, dipl. vzgojiteljica 
Vrtci občine Žalec

Razvoj artikulacije in  govorne igrice za 
pospeševanje izreke

Uvod
Vsak glas, ki ga izgovorimo, oblikujemo z različnimi gibi 

govoril, zato morajo biti govorila dovolj razgibana, spretna. 
Pri izreki glasov

-  ustnice zaokrožimo, zapiramo, rahlo raztezamo …,
-  jezik gibamo gor - dol, naprej in nazaj …,
-  mehko nebo dvigamo, spuščamo …
Nekateri otroci vsega tega ne zmorejo, kar jim lahko 

povzroča težave pri izreki glasov (Keršič, Steiner 2000, 
str. 3). Govora se učimo z govorjenjem, vendar za pravi-
len razvoj govora nujno potrebujemo: zdrav živčni sistem, 
pravilno in dobro razvite psihične funkcije (pozornost, 
zaznavanje, mišljenje, pomnjenje ...), razvita čutila, zdra-
va govorila, pravilen in zgleden govor otrokovega okolja 
(spodbudno govorno okolje). Vedeti moramo, da je razvoj 
govora pri otrocih individualen. Eni radi veliko govorijo, 
drugi so tihi in zadržani. Nekateri hitro spregovore, drugi 
šele po drugem letu in v kratkem času vse nadoknadijo. 
Artikulacijske sposobnosti razvijamo z urjenjem govoril. 
Urjenje pa prav tako kot vse druge svetovane aktivnosti 
izvedemo v igri.

Opredelitev govorno-jezikovne motnje
Govorne motnje označujejo napačne, motene izreke po-

sameznih glasov govora (artikulacija) ter probleme hitro-
sti in ritma govora. Prisotne so motnje artikulacije v smislu 
izreke, izpuščanja, zamenjave, popačenja določenih glasov. 
Najpogostejša govorna motnja je dislalija (motnja artiku-
lacije) ali nepravilen izgovor glasov. Približno 25 % otrok 
med petim in šestim letom in 10 % šolskih otrok ter 2 % 
odraslih naj bi imelo različne motnje artikulacije. Dislalija 

je trikrat pogostejša med dečki. Najpogostejše motnje ar-
tikulacije (dislalije) so:

-   sigmatizem (motnje izreke glasov c, z, s, š, ž, č – otrok 
lahko izgovarja napačno vse šumnike ali sičnike ali pa 
le en glas), 

-  rotacizem (motnje izreke glasu r), 
-  lambdacizem (motnje izreke glasu l), 
-  kapacizem in gamacizem (motnje izreke k in g), 
-  tetacizem in deltacizem (motnje izreke t in d), 
-  tetizem (otrok glasove s, c, š, č in k zamenja z glasom 

t, glasove z, ž in g pa zamenja z d) in 
-  etacizem (motnja glasu e).
Pri tem lahko otrok glas izpušča (kar imenujemo omi-

sija), nadomešča oziroma zamenja z drugim (substituci-
ja – npr. tjava namesto trava) ali pa ga napačno izgovarja 
(distorzija).

Vaje za razvoj govorilnega aparata

Vaje za razgibavanje govoril: jezik (pomembne za pra-
vilno izgovorjavo glasov r, l, sičnikov in šumnikov)

-  Pokaži »ogledalu« jezik in ga skrij.
-  Iztegni jezik po bradi navzdol.
-  Iztegni jezik navzgor proti nosu.
-  Oblizuj spodnjo ustnico in brado.
-  Oblizuj si zgornjo ustnico (muca si umiva brke).
-  Narahlo se večkrat ugrizni v jezik.
-  Oponašaj muco, ki pije mleko (vedno privihaj jezik).
-  Oponašaj brnenje motorja (le ustnice se tresejo).
-  Posnemaj žabo: dega, dega, dega.
-  S konico jezika pritiskaj ob notranjo steno lic (v vse 

smeri).
-  Zatakni jezik za zgornje zobke in podrsaj po trden ne-

bu nazaj (do mehkega neba) in obratno.
-  Tleskaj z jezikom (poganjamo konjiča).
-   Jezik potisni, kolikor je mogoče ven iz ust in ga potegni 

nazaj v usta (posnemamo muco, ki pije). 
-   Z jezično konico potujemo po robovih spodnjih in 

zgornjih zob (muca si umiva zobe).

Pihalne in dihalne vaje:
-  Globoko vdihni nos in zrak počasi izdihuj skozi nos. 

Usta so seveda zaprta. Izpih pa lahko kontroliraš s pr-
stom pod nosom. 

-  Globoko vdihni, zadrži zrak in ga počasi izdihuj skozi 
nos. 

-  Pij sok s slamico.
-  Piskaj s piščalko.
-  Napihuj balon.
-  Pihaj v vetrnico.
-  Poskušaj žvižgati.

Povzetek
Tok razvoja in učenja glasov pri otrocih predsta-
vlja izhodišče za preučevanje temeljnih vprašanj 
razvoja govora, saj je glas njegov prvi fenomen. 
V članku bom predstavila nekaj govornih igric, 
ki jih lahko strokovni delavci v vrtcu izvajajo z 
otroki, ki imajo govorno jezikovne motnje kot tu-
di s povsem normalno razvijajočimi predšolskimi 
otroki. Predstavila bom predvsem tiste, za kate-
re ne potrebujemo veliko pripomočkov in priprav 
in jih lahko izgovarjamo z manjšimi skupinami 
otrok. 

Ključne besede: artikulacija, jezikovne motnje, 
vaje za razvoj govorilnega aparata.
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-  Hitro pihni skozi nos.
-  Skozi cevko pihaj v vodo, da se delajo mehurčki.
-  Pihaj počasi skozi usta v papirčke, vato, frnikulo, gum-

be, kroglice, žogice …

Vaje za boljše delovanje mehkega neba:
-  Napihovanje gumijastih ali plastičnih igrač.
-  Žvižganje.
-  Igranje na ustno harmoniko ter na razne piščalke. 
-  Vsrkovalne vaje – na slamico z vsrkanjem pritegnemo 

košček barvastega papirja ali majhna ptičja peresa in jih 
prekladamo iz ene škatlice v drugo. 

-  Potegnemo zrak skozi nos in ponaredimo smrčanje.
-  Brenčanje (mrmranje) melodije.
-  Zehanje – s tem napenjamo mišice mehkega neba. Pri 

tem vadimo vdih in izdih.
-  Igranje na glavnik.

Vaje za razgibavanje ustnic:
-  Oblizovanje zgornje ustnice z jezikom, kakor da bi bile 

namazane z medom.
-  Držanje svinčnika med ustnicami – vzporedno z njimi.
-  Držanje svinčnika ali paličice med nosom in gornji 

ustnico.
-  Stiskanje zamaška med ustnicami in izstrelitev le-tega 

z izpihom v neki cilj.
-  Masiranje zgornjih zob s spodnjo ustnico.
-  Pritisk spodnje ustnice na konice zgornjih sekalcev.
-  Usta napolnimo z zrakom in udarimo z rokama po li-

cih, da se usta odprejo in spustijo zrak ven.
-  Ustnice postavljamo v lego vseh vokalov, in sicer naj-

prej pred ogledamo, nato brez njega. Začnemo z najbolj 
nesorodnimi oblikami, na primer z »i«, nato z »u«.

-  Posnemanje bobnanja z „bbbbbbb” v balonček, ki ga 
pritiskamo z obema rokama na ustnice tako, da čuti-
mo tresenje balončkove površine.

-  Izbočenje ustnic in prehod v šobo, iz te v normalno le-
go, do lege ustnic pri smehu, kar vse izvajamo z zaprti-
mi usti.

Vaje za utrjevanje izgovorjave posameznih 
glasov in glasovnih zvez

Na razvoj glasov vplivajo številni dejavniki; med njimi sta 
najpomembnejša motorični in slušni. Prek različnih moto-
ričnih in tipno-gibalnih ter slušnih elementov otrok razvija, 
sliši in tudi uporablja glasove svojega maternega jezika. Naj-
prej se razvijejo glasovi, ki so laže izrekljivi in razumljivi že 
pri manj precizni izreki, npr. nekateri samoglasniki. S staro-
stjo se izgovarjava izboljšuje.

Vaje in igre za pravilno artikulacijo 
nekaterih glasov

glas C 
-  Petje siničke: CI-CI-FUJ, CI-CI-FUJ 
-  Zvonjenje zvončka: CIN-CIN-CIN
-  CI-CI, CI-CI, CI-CI-DO, kdo tako lepo prepeva? CI-

CI, CI-CI, CI-CI-DO, sinica se možila bo.

glas Č 
-  Vrabci čivkajo: ČIV-ČIV-ČIV
-  Pesmica: Čukec poprosil čukljo je v gaju: »Čukajva ti-

še, čujejo naju.«
 glas G 

-  Račka se oglaša: GA-GA-GA
glas H 

-  HHHH - pihamo v roke, ker nas zebe in jih zato ogre-
vamo

glas K 
-  oglašanje kokoške ko-ko-ko
-  oglašanje petelina kikiriki
-  oglašanje kukavice ku-ku-ku
-  pesmica: Klipe, klope, klipe, klop, mlin pod goro gre v 

galop, klipe klope klop, da se trese pod in strop.
glas L

-  pojemo La-la-la
-  pesmica: Štorklja ima v gnezdu mladiče in poje: Kleep-

kleep, kleep-kleep. 
glas M 

- oglašanje krave muuuu
glas R 

Najpogostejša govorna napaka je slab izgovor glasu R. 
Za dober izgovor tega glasu je potrebna dovolj prožna jezič-
na konica. Otrok glas R najteže izgovarja in zato se razvije 
precej pozno.

-  avtomobil pri vožnji: BR-BR-BR
glas S 

-  sikanje kače: Kača sika, sika, sik – sik – sik, samo se 
smeji, nič se ne boji!

-  igra z goskami: Simon je na dvorišču pri stari mami vi-
del gosko. Eno je hotel prijeti, goske so se preplašile in 
začele sikati: S-S-S, S-S-S (otroci posnemajo sikanje).

-  piskanje ekonom lonca: SSSS
-  Pesmica: Kača sika, sika sik-sik-sik. Samo se smeji, nič 

se ne boji.
glas Š

-  šumenje vetra S-Š-S
-  šumenje vode S-Š-Š 
-  Kokoške so ušle na vrt, kjer delajo škodo. Kokoške spo-

dimo tako, da  zamahnemo z roko in izgovarjamo: HŠ-
HŠ-HŠ …

-  Pesmica: Šime naš je miš lovil, stopil je na šilo. Miš ušla 
je v luknjico. Šime joče milo. 

-  Izgovorjave besed šola, šumeti, šapa, šema
glas Z 

-  brenčanje čebele, BZ-BZ-BZ … 
-  pesmica: Kdo brenči? BZ-BZ-BZ … Čebeli na delo se 

mudi.
-  Zgodbica: Stric Zlatko ima na robu gozda čebelnjak. 

Nekega dne mu je medved ukradel panj z medom. Če-
belice so se branile medveda, ga popikale in brenčale: 
BZZZ, BZZZ ... (otroci posnemajo brenčanje).

glas Ž 
-  zvok, ki ga slišimo pri žaganju; šelestenje listja. 
-  pesmica: Ž-Ž-Ž, ži-ga, ža-ga, Ž-Ž-Ž, ži-ga, ža-ga, ata dr-

va žaga. Ž-Ž-Ž, ži-ga, ža-ga, Jože mu pomaga. (Voglar 
1979).
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Pot od ideje do osnutka projekta
V začetku šolskega leta 2012/2013 smo v skupini 5 do 

6-letnih otrok začeli z izvajanjem projekta Kekčeva deže-

la. Otroci so preko različnih igralnih dejavnosti spoznavali 
značilnosti te dežele ter ugotovili, da leži na Gorenjskem. 
Vedeti so želeli, kako velika je ta pokrajina in kje so njene 
meje, zato smo si poleg ostalih zemljevidov v igralnici pri-
skrbeli tudi zemljevid Slovenije z vrisanimi pokrajinami. 
Gorenjsko smo označili na našem velikem fotokopiranem 
zemljevidu, ploskev pobarvali s predlagano sivo barvo, ki 
simbolizira skale naših vršacev ter vpisali ime pokrajine in 
jo dodatno opremili še z ostalimi slikovnimi simboli, ki ji 
pripadajo. Seveda smo imeli v igralnici na razpolago več raz-
ličnih zemljevidov Slovenije: splošnega, zemljevid z ozna-
čenimi pokrajinami, slikovni zemljevid Medved Lovro raz-
iskuje Slovenijo, avtokarto Slovenje … Otroci so ob njih 
lahko komentirali, jih opisovali, primerjali, ugotavljali raz-
like, se spominjali različnih dogodkov in situacij ter dajali 
predloge za različne igralne aktivnosti. Na velikem zemlje-
vidu so z zanimanjem opazovali še ostale slovenske pokra-
jine in nekega dne so izrazili željo, da bi tudi te pobarvali 
in označili z imeni, s pripadajočimi simboli … Tako se je 
rodila ideja za naš celoletni projekt spoznavanja Slovenije; 
z otroki smo se dogovorili le še o osnutku in poteku dela: 
primerno dogodkom, situacijam, izzivom in različnim moti-
vacijam, bodo otroci tekom celega leta postopoma spoznali 
vseh sedem slovenskih pokrajin in jih z različnimi barvami 
in imeni označili na zemljevidu. Preko zanimivih, raznoli-
kih iger in s pomočjo asociacij si bodo zapomnili njihova 
imena, jih znali poiskati in pokazati na zemljevidu, spoznali 
bodo njihove znamenitosti ter se naučili našteti pripadajoče 
simbole. Začutili bodo lepoto in raznolikost naše domovine 
ter zadovoljstvo ob usvojenem znanju. Strokovne delavke 
se bomo potrudile zagotoviti pozitivno, stimulativno učno 
okolje z novimi situacijami in dejavnostmi, kjer bodo otroci 
motivirani, željni sodelovati, utrjevati ter nadgrajevati svoje 
znanje in sposobnosti.

Cilji projekta
•	 otrok	se	seznanja	s	širšo	družbo	in	kulturo,

Za dobro prakso

Zaključek
Pomembno je, da otrok že v predšolskem obdobju pri-

dobi čimbolj intakten govor, saj s tem dosežemo, da je nje-
govo komuniciranje z okolico lažje. Govor spodbujamo na 
zanimiv in igriv način, z različnimi pripomočki (lutke, igra-
če, knjige, naravni material …) in ob različnih priložnostih 
(pred kosilom, pred počitkom, lahko tudi med usmerjeno 
glasbeno dejavnostjo, ko igrajo na piščalko ali glavnik, ka-
dar na sprehodu opazijo kakšno žival in jo oponašajo, pri 
telovadbi itd.) v vrtcu in doma. Tako lahko z ustreznim na-

črtovanjem in izvajanjem dejavnosti pozitivno vplivamo na 
govorni razvoj in pravilno izreko.

Literatura: 
Lipnik, J. (1993). Metodika govorne vzgoje. Maribor: Obzorja.
Lipnik, J. (1994). Mali čvek. Maribor: Obzorja.
Voglar, M. (1979). Otrok in glasba. Metodika predšolske glasbene vzgoje. Lju-

bljana: Državna založba Slovenije.
Žnidarič, D. (1993). Otrokov govor. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo in šport.

Nada Klinc, vzgojiteljica 
Montana Tratnik, vzgojiteljica 
Vrtec Velenje

Kako smo spoznavali  našo domovino 
Slovenijo, njene pokrajine in simbole

Povzetek
V prispevku bova predstavili igralne dejavnosti, 
s katerimi so otroci spoznavali imena slovenskih 
pokrajin, njihovo lego, značilnosti, simbole Slove-
nije ter pri tem poleg ciljev predšolske vzgoje, ki so 
navedeni v Kurikulumu za vrtce, upoštevali tudi 
usmeritve učnih strategij NTC učenja: spodbujanje 
razvoja učnih potencialov otrok v predšolskem ob-
dobju, katerega avtor je dr. Ranko Rajović s svojimi 
sodelavci z Oddelka za nadarjene otroke (Nikola 
Tesla Centar Novi Sad). Projekt je potekal skozi ce-
lo leto, viden je preplet vseh področjih dejavnosti. 
Zajema aktivnosti, ki spodbujajo naravno učenje: 
to je pomnjenje z asociacijami, učenje abstraktnih 
simbolov, igre abstraktne klasifikacije in seriacije, 
igre spomina, reševanje zanimivih ugank, glasbe-
ne in plesne dejavnosti, telesno-gibalne aktivnosti, 
vaje akomodacije  in grafomotorike, učenje pesmi s 
slikami, simboli in z asociacijami ter igre za spod-
bujanje ustvarjalnega mišljenja in funkcionalnega 
znanja. Otroci so v raznolikih igralnih dejavnostih, 
kjer so bili čustveno in miselno motivirani, z aktiv-
nim učenjem pridobili novo znanje, ki ga znajo upo-
rabiti v  vsakdanjih situacijah.

Ključne besede: Slovenija, pokrajine, simboli, 
asociacije, uganke, učenje, igra, znanje.
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•	 otrok	razvija	interes	in	zadovoljstvo	ob	odkrivanju	novih	
znanj o svoji domovini, spoznavanju pokrajin in njihovih 
značilnosti,

•	 otrok	si	starosti	primerno	oblikuje	predstavo	o	domovini,
•	 otrok	rabi	simbole,	s	simboli	zapisuje	dogodke	in	opisuje	

stanje,
•	 otrok	spoznava	besedo,	knjigo	kot	vir	informacij,
•	 otrok	razvija	sposobnost	rabe	jezika	v	povezavi	z	mišlje-

njem pri oblikovanju predpojmovnih struktur,
•	 razvijanje	sposobnosti	domišljijskega	sooblikovanja	in	

doživljanja literarnega sveta,
•	 otrok	spoznava	komunikacijo	kot	vir	ugodja,	zabave	in	

reševanja problemov,
•	 razvijanje	sposobnosti	izražanja	istih	doživetij	v	različnih	

umetniških jezikih, plesnem, dramskem, likovnem, glas-
benem,

•	 usvajanje	osnovnih	prvin	ljudskih	rajalnih	in	drugih	ple-
snih iger,

•	 uporaba	in	razvijanje	spretnosti:	spoznavanje,	raziskova-
nje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (s telesom, 
z glasom, materiali, s predmeti, z instrumenti, s tehnika-
mi) in njihovimi izraznimi lastnostmi,

•	 spodbujanje	ustvarjalnega	mišljenja.	

Potek dejavnosti: Spoznavanje Gorenjske
•	 Prebiramo	knjige	o	Kekcu,	po	pripovedovanju	otrok	se	

seznanimo s Kekčevo deželo in jo poiščemo na slikov-
nem zemljevidu Medved Lovro raziskuje Slovenijo ter jo 
iščemo na drugih zemljevidih. 

•	 V	igralnici	na	pano	pritrdimo	veliko	fotokopijo	zemljevi-
da Slovenije z vrisanimi pokrajinami, na katerega bomo 
označevali znamenitosti in lepili simbole. Ob opazovanju 
ugotovimo, da je oblika naše države podobna kokoši.

•	 Na	zemljevidu	poiščemo	naš	kraj	ter	ga	označimo	z	grbom	
mesta Velenje, nato poiščemo še glavno mesto Slovenije 
– Ljubljano in tam izmed vseh naštetih asociacij po izbiri 
otrok za simbol izberemo sliko živalskega vrta.

•	 Otroci	ugotovijo,	da	Kekčeva	dežela	leži	na	Gorenjskem,	
kjer je še več znamenitosti. Seznanimo se z najvišjo goro 
Triglavom, našo znamenito rožo »planiko«, spoznamo 
kozoroga, gamsa, svizca in vse te simbole označimo na 
zemljevidu.

•	 V	skupino	povabimo	planinca,	očeta	našega	otroka,	ki	
nam posreduje znanje, izkušnje, opremo, ki jo potrebuje 
planinec pri osvajanju vrhov. Tako kot planinci se tudi mi 
odžejamo s planinskim čajem in okrepčamo z jabolki.

•	 Otroci	se	odločijo,	da	bodo	pokrajino	Gorenjsko	na	ze-
mljevidu pobarvali s sivo barvo – asociacija na skalovje.

•	 Ob	ogledu	strokovne	literature	spoznamo	Bled	in	Blejski	
otok – simbol naše države. 

•	 Spoznamo	tudi	letcovo	srce,	krajnsko	čebelo,	obišče	nas	
čebelar, ki nam pove o zdravilnosti medu in medenih iz-
delkov ter skrbi za čebele.

•	 Prebiramo	knjigo	o	Povodnem	možu,	seznanimo	se	z	
našim velikim pisateljem Francetom Prešernom, spo-
znamo njegovo himno (poslušali smo jo ob različnih 
svečanih dogodkih npr. ob kulturnem prazniku ali po-
delitvi zlate medalje športnikom in se tudi sami nau-

čili prvo kitico, ki smo jo stoje prepevali in jim je bila 
še posebno všeč). 

•	 Vse	navedene	značilnosti	slikovno	razvrstimo	na	pokraji-
no Gorenjska.

•	 Prepevamo	pesem	Jaz	pa	pojdem	na	Gorenjsko	(otroci	si	
kasneje izmišljajo različice besedila na druge pokrajine) 
in rajamo ob Kekčevi pesmi.

Spoznavanje Primorske
•	 Deklica	T.	otroke	seznani	o	svojih	doživetjih	pri	babici	v	

Novi Gorici ter pove, da je tam zelo veliko češenj. Na ze-
mljevidu z označenimi pokrajinami ugotovimo, da ta kraj 
spada na Primorsko, zato se otroci kar odločijo, da bomo 
to pokrajino pobarvali z rdečo – asociacija na barvo če-
šnje. Zaplešemo rajalno igro: Rdeče češnje rada jem … 

•	 Otroci	pripovedujejo	o	doživetjih	na	morju,	seznanimo	
se s primorskimi kraji: Portorož, Koper, Piran ter prista-
nišče Koper slikovno označimo s simbolom ladje.

•	 V	skupino	prinesem	škatlo	morske	soli	in	ustvari	se	raz-
govor o tem, od kod pride morska sol, kako jo pridobiva-
mo. Naredimo več preizkusov s soljo (zmešamo vodo in 
sol in otroci predvidevajo, kaj se bo zgodilo; sneženo kepo 
potrosimo s soljo in drugo s sladkorjem, otroci opazujejo 
in opisujejo razlike; v močno osoljeno vodo in v sladko 
vodo položimo jajce in ugotovimo, da v slani vodi plava 
- otroci komentirajo in pridejo do ugotovitve, da so vse 
stvari v slani vodi lažje, ker je takšna voda gostejša in tudi 
ljudje v njej lažje plavamo).

•	 Na	zemljevidu	označimo	sečoveljske	soline	s	simbolom,	
ki je na embalaži morske soli. 

•	 Ob	ogledovanju	strokovne	literature	spoznamo	tudi	konje	
Lipicance, ki so prav tako simbol Slovenije in jih slikovno 
označimo na zemljevidu.

•	 Deklica	Ž.	pripoveduje	o	svojih	doživetjih	s	počitnic	v	
dolini reke Soče – o vožnji s čolnom raftom ter o okusni 
hrani - soški postrvi. Na zemljevidu poiščemo reko Sočo, 
jo označimo s sliko vožnje z raftom in s simbolom soške 
postrvi.

•	 Prepevamo	pesem	izmišljarijo:	Jaz	pa	pojdem	na	Primor-
sko.

•	 Igramo	se	FIT	gibalno	igro:	Tu	Gorenjska,	tam	Primor-
ska …, kjer z gibanjem uprizarjamo določene značilnosti 
posameznih pokrajin. 

Spoznavanje Koroške
•	 Ob	uganki	»Kdo	je	naša	najboljša	smučarka?«	spoznamo	

Tino Maze in ugotovimo, da je doma na Koroškem. Po-
krajino poiščemo na našem zemljevidu in otroci se odlo-
čijo, da to pokrajino pobarvamo z roza barvo.

•	 Deček	M.	prinese	posnetke	znamenitih	ledenih	gradov	
pod goro Peco na CD-ju, otroci kasneje prinašajo slike 
teh gradov in skulptur, ki so jih našli v revijah in časopisih 
ter ob njih pripovedujejo, komentirajo. Tudi mi na snegu 
izdelujemo svoje umetniške skulpture in jih likovno po-
doživljamo v kombinirani tehniki odtisa ter risanja s trsko 
in črnim tušem. Otrokom predstavim pripoved o kralju 
Matjažu, ki se je ohranila po ljudskem izročilu. Otroci 
vsebino tako globoko podoživijo, da o tem pripovedujejo 

Za dobro prakso
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tudi doma, v vrtcu jo podoživljajo v različnih umetniških 
jezikih. 

•	 Deklico	E.	je	na	slikovnem	zemljevidu	v	predelu	Koro-
ške takoj prepoznala simbol Potočke Zijalke, saj je jamo 
že poznala po pripovedovanju svoje mame arheologinje. 
Njena mama otrokom v vrtcu predstavi različne kamne 
in minerale, nekatere tudi iz tega področja. Ob literaturi 
spoznavamo življenje nekoč, bivališča v jami, orodje, po-
sodo …

•	 Vse	značilnosti	slikovno	označimo	na	zemljevidu.	
•	 Pojemo	pesem	Po	Koroškem	po	Krajnskem	in	plešemo	

ta ljudski ples.
•	 Pri	kosilu	spoznamo	okusno	in	zdravo	hrano	ajdo,	ki	je	

značilna za Koroško.
•	 V	spomladanskem	času	posejemo	semena	ajde,	skrbimo	

za rast in opazujemo razvoj. 

Spoznavanje Štajerske
•	 Naše	mesto	Velenje	smo	že	na	začetku	označili	na	zemlje-

vidu s simbolom grba mesta, sedaj smo dodali še logotip 
našega premogovnika . Na obisku smo imeli rudarja (oče-
ta otroka), ki nam je predstavil svoje delo, delovno obleko, 
samoreševalni aparat, spoznali smo pozdrav srečno in po-
jedli pravo rudarsko malico (krajnsko klobaso z gorčico).

•	 Na	sprehodih	smo	večkrat	opazovali	v	daljavi	visok	di-
mnik, iz katerega se je kadilo in kmalu ugotovili, da je to 
dimnik termoelektrarne Šoštanj. Iz skrinje odkritij Eks-
perimenti z elektriko smo delali preizkuse: sestavljali to-
kokroge in ugotavljali, kje potuje elektrika, kje ne in zakaj 
ne … Otroci so bili navdušeni nad eksperimenti in smo 
jih večkrat ponovili. 

•	 Poiščemo	poti,	ki	vodijo	iz	našega	mesta	ter	označimo	bli-
žnje kraje, ki so otrokom znani: Šoštanj – termoelektrarna, 
Celje – trgovski center, Topolšica – bazen.

•	 Ob	aktualnem	zimskem	dogodku	Smučanje	za	zlato	lisi-
co se seznanimo s smučiščem na Pohorju, kjer je smuča-
la naša nepremagljiva smučarka Tina Maze – otroci rišejo 
zimske športe, jih gibalno prikazujejo, organiziramo tek-
movanja v različnih športnih disciplinah, rezultate bele-
žimo v tabele.

•	 Ob	pustnem	času	smo	spoznali	kurenta,	ki	je	doma	na	
Ptuju ter si ga ogledali v živo. Tudi mi smo se našemili in 
poizkušali odganjati zimo.

•	 Vse	značilnosti	slikovno	zabeležimo	na	zemljevidu,	po-
krajino pa pobarvamo z rjavo – barvo lisice. 

Spoznavanje Dolenjske
•	 Otroci	so	na	slikovnem	zemljevidu	ugotovili,	da	na	Do-

lenjskem raste zelo veliko zelenih brez, ki smo jih iskali 
tudi v naši okolici, a jih je bilo bolj malo. Prepoznavali 
smo jih po beli skorji in majhnih zelenih listih ter jih po 
opazovanju risali s svinčniki in z barvniki.

•	 Prepevali	smo	ljudske	pesmi	in	plesali	ljudske	plese:	Lepa	
Anka kolo vodi, Marko skače.

•	 Ob	prebiranju	pripovedke	Peter	Klepec	so	otroci	spozna-
li, da nam narava in njena vilinska bitja lahko pomagajo, 
če imamo dobro srce in smo prijazni do ljudi in okolja ter 
vseh živih bitij. Pripovedka jim je bila še posebno všeč, saj 

je Peter Klepec dobil čudežno moč ter si je zgradil hišo v 
Malem logu na Dolenjskem. O njem smo si ogledali dram-
sko predstavo, posamezniki so si knjigo o Petru Klepcu 
izbrali tudi za bralno značko.

•	 Na	slikovnem	zemljevidu	Medved	Lovro	raziskuje	Slove-
nijo smo ugotovili, da na Dolenjskem živijo medvedi ter 
to označili na našem zemljevidu.

•	 Otroci	so	za	barvo	pokrajine	predlagali	zeleno	barvo	–	
asociacija na zelene breze.

Spoznavanje Notranjske
•	 Deklici	T.	in	Ž.	sta	nam	doživeto	predstavili	izlet	v	Po-

stojnsko jamo ter ostale otroke tako navdušili, da so po-
samezniki svojim staršem izrazili željo, da si želijo obiskati 
jamo. Ob ogledu strokovne literature smo spoznali člove-
ško ribico in njeno redkost. Postojnsko jamo smo slikovno 
označili na našem zemljevidu ter dodali simbol človeške 
ribice. 

•	 Spoznali	smo	Čarovnico	Uršulo,	ki	obišče	otroke	ob	pu-
stnem času na Notranjskem, njeno podobo smo obliko-
vali iz gline in pripravili pravo kiparsko razstavo. 

•	 Otroci	so	za	barvo	predlagali	vijolično	barvo,	ki	simboli-
zira vijoličast klobuk čarovnice Uršule ter pokrajino po-
barvali v tej barvi.

•	 Otrokom	sem	predstavila	tudi	zgodovinski	lik	Martina	
Krpana, ki je tovoril morsko sol na svoji kobilici in imel 
tako moč, da je lahko kobilico v hipu dvignil in jo pre-
stavil.

•	 Vse	značilnosti	smo	slikovno	zabeležili.	

Spoznavanje Prekmurja
•	 Ob	prebiranju	pravljice	o	Štrku	spoznamo	štrka	in	štorkljo	

ter njuno domovanje – gnezdo na dimniku, ki je značilno 
za to pokrajino.

•	 Ob	prebiranju	različne	literature	in	ogledovanju	slik	smo	
ugotovili, da je Prekmurje polno sončnic, iz katerih izti-
skajo sončnično olje, kjer sončnična semena tudi sušijo za 
prodajo. Slikali smo sončnice, ki smo jih imeli v vazi ter 
pokrajino označili z njihovo sliko. 

•	 Ugotovili	smo,	da	so	tam	velika	polja	buč	in	tudi	iz	bučnih	
semen iztiskajo bučno olje, ki je posebnega vonja in oku-
sa – o tem smo se sami prepričali pri kosilu ter tudi buče 
označili na našem zemljevidu.

•	 Ker	so	sončnice	in	buče	rumene	barve	so	otroci	predlaga-
li, da pokrajino označimo in pobarvamo z rumeno barvo. 

•	 Ob	posredovanju	pravljice	o	Veveričku	so	spoznali	reko	
Muro, zravilišče Radenci in logotip treh src ter značilne 
mline na vodi. Vse simbole vnesemo na zemljevid. 

•	 Poslušali	smo	prekmursko	ljudsko	glasbo	in	pesmi	v	nji-
hovem narečju, prepevali in rajali ljudski ples Ob bistrem 
potočku je mlin. 

Spremljevalne igralne aktivnosti, s kateri-
mi smo utrjevali, preverjali in nadgrajeva-
li znanje
•	 Izdelali	smo	si	didaktično	družabno	igro	MOJA	SLO-

VENIJA. Na velik karton smo prilepili fotokopijo ze-
mljevida Slovenije z vrisanimi pokrajinami ter pokra-
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jine pobarvali s pravilnimi barvami – takšnimi, kot je 
pobarvan naš zemljevid na panoju (vaja za akomoda-
cijo in natančnost). Po zemljevidu smo pot igre ozna-
čili z barvnimi krogi. Izdelali smo figurice in kocke za 
metanje ter ploskve označili z različnim številom pik 
od ena do šest. Izdelali smo slikovne uganke, ki so jih 
otroci odkrivali ob metanju kocke. Iskali so pravilne 
odgovore, utrjevali že usvojeno znanje ter se naučili 
tudi kaj novega.
Družabna igra z odkrivanjem ugank je bila otrokom zelo 

zanimiva in so se jo radi igrali. 
•	 Znanje	smo	utrjevali	tudi	z	različnimi	gibalnimi	igrami:	

-  s trakovi iste barve kot na zemljevidu smo po tleh 
oblikovali pokrajine (Koroško s sivo, Primorsko z 
rdečo, Štajersko z rjavo …) in na izklic pokrajine so 
otroci stekli v določeno polje ter tam izvajali različ-
ne vaje.

-  potujemo z obročem (gibalno prikažemo gibanje avto-
mobila, tovornjaka, vlaka in na izklic postaje izvajamo 
različne gibalne dejavnosti npr. obiramo češnje na Pri-
morskem, se vozimo z raftom po reki Soči na Primor-
skem, plezamo na Triglav na Gorenjskem …) 

-  rajalno igro: Potujemo v Maribor, kdo gre z nami, od 
tam naprej ne vemo kam in ti greš z nami ... nadaljuje-
mo z izbiro drugih slovenskih mest.

-  izvajamo poligon povezan z vsebino: plezanje po lestvi 
– plezamo na Triglav, vijuganje med ovirami – smuča-
mo na smučišču na Pohorju, sede se vleči po blazini – 
vožnja s čolnom po reki Soči …

•	 Ko	smo	spoznali	vse	pokrajine	in	je	bil	naš	velik	zemlje-
vid Slovenije v celoti pobarvan, so otroci po opazovanju 
zemljevida na steni (natančnost, akomodacija) pobarvali 
vsak svoj manjši zemljevid v pravilnih barvah pokrajin. 
Med dejavnostjo so se pogovarjali ter medsebojno pre-
verjali, koliko je že kdo naredil, ali je pravilno pobarval, 
kaj in koliko mu še manjka … Pobarvan zemljevid so 
opremili tudi z imeni pokrajin, ki so jih prav tako pre-
pisali po opazovanju iz večjega zemljevida ali iz kartic z 
napisanimi pokrajinami. Tudi tukaj je bilo potrebno kar 
nekaj spretnosti in natančnosti.

•	 Otroci	so	na	kartončke	prepisovali	imena	pokrajin	in	
seveda morali izbrati pravilno barvo za določeno po-
krajino (ob določeni barvi so vedeli, za katero pokra-
jino gre, šteli so, koliko so že napisali ter po barvi ugi-
bali, katera jim še manjka ). Kartončke smo uporabili 
naprej pri drugih igrah.

•	 Otroci	so	si	sami	izdelali	igro	Spomin	(narisali	simbole	
na kartice v dvojniku) ter se igrali igro po sistemu enoj-
nih asociacij: ob odkritem simbolu so lahko poimeno-
vali pokrajino, njeno barvo ali kakšno drugo asociacijo 
na ta simbol ter si tako karte lažje zapomnili in hitreje 
dobili par.

•	 Sestavljali	smo	kartonsko	sestavljanko	Medved	Lovro	raz-
iskuje Slovenijo (100 kosov). 

•	 Mamica	enega	izmed	otrok	nam	je	podarila	zahtevnejšo	
družabno igro Moja Slovenija. Igra je otroke zelo motivi-
rala, saj so po narisani poti premikali figure, za pravilni od-
govor pa dobili poseben žeton. Kljub temu, da so vpraša-

nja zajemala širše znanje o Sloveniji, so pravilne odgovore 
postopno usvajali vsi, si širili svoje znanje ter utrjevali že 
pridobljeno znanje (sprva so bili v igri v ospredju nadar-
jeni, postopoma so se vključevali tudi ostali).

•	 Deček	M.	je	prinesel	v	vrtec	igo	Spomin	o	Sloveniji,	ki	
so jo kupili v trgovini. Igrali smo klasično igro spomin in 
spomin z enojnimi asociacijami za boljšo in hitrejšo za-
polnitev. Tudi ob tej igri so otroci utrjevali svoje znanje 
in ob hitrem ter uspešnem zbiranju parov pridobivali na 
samozavesti.

•	 Reševanje	in	postavljanje	ugank.	Otrokom	sva	postavlja-
li uganke različnih težavnostnih stopenj in nekateri so si 
jih pogosto zaželeli ter jih tudi hitreje rešili. Prav tako so 
si tudi otroci izmišljali uganke, a so te bile bolj konkretne 
kot npr.:
-  V jami živi, je kožne barve, plava v vodi, ko pridejo lju-

dje, takrat se skrije za kamen.
-  Ima gobec in črni smrček in rjav kožušček in noge in 

krempeljčke in veliko poliže medu.
-  Visoka gora in na vrhu je ena hišica, pri kateri te po rit-

ki s šibo, da si krščen planinec.
-  Na dimniku gradijo gnezdo, jejo žabe in poleti so pri 

nas, pozimi pa jih ni.
-  Ima velik nos in metlo, s katero leti in ima vijoličast klo-

buk in špičaste čevlje in nohte – kdo je to?
 -  Na vodi je hiška, ki ima kolo, ki melje pšenico in se mo-

ka praši.
 -  Imajo okoli pasu zvonce in skačejo, da bi privabili po-

mlad.
 -  Živi v skali in skala se je zaprla in notri v skali je eden, 

ki ima krono.
•	 V	Slovenskem	kotičku	so	imeli	otroci	na	voljo	poleg	raz-

ličnih zemljevidov Slovenije tudi različno literaturo o Slo-
veniji in pokrajinah. Večkrat so posegali po njej, prepo-
znavali znamenitosti, simbole, se s prijatelji pogovarjali, 
komentirali ter se učili drug od drugega. 

•	 Naučili	smo	se	deklamacijo	OČKA,	KAJ	JE	DOMOVI-
NA? (Tomaž Habe). Deklamacijo smo zapisali s slikov-
nimi asociacijami in simboli ter jo zelo hitro, na zanimiv 
in igriv način tudi usvojili.

•	 V	tehniki	rezanka	–	lepljenka	smo	izdelali	SLOVENSKO	
ZASTAVO – simbol naše države ter se pogovarjali o tem, 
kdaj jo izobesimo in kje stalno visijo. Zastave smo opazo-
vali na sprehodih do različnih objektov ter se seznanili 
tudi s funkcijo teh objektov. 

•	 Nad	zemljevidom	smo	z	barvnimi	podlagami	označili	vse	
pokrajine in zapisali njihova imena. Otroci so na barvne 
podlage klasificirali, razvrščali in lepili slike značilnosti in 
simbole posameznih pokrajin ter pravilnost svojega dela 
preverjali z natančnim primerjanjem na zemljevidu spo-
daj (vaja akomodacije).

•	 Otroci	so	ugotavljali	velikosti	pokrajin,	jih	primerjali	in	
sestavili serijo od največje do najmanjše. Sposobni so 
bili abstraktne seriacije in klasifikacije, saj so pokraji-
ne znali našteti tudi na pamet od največje do najmanj-
še oz. povedati, katera je največja, katera najmanjša in 
kaj spada k posamezni pokrajini (naštevanje simbolov, 
asociacij …). 
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Zaključna igra celoletnega projekta : KVIZ 
»MOJA SLOVENIJA«

Vzporedno z našimi dejavnostmi je tedensko na TV SLO1 
potekala oddaja »Moja Slovenija«, kjer so ekipe v kvizu med-
sebojno preverjale znanje o naši domovini in njenih značilno-
stih. Večina otrok je oddajo poznala in ko smo se pogovarjali, 
da bi morda tudi mi organizirali podoben kviz, so bili otroci 
navdušeni. Kviz je pomenil otrokom velik izziv in hkrati mo-
tivacijo. Začeli so se intenzivno pripravljati ter z različnimi 
igrami utrjevati znanje. Poznali so uvodno pesem te oddaje 
ter se je tudi sami želeli naučiti. Ker so bili motivirani, so si 
jo hitro zapomnili. Tudi starši so povedali, da doma poroča-
jo o dejavnostih in se o tem pogovarjajo. Na kviz so se otroci 
želeli pripraviti še s posebnimi majicami, ki jih bodo oblekli. 
Od doma so prinesli vsak svojo majico in si jo okrasili s sim-
boli Slovenije. Ti so bili različni, domiselno in ustvarjalno 
narisani ter se niso ponavljali (lectovo srce, planika, Triglav, 
Tina Maze, Lipicanec, človeška ribica, Blejski otok …). Na 
majico so zapisali ime države Moja Slovenija ali pa kar nari-
sali naš zemljevid s sedmimi pokrajinami. Starši so bili nad 
ustvarjalnostjo otrok presenečeni in navdušeni.

Izbrali smo tudi imeni za tekmovalni skupini. Prvo sku-
pino smo označili s simbolom krajnske čebele, drugo pa s 
simbolom goriške oz. primorske rdeče češnje. Otroci so na-
risali za skupini toliko simbolov, kolikor je bilo otrok v ekipi. 

Izdelali smo tudi tabelo z označenimi simboli, v katero 
sta skupini lepili usvojene točke v kvizu. Pripravili smo ošte-
vilčene kuverte z vprašanji in boben s številkami. Vsak otrok 
je prišel enkrat na vrsto in v bobnu izžrebal svojo številko 
vprašanja, ki jo je poiskal na kuverti. Vprašanja so posega-
la na različna področja – od ugank za ugotavljanje pokrajin, 
značilnosti, orientacije, do naštevanja asociacij, poznavanja 
državnih simbolov (zastava, himna), pesmi, plesov posame-
znih pokrajin itd., skratka vse, kar smo se učili.

Otroci so aktivno in z velikim interesom sodelovali ter 
ugotovili, da imajo usvojenega ogromno znanja ter si s tem 
krepili samozavest ter razvijali veselje do učenja. Spoznali so, 
da je pomembno sodelovati in ne zmagati, saj smo prav vsa-
kemu udeležencu čestitali za udeležbo in izkazano znanje, 
prejeli so tudi simbolično nagrado.

Evalvacija
Celoletni projekt spoznavanja Slovenije, njenih pokrajin in 

simbolov je potekal v skladu z našimi načrti. Postopno, dogod-
kom in času primerno, upoštevajoč motivacije iz okolja, spro-
tne izzive in ideje vseh udeležencev, so otroci spoznali vseh 
sedem slovenskih pokrajin, njihovo lego, značilnosti, lepoto, 
bogastvo in raznolikost naše domovine ter številne simbole. 

Cilji, ki smo si jih zastavili, so bili v celoti realizirani. Otro-
ci so z lastnimi idejami in s pobudami aktivno sodelovali ta-
ko pri načrtovanju kot pri izvajanju dejavnosti ter vzljubili 
svojo domovino. V proces so se aktivno vključili tudi starši, 
kar je bila še dodatna motivacija in izziv. Izvajale so se načr-
tovane dejavnosti, velikokrat pa smo izkoristili trenutni uč-
ni moment (razglednica, otroško podoživljanje, simbol na 
zemljevidu, ilustracija v strokovni literaturi, pesem, semena 
…). Otroci so z velikim interesom in veseljem sodelovali v 
raznolikih in bogatih igralnih aktivnostih ter uživali ob utr-

jevanju in ponavljanju že usvojenih ter pridobivanju novih 
znanj na vseh področjih dejavnosti. Zelo radi so se vključevali 
v družabne igre, reševali in postavljali uganke ter organizirali 
ustvarjalne igre. Tukaj so s svojimi idejami, hitrimi odgovori 
in z novitetami izstopali nadarjeni otroci ter igro večkrat po-
peljali na višji nivo. Njim sva za hitrejši vsestranski razvoj po-
stavljali še dodatne naloge in izzive. Optimalno pa so napre-
dovali tudi ostali otroci in si razvijali pozitivno samopodobo. 

Še posebej ponosni so bili ob preverjanju znanja na kvi-
zu »Moja Slovenija« , saj so vsi znali pravilno odgovoriti na 
zastavljena vprašanja, ki so posegala na vsa področja dejav-
nosti in so zajemala res široko znanje celega šolskega leta. Ti 
rezultati nam kažejo, da se lahko otroci že v tem starostnem 
obdobju s pomočjo naravnega učenja, z uporabo asociacij, 
preko različnih igralnih dejavnosti ter bogatih in raznolikih 
spodbud iz okolja res veliko naučijo, znanja ne pozabljajo in 
ga lahko uporabljajo v vsakdanjem življenju.

Ugotovitveni zaključek
V tem šolskem letu sva spoznali, da lahko teoretično zna-

nje po programu NTC učenje, ki sva ga pridobili na izobra-
ževanju, odlično prenašava v prakso, le razumeti je potrebno 
smisel in koncept predlaganih igralnih aktivnosti ter njiho-
vo nadgradnjo. Namesto reproduktivnega učenja - učenja na 
pamet s ponavljanjem, ki vodi v hitro pozabljanje, sva otroke 
spodbujali k naravnemu učenju – to je učenju z asociacijami 
na osnovi razumevanja. Otroci so besedila pesmi spreminjali 
v slike, asociacije, simbole in jih nato brali ter se pri tem za-
bavali. Besedilo so si na igriv način hitro zapomnili in ga niso 
pozabili. Tudi pri spoznavanju in učenju pokrajin ter simbo-
lov smo se igrali igre pomnjenja z asociacijami, igre spomi-
na, reševanja ugank, si za utrjevanje in ponavljanje izmišljali 
različne ustvarjalne igre z izvirnimi idejami otrok, kar je še 
spodbujalo razvoj učne motivacije. Po programu NTC uče-
nje smo v skupini izvajali igre abstraktne klasifikacije in ab-
straktne seriacije, ki skupaj z ostalimi naštetimi dejavnostmi 
spodbujajo razvoj divergentnega mišljenja in funkcionalnega 
znanja. Ugotovili sva, da je potrebno še več časa in pozornosti 
posvetiti reševanju odprtih problemskih vprašanj in ugank, ki 
morajo presegati povprečno težavnostno stopnjo za posame-
zno starostno obdobje, saj le tako damo otroku možnost za 
poglobljeno, funkcionalno razmišljanje ter iskanje pravilne-
ga odgovora. Program NTC učenje omogoča prepoznavanje 
nadarjenih otrok z višjimi učnimi potenciali, ki potrebujejo 
zahtevnejše naloge in dodatne izzive ter prav tako s svojo ra-
znolikostjo spodbuja k hitrejšemu razvoju in zainteresiranosti 
k učenju tudi otroke z nižjimi učnimi potenciali. 

V predšolskem obdobju otrokom oblikujemo temelj za 
poznejše uspešno učenje, zato se mora vsak vzgojitelj in vzgo-
jiteljica truditi za kar najvišjo kakovost vzgojno - izobraže-
valnega dela z otroki ter ga bogatiti in nadgrajevati z novimi 
spoznanji in odkritji.
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Urška Sovič, dipl. vzgojiteljica 
Vrtec Ljutomer

Folklorni plesi v vrtcu

Uvod
Naloga folklornih skupin je, da poustvarjajo plesno izro-

čilo, da na odru čim bolje prikažejo življenje v preteklosti. 
Otroške folklorne skupine ohranjajo poleg plesnega, godče-
vskega in pevskega izročila še otroške igre ter različne vsebi-
ne in dogodke, ki so nekoč povezovali otroke. V programih, 
v katerih je interpretirano plesno, glasbeno in drugo izročilo, 
mora biti čim več ljudskosti, kar pomeni, da mora biti na odru 
čim bolje prikazan nekdanji način življenja kmečkega prebi-
valstva. Večina folklornih skupin se trudi, da bi poustvarja-
la plesno izročilo tako, da vanje ne mešajo sodobnih prvin, 
povzetih po tujih folklornih skupinah (Knific 2010, str. 6–7).

Gibalne sposobnosti so v osnovi odgovorne za učinkovi-
tost človekovih akcij in reakcij. Predstavljajo skupek notra-
njih dejavnikov, odgovornih za razlike v gibalni učinkovito-
sti. Tako kot druge človekove sposobnosti so tudi gibalne 
sposobnosti v določeni meri prirojene, z ustrezno vadbo pa 
jih lahko še nadgradimo in izboljšamo (Pistotnik, Pinter in 
Dolenec 2002, str. 17).

Gibalni razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življe-
nja ter poteka od naravnih in preprostih oblik gibanja (pla-
zenje, lazenje, hoja, tek idr.) do sestavljenih in zahtevnejših 
športnih dejavnosti. Otrok je namreč lahko ustvarjalen v raz-
lični meri in na različnih umetniških področjih. V predšol-
skem obdobju otroci z igro pridobivajo raznovrstne gibalne 
izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo (Kurikulum 
za vrtce 2004, str. 25).

Motorični razvoj in motorične sposobnosti
Gibalni (motorični) razvoj je sestavni del in pomemben 

člen razvoja človeka. Je aktivna posledica razvojnih spre-
memb, zlasti razvoja živčnega (motoričnega) sistema (Ku-
kolj 2005, v Škof 2007, str. 198). Na razlike v razvoju otrok 

vplivajo predvsem dedna zasnova, potek predporodne do-
be, možnosti, ki jih ima otrok za normalen gibalni razvoj 
v svojem okolju, in spodbuda staršev (Videmšek in Jovan 
2002, str. 21).

Otroci sami ali v stiku z okoljem odkrivajo in razvijajo 
številne gibalne spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne za 
izvedbo različnih vrst gibanja. Z dejavnostjo postaja njiho-
vo ravnotežje vse bolj koordinirano in ritmično (Škof 2007, 
str. 201).

Motorične ali gibalne sposobnosti so tako kot druge člo-
vekove sposobnosti po eni strani prirojene, po drugi strani 
pa pridobljene. To pomeni, da je človeku že z rojstvom dana 
stopnja, do katere se bodo sposobnosti, ob običajni rasti in 
razvoju, lahko razvile. Z rojstvom določeno temeljno stopnjo 
razvitosti gibalnih sposobnosti lahko presežemo z ustrezno 
gibalno aktivnostjo oziroma s tako imenovanim treningom 
(Pistotnik 2003, str. 18).

V osnovi ločimo šest primarnih gibalnih sposobnosti. To 
so moč, koordinacija, hitrost, ravnotežje, preciznost in giblji-
vost (Pistotnik, Pinter in Dolenec 2002, str. 17).

Koordinacija in ravnotežje
Koordinacija gibanja je sposobnost, ki je odgovorna za 

učinkovito oblikovanje in izvajanje sestavljenih gibalnih na-
log. Koordinacija je tista gibalna sposobnost, ki je pri mo-
toriki živih bitij najznačilnejša za človeško vrsto. Osnovne 
značilnosti koordiniranega gibanja so pravilnost, pravoča-
snost, racionalnost, izvirnost, stabilnost (Videmšek in Jo-
van, 2002, str. 33).

Ravnotežje je sposobnost ohranjanja stabilnega položa-
ja in hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov. Delimo ga 
na statično (ohranjanje položaja v mirovanju) in dinamično 
ravnotežje (ohranjanje ravnotežnega položaja v gibanju – ta-
krat, ko težiščnica pade s podporne ploskve) (Videmšek in 
Jovan 2002, str. 35).

Folklorni plesi 
Ljudje ljudski ples poimenujemo kar »folklora«, saj ga 

v današnjem času večinoma vidimo le v izvedbi folklornih 
skupin, na zabavah pa jih ne srečamo več. Ljudski plesi so 
pravzaprav plesi, značilni za najširše plasti ljudstva v dolo-
čenem obdobju. Izvirajo lahko iz izročila, ki je podedovano 
iz davnine in ga časovno ne moremo natančno opredeliti, 
lahko pa so bili zavestno prevzeti od drugod in so se v do-
ločenem okolju spreminjali in prilagajali. Ljudski ples je del 
slovenske kulturne dediščine, zato je pomembno, da ga spo-
znajo tudi naši potomci, torej otroci (Fuchs 2004; povz. po 
Kundih 2011, str. 4).

Plesna vzgoja in ples predstavljata enakovreden del v pred-
šolski vzgoji. Plesna vzgoja namreč spodbuja otrokovo gibal-
no ustvarjanje in prispeva k razvoju otrokove osebnosti. Pri 
plesni vzgoji je pomembno, da si zastavimo določene nalo-
ge. Poteka v igralni gibalni dejavnosti, njena vsebina pa je 

Povzetek
Gibanje ima zelo pomembno vlogo za otrokov 
razvoj. Ples oziroma folklora spodbuja otrokovo 
gibalno ustvarjanje in prispeva k razvoju otro-
kove osebnosti. V članku predstavljam nekaj te-
oretičnih argumentov, zakaj izvajati folklorne 
plese v vrtcu, in raziskavo, ki sem jo opravila 
v okviru diplomskega dela, v katerem sem na 
podlagi testiranja ugotovila, da vadba folklornih 
plesov pozitivno vpliva na razvoj koordinacije 
in ravnotežja v predšolskem obdobju.

Ključne besede: motorične sposobnosti, moto-
rični razvoj, koordinacija, ravnotežje, folklorni 
plesi.
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igra z gibanjem lastnega telesa, z gibanjem v skupini. Plesna 
vzgoja spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebne lastnosti. Z 
njo jih neprestano spodbujamo k razvoju. Plesna vzgoja tudi 
spodbuja sodelovanje in uveljavljanje posameznika v skupini 
(Kroflič in Gobec 1992, str. 10,12).

Izvajanje folklornih plesov v predšolskem 
obdobju

Spodbujati in razvijati ustvarjalnost otrok z izražanjem in 
oblikovanjem z gibanjem je ena glavnih nalog plesne vzgoje. 
Gibanje je eden izrazov otrokove dejavnosti. Formalne zvrsti 
plesa, kot sta ljudski ples in družabni ples, zaradi svoje usta-
ljene oblike ne morejo biti ne izhodišče ne cilj spodbujanja 
plesne ustvarjalnosti predšolskega otroka. Plesna vzgoja kot 
vzgoja ustvarjalnosti zato temelji na načelu sodobne plesne 
umetnosti 20. stoletja, po katerem je plesalec samostojen 
ustvarjalec, ne le poustvarjalec koreografovih zamisli in tra-
dicionalnih oblik (Kroflič in Gobec 1992, str. 21).

Otroški ljudski plesi in igre so pomemben del kulturne 
zapuščine vsakega naroda. Čeprav se otroci vključujejo v fol-
klorne skupine zaradi lastne želje, je pomembno, da jih star-
ši pri tem spodbujajo in jim privzgajajo pozitiven odnos do 
preteklosti. V folklornih skupinah se otroci lahko že zgodaj 
seznanijo s poustvarjanjem kulturne dediščine ter spoznajo 
zgodovino naroda, ki jim daje možnost primerjave življenja 
nekoč in danes (Knific 2009, str. 124).

Ples v kurikulu vrtca
Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potre-

bi. Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice, pro-
stora, časa in samega sebe. V predšolskem obdobju otroci z 
igro pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prina-
šajo veselje in zadovoljstvo. Otrok si preko  plesa razvija ko-
ordinacijo oziroma skladnost gibanja, ravnotežje, povezuje 
gibanje z elementi časa, ritma in prostora, sproščeno izvaja 
naravne oblike gibanja, usvaja prve ljudske rajalne in plesne 
igre, usvaja osnovne gibalne koncepte (zavedanje prostora 
in načina) spoznavanje različnih položajev in odnosov med 
deli lastnega telesa, predmeti ter med ljudmi (Kurikulum za 
vrtce 2004, str. 25, 26).

Moja raziskava
V raziskavo (Sovič 2013) je bilo vključenih 120 otrok, 

starih od štiri do šest let, iz vrtcev po Prlekiji (Cven, Veržej, 
Ljutomer in Stročja vas). Podatke sem zbirala s štirimi mo-
toričnimi testi, ki domnevno pojasnjujejo sposobnost ravno-
težja in koordinacije. Otroci so bili razdeljeni v dve skupini: 
otroci eksperimentalne skupine redno obiskujejo dodatno 
plesno dejavnost oz. folkloro in imajo redne gibalno-špor-
tne dejavnosti po programu vrtca; otroci kontrolne skupine 
ne obiskujejo nobene dodatne folklorne dejavnosti, ampak 
samo gibalno-športne dejavnosti po programu vrtca, ki je 
predviden z letnim načrtom. Na osnovi obdelanih  rezultatov 
motoričnih testov sem ugotovila, da vadba folklornih plesov 
pozitivno vpliva na razvoj koordinacije in ravnotežja v staro-
stnem obdobju od štiri do šest let. Za otroke, ki so vključe-
ni v vadbo folklornih plesov, sem ugotovila tudi, da v rezul-
tatih motoričnih testov ni pomembnih razlik med spoloma 

pri vplivu vadbe folklornih plesov na razvoj koordinacije in 
ravnotežja ter da je učinek vadbe folklornih plesov na razvoj 
koordinacije in ravnotežja v predšolskem obdobju neodvi-
sen od starosti otroka.

Zaključek
Že med študijsko prakso sem ugotovila, da vzgojitelji, 

predvsem tisti v mestu, folklori oziroma plesom, ki so jih ple-
sali že naši predniki, posvečajo premalo časa. Zato otrokom 
največkrat ponujajo samo glasbo in plese, ki so tisti trenutek 
najpopularnejši, na starejše plese in skladbe pa pozabljajo. 
Mogoče je nekatere vzgojiteljice strah, da s to glasbo in s ta-
kim plesom ne bodo pridobile otrokovega zanimanja in po-
zornosti. A ta strah ni utemeljen, saj moramo predšolskemu 
otroku ponuditi kar največ različnih zvrsti plesov in glasbe. 
Otroci bodo ob novem in nepoznanem lahko pri novih gi-
balnih ustvarjanjih veliko bolj dejavni.
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Spoštovana gospa profesorica, lah-
ko prosim, za začetek, pojasnite 
(definirate) pojem navezanosti?

Navezanost je močna čustvena vez, 
ki jo občutimo do določenih oseb v na-
šem življenju. Varna navezanost pome-
ni, da občutimo zadovoljstvo, če smo 
v stiku s temi osebami. Če doživljamo 
stres, nam bližina teh oseb daje oporo 
in tolažbo. Otrok je v prvem letu staro-
sti navezan predvsem na mamo oziro-
ma osebo, ki zanj skrbi, po prvem letu 
starosti pa se začne navezovati tudi na 
druge osebe, s katerimi ima stalne stike. 
Med temi je lahko tudi vzgojitelj oziro-
ma vzgojiteljica v vrtcu.  V nadaljeva-
nju bom uporabljala izraz  vzgojiteljica 
za oba spola.

Katera vloga vzgojiteljice je najbolj 
pomembna za razvoj otrokove na-
vezanosti?

Izmed številnih vlog, ki jih opravlja 
vzgojiteljica, je še posebno pomembna 
vloga skrbnice. Občutljiva mora biti za 
otrokove potrebe. Otroku mora nuditi 
telesno in čustveno varnost. Konkretno 
to pomeni, da pravilno prepozna otro-
kove potrebe in se nanje v ustreznem 
času in na ustrezen način odzove. 

Katere so po vašem mnenju lastno-
sti kakovostne vzgojiteljice?

Na vzgojiteljičino občutljivost za 
otrokove potrebe pomembno vpliva 
njeno poznavanje in razumevanje otro-
kovega razvoja. Zato je pomembno, da 
se vzgojiteljica izobražuje na tem podro-
čju. Na vzgojiteljičino občutljivo vede-
nje do otrok pa lahko pozitivno vplivajo 
tudi njeno zadovoljstvo s sabo, z delom, 
ki ga opravlja, z delovnim okoljem in 
drugimi pomembnimi vidiki njenega 
življenja. Sicer pa vzgojiteljica, ki ka-
kovostno opravlja svoje delo, izraža do 
otrok toplino, jim nudi oporo, ko jo po-
trebujejo, in spodbuja njihov vsestran-
ski razvoj. Raziskava avtoric C. Howes 
in C. E. Hamilton je pokazala, da je za 
vzgojiteljice, do katerih otroci v vrtcu 
razvijejo varno navezanost, značilno, da 

otroke manj kritizirajo, jim grozijo in jih 
kaznujejo, se pa zanje bolj zanimajo, jih 
bolj nadzorujejo, imajo z njimi več inte-
rakcij in so bolj odzivne.  

Kateri strukturni in procesni de-
javniki vplivajo na vzgojiteljičine 
interakcije z otroki v oddelku? Kaj 
pomenijo za razvoj navezanosti?

Na vzgojiteljičine interakcije z otro-
ki v oddelku vplivajo tako strukturni 
kot procesni dejavniki, pri čemer naj 
bi bili za razvoj otrokove navezanosti 
pomembnejši procesni dejavniki, ki 
vključujejo čustveno klimo v vrtcu, kot 
strukturni, ki zajemajo število otrok v 
oddelku, materiale, opremo vrtca ipd.  
Vendar ne smemo pozabiti, da tudi 
strukturni dejavniki vplivajo na proce-
sne, torej se dejavniki med seboj pre-
pletajo. Na primer, vzgojiteljica je težje 
občutljiva za potrebe vseh otrok v od-
delku, če jih je v oddelku veliko kot če 
jih je malo. V raziskavi, ki sem jo leta 
2009 izvedla z vzgojiteljicami in otro-
ki v slovenskih vrtcih, sem ugotovila, 
da izražajo otroci, ki imajo v vrtcu mo-
žnosti za počitek in umik v zasebnost 
(kar predstavlja strukturni dejavnik), 
višjo raven varne navezanosti na vzgoji-
teljico kot otroci, ki teh možnosti nima-
jo. Zadovoljstvo vzgojiteljic z njihovim 
delom v vrtcu, ki pomeni posredni de-
javnik kakovosti vrtca, je bilo pozitivno 
povezano z varno navezanostjo otrok.  

Kako lahko dnevna rutina v vrtcu 
vpliva na razvoj otrokove naveza-
nosti?

V svoji že omenjeni raziskavi po-
vezanosti kakovosti vrtcev z razvojem 
otrokove navezanosti sem preučila tu-
di dnevne rutine v vrtcu in ugotovila, da 
vključevanje otrok v dejavnosti čiščenja 
in pospravljanja v vrtcu kot kazen ali na-
grada ni spodbudno za razvoj otrokove 
varne navezanosti na vzgojiteljico. Po-
membno je, da se otroci prostovoljno 
vključujejo v te dejavnosti. Več varne 
navezanosti na vzgojiteljico so izražali 
otroci, ki so imeli možnost izbire, kaj in 

koliko bodo pojedli za malico ali kosilo, 
ali bodo vzgojiteljici pomagali ali ne pri 
razdeljevanju hrane, kje in s kom bodo 
sedeli pri malici ali kosilu ter tisti, ki jim 
je vzgojiteljica med malico ali kosilom 
dovolila medsebojno komunikacijo. Za 
razvoj otrokove navezanosti na vzgoji-
teljico se je pokazalo neustrezno vzgo-
jiteljičino kaznovanje otrok za neustre-
zno vedenje med malico ali kosilom in 
vztrajanje, da otroci pojedo vso hrano, 
ki so jo dobili ali so si jo vzeli. Podobni 
so bili rezultati raziskave v zvezi s spa-
njem in počivanjem otrok v vrtcu. Več 
varne navezanosti so izražali otroci, ki 
so smeli izbirati, ali bodo v vrtcu spa-
li ali počivali in kdaj bodo počivali ozi-
roma spali. Za razvoj navezanosti se je 
pokazalo kot ustrezno, da je vzgojitelji-
ca otroke z igro, glasbo, besedilom ipd. 
pripravila na spanje oziroma počivanje, 
da so lahko otroci med počivanjem po-
slušali glasbo, se tiho pogovarjali, igra-
li ali listali slikanice. Kot neustrezna pa 
se je pokazala zahteva vzgojiteljice, da 
vsi otroci slečejo vrhnja oblačila pred 
spanjem ali počivanjem in da med ča-
som za počitek ne smejo vstajati. Tudi 
to, da vzgojiteljice otroke, ki ne želijo 
spati, premestijo v drugo igralnico ali na 
hodnik, da ne bi ovirali druge otroke pri 
spanju, se je pokazalo kot neustrezno za 
razvoj otrokove varne navezanosti na 
vzgojiteljico.     

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Red. prof. dr. Zlatka Cugmas, dipl. psihologinja 
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

Otrok mora razviti varno navezanost na 
vzgojiteljico

Prof. dr. Zlatka Cugmas
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Kaj bi še radi sporočili vzgojitelji-
cam v javnih vrtcih?

Vzgojiteljice bi se morale zaveda-
ti pomembne vloge, ki jo imajo pri ra-
zvoju navezanosti otrok v vrtcu. Varno 
navezan otrok je bolje prilagojen otrok. 

Otrok, ki bo do vzgojiteljice razvil varno 
navezanost, se bo v vrtcu bolje počutil 
in bo bolj dovzeten za številne spodbu-
de, ki mu jih vrtec nudi. Razvoj varne 
navezanosti na vzgojiteljico pa je še po-
sebno pomemben pri otrocih, ki zaradi 

različnih neugodnih okoliščin ne more-
jo razviti varne navezanosti na starše.      

Hvala za vaše odgovore.

Urednica Betka Vrbovšek

Iz teorije v prakso

Uvod
Učeča se organizacija je pojem, ki se je oblikoval v sodob-

ni družbi, ko je postalo znanje vrednota. V ospredje je tako 
prišla potreba po nenehnem učenju posameznikov in celo-
tnega kolektiva.

Tudi v našem zavodu – javnem vrtcu – je postalo učenje 
pomembno in to ne le na individualni, pač pa tudi na orga-

nizacijski ravni. Vse več je sodelovanja in s tem tudi pridobi-
vanja, prenašanja in ustvarjanja znanja. Hkrati s pridobiva-
njem novih znanj pa poteka proces, pri katerem je potrebno 
pozabiti nekoč dobljeno znanje, ker je zastaralo.

Kaj organizacija potrebuje poleg znanja in učenja, da jo 
lahko opredelimo kot učečo se organizacijo?

Učeča se organizacija je tista, ki:
- oblikuje klimo, kjer se vsak posameznik usposablja in raz-

vija svoj osebni in strokovni potencial,
- širi kulturo učenja na svoje stranke, na lastnike, dobavite-

lje in druge poslovne partnerje,
- vodi stalen proces sprememb zaradi učinkovitega dose-

ganja ciljev vseh zaposlenih v organizaciji, kjer sta delo in 
učenje sinonima, kjer so zaposleni sodelavci in prijatelji, 
tako delavci kot njihovi vodje; zato pa stalno kreirajo nove 
ideje, rešujejo probleme in iščejo nove možnosti za učenje 
(Možina, b. l., str. 2).

Učeča se organizacija dejavno poslovodi proces učenja, 
ustvarja zakladnico znanja, analizira vrednost socialnih mrež, 
skrbi za dejavno interakcijo med posameznikom, timom in 
podjetjem kot celoto in svoje prakse prenaša navzven, k stra-
teškim poslovnim partnerjem (Dimovski, Penger, Škerlavaj, 
Žnidaršič 2005). Lastnosti učeče se organizacije po Hozja-
nu (2011) so še:
- razvija učeči se pristop k oblikovanju strategije,
- daje priložnosti za učenje na podlagi izkušenj,
- vodje se odločijo tvegati in spodbujajo eksperimentiranje,
- pozitivna organizacijska klima, ki razvija povratne infor-

macije,
- prisotno je participativno oblikovanje poslovne politike,
- daje priložnosti za nenehno učenje in osebni razvoj,
- ima decentraliziran proces odločanja,
- organizacijska struktura omogoča učenje in notranjo iz-

menjavo informacij in znanj,
- razviti so fleksibilni nagrajevalni sistemi in prilagodljive 

prakse ravnanja z ljudmi pri delu spodbujajo sodelovanje 
zaposlenih,

Marina Železnik, dipl. vzgojiteljica 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Vrtec kot učeča se organizacija
Povzetek
Pojem učeče se organizacije se v zadnjih letih 
vse bolj uveljavlja tudi v vrtcih in šolah. Že samo 
ime nakazuje, da so to organizacije, ki se zave-
dajo pomena vseživljenjskega učenja in učenja 
na vseh ravneh. Znanje prehaja iz individualne 
ravni na znanje v organizaciji. Krepi se zavest, 
da je za množenje znanja v organizaciji potreb-
no timsko sodelovanje, za kar pa je potrebno 
ustvariti tudi ustrezno organizacijsko kulturo 
in klimo. 

Velik vpliv na razvoj učeče se organizacije ima 
ravnatelj, saj je od njega v veliki meri odvisen 
odnos do učenja, ki prevladuje v vrtcu in šoli. 
Pomembno je, ali se učenje spodbuja in na ka-
kšen način to počne.

V drugem delu prispevka se bom usmerila na 
svojo organizacijo – na javni vrtec in ugotavlja-
la ali deluje po principih učeče se organizacije. 
Na osnovi teoretičnih izhodišč bom iskala sku-
pne točke in povzela zaključke.

Ključne besede: učeča se organizacija, Sengejev 
model, skupna vizija, timsko delo, osebno mojstr-
stvo, mentalni model, sistemsko mišljenje.
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- omogoča informacijsko tehnologijo in računovodske sis-
teme, ki informirajo in opolnomočijo zaposlene,

- delujejo medfunkcijski timi za povezovanje in timsko uče-
nje,

- organizacija je povezana z okoljem in mejnimi delavci, ki 
delujejo kot organizacijska antena,

- ideje se delijo v vertikalni in horizontalni smeri,
- zaposleni so zavezani dolgoročnim aktivnostim in sku-

pnim ciljem.

Sengejev model
Abram (2008) v svoji magisterski nalogi povzema Dimo-

vskega idr. (2007) in pravi, da je Sengejev model sestavljen 
iz petih elemntov, ki poudrajajo: 1. sistemsko mišljenje, 2. 
osebno mojsterstvo, 3. mentalne modele, 4. skupno vizi-
jo in 5. timsko učenje, ki omogočajo zaposlenim, da preu-
smerijo razmišljanje in delovanje iz ločenih delov k celoti, 
od nosilcev idej do uresničevalcev ciljev, od pasivnih ude-
ležencev do aktivnih ustvarjalcev skupne identitete ter od 
individualnega učenja k uresničevanju skupne, na znanju 
temelječe strategije in pozitivne organizacijske identitete, 
ki jo razvija učeča se organizacija. Za delovanje sistema je 
pomembno, da vseh pet elementov deluje kot celota. Sis-
temsko mišljenje je tako peti element, ki v celoto združi vse 
ostale elemente. Če bi npr. obstajala samo vizija, je to zgolj 
slikanje lepih slik o prihodnosti, katere ne bi nihče razumel. 
Brez sistemskega mišljenja je vizija zgolj seme v suhi zemlji. 
Tudi sistemsko mišljenje lahko doseže svoj potencial samo 
skupaj z graditvijo skupne vizije, mentalnih modelov, tim-
skega učenja in osebnega mojstrstva. Graditev skupne vizije 
predstavlja zavezanost dolgoročnosti. Mentalni modeli se 
osredotočajo na iskanje pomanjkljivosti v sedanjem načinu 
gledanja na svet. Timsko učenje nas uči gledati celo sliko, 
ki je nad individualno perspektivo. Osebno mojstrstvo nas 
spodbuja, da se učimo iz tega, kako naša dejanja vplivajo 
na svet. Brez zavedanja bistva osebnega mojstrstva pa smo 
prepričani, da nekdo drug povzroča naše probleme (Senge, 
1993; v Abram, 2008, str. 4). 

Skupna vizija
Skupna vizija je osnova vsake organizacije. Za delovanje 

učeče se organizacije pa je še posebej pomembna, vendar jo 
morajo večina članov organizacije sprejeti in uskladiti s svo-
jo, zato je zelo pomembno, da sodeluje pri njenem obliko-
vanju. Če se individualna in organizacijska vizija ne ujemata, 
posameznik verjetno ne bo deloval v skladu s cilji organiza-
cije. Osebna zavezanost skupni viziji je bistvenega pomena, 
zato morajo učeče se organizacije prevzemanju skupne vizije 
namenjati posebno pozornost. Skupna vizija posameznike v 
skupini usmerja in jim daje energijo. Zaveže se ji večina čla-
nov organizacije, kar odseva njihovo osebno vizijo (Dimo-
vski idr. , 2007; v Abram, 2008). 

Abram (2008) poudarja, da skupna vizija ni ideja, temveč 
sila v srcih ljudi, ki ima neverjetno moč. Lahko izvira iz ideje, 
ki ji sledi večja skupina ljudi in ustvarja občutek združenosti 
in s tem tudi ustcarja skladnost v različnih aktivnostih. Ko 
ljudje delijo vizijo so medebojno povezani v skupnih pruza-
devanjih. Je prvi korak, da ljudje začno sodelovati drug z dru-

gim, kar ustvarja skupno identiteto in spodbuja pogum, ki se 
kaže v tem da zaposleni naredijo vse, kar je potrebno, da sle-
dijo viziji. Organizacija se iz »njihove« spremeni v »našo«.

Timsko delo
Timsko učenje je proces usmerjanja tima, da bi usme-

ril energijo v doseganje želenih rezultatov, temelji pa na 
osebni odličnosti in skupni viziji. Zahteva obvladovanje 
komunikacijskih postopkov, praks, tehnik in usklajene ak-
cije (Dimovski idr., 2005, str. 91). Učeči se timi se torej 
učijo učiti se skupaj. 

Timsko učenje je proces usvajanja in razvijanja sposobno-
sti, s katerimi lahko tim ustvari tisto, kar si člani resno želijo. 
Vključuje izboljšanje dialoga in diskusije, ki sta dva osnovna 
načina za pogovor v timu, kar tudi pomeni, da se mora tim 
zavedati moči nasprotnih članov. Namen dialoga v timu je 
razumevanje posameznika, zato ne poskušamo zmagati v 
dialogu, saj gre za raziskovanje pomembnih dejavnikov iz 
različnih zornih kotov (Abram, 2008, str.16). 

Mentalni problem
Mentalni modeli so temeljne predpostavke, vrednote, pre-

pričanja, norme in predstave, ki vplivajo na posameznikovo 
razumevanje realnosti in uresničevanje akcij. Posameznike 
povezujejo v podoben način razmišljanja in reševanja proble-
mov. Spremeniti in tako razviti nove načine videnja in razu-
mevanja realnosti je mogoče samo, če so organizacije dovolj 
prilagodljive in odprte okolju (Dimovski idr., 2005, str. 91).

Abram (2008) poudarja, da mentalni modeli vključujejo 
odkrivanje, prevzemanje in izboljšave naše notranje predstave 
o tem, kako se svet vrti. Težave nastopajo, ko so spremembe 
v navzkrižju z našimi notranjimi podobami. Naši mentalni 
modeli namreč ne določajo samo tega, kako si razlagamo 
stvari okoli sebe, ampak tudi kako delujemo in se odziva-
mo. Najvišjo oviro predstavljajo takrat, ko so skriti globoko 
v naši podzavesti.

Osebno mojstrstvo
Osebno mojstrstvo pomaga oblikovati in izpopolnjevati 

osebno vizijo, osredinjati energije, razvijati potrpežljivost in 
bolj objektivno obravnavati realnost. Osebna odličnost vklju-
čuje veliko tehnik in načel, sestavljena pa je iz treh pomemb-
nih elementov: osebne vizije, ustvarjalne tenzije in zaveza-
nosti resnici (Dimovski idr., 2005, str. 91).

Lahko bi rekli, da je osebno mojstrstvo osebna rast in uče-
nje, na osnovi katere nastaja duh učeče se organizacije. Kadar 
je osebno mojstrstvo aktivni del našega življenja, je sestavlje-
no iz dveh delov. V prvem je prisotno stalno razčiščevanje, kaj 
je za nas pomembno, v drugem delu je stalno učenje. Jasen 
pogled o tem, kaj želimo in kje se trenutno nahajamo, ustvar-
ja kretivno tenzijo, ki je sila, ki naj bi stalno razčiščevanje in 
učenje združevala. Ljudje z visoko stopnjo osebnega mojstr-
stva se znajo spopadati s spremembami, jih jemljejo kot izziv 
in ne kot sovražnika. (Abram 2008). 

Sistemsko mišljenje
Sistemsko mišljenje pripomore, da na bolj ustvarjalen na-

čin dobimo vpogled v vzorce in odnose ali jih spreminjamo 
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z namenom trajne konkurenčne prednosti (Dimovski idr., 
2005, str. 91).

V svojem najširšem pomenu zajema sistemsko mišljenje 
veliko število metod, orodij in principov, ki so usmerjeni k 
iskanju povezav med silami, ki so del običajnega procesa. Je 
element, ki vključuje vse ostale elemente in jih povezuje v ce-
loto. Dober sistemski mislec je tisti, ki se zaveda sočasnosti 
dogodkov, vzorcev obnašanja, sistemov in mentalnih mode-
lov. (Senge et al., 2007; v Abram, 2008). 

Prvi korak k stalni praksi sistemskega mišljenja je spreje-
manje koncepta povratne zanke, ki nam sporoča, kako lahko 
posamezne aktivnosti okrepijo in uravnotežijo druga drugo. 
To vzpodbuja prepoznavanje tipov struktur, ki se vnovič-
no pojavljajo v procesu. Sistemsko mišljenje ponuja bogat 
jezik, ki služi opisovanju medsebojnih odnosov in vzorcev 
sprememb ter nam poenostavlja življenje, ker nam pomaga 
prepoznati najboljše vzorce obnašanja, ki se skrivajo za ma-
sko posameznih dogodkov in podrobnosti (Selan, 2002; v 
Abram, 2008, str. 8).

Vpliv ravnatelja na razvoj učeče se 
organizacije

Abram (2008, v Dimovski 2007) pravi, da premik k pa-
radigmi učečega se managementa pomeni, da morajo mana-
gerji ponovno preučiti svoj sistem organiziranja, usmerjanja 
in motiviranja zaposlenih. Vloga vrhnjega managementa 
v učeči se organizaciji je oblikovati vizijo prihodnjega po-
slovanja in jo prenesti na vse člane organizacije ob upošte-
vanju opolnomočenega vodenja, raznolikosti in čustev pri 
vodenju, organizacijske kulture in zavezanosti organizaci-
ji, razvoja informacijske tehnologije za podporo organiza-
cijskemu učenju ter oblikovanja ustrezne organizacijske 
strukture.

Način vodenja in podpore vodstva je za učečo se organi-
zacijo izrazitega pomena. Vloga ravnatelja v tem procesu je 
izziv od začetka do konca. Ravnatelj je lahko iniciator spre-
memb, vpliva na to, da se diskusija sploh začne. Prav tako je 
pomembna njegov vloga v času zastojev in padcev pri uva-
janju sprememb, saj mora učiteljem stati ob strani, pomaga-
ti s svojim znanjem, spodbujanjem, včasih tudi z zahtevami 
(Pušnik, 2003).

Erčulj (1998) povzema Fullana in pravi, da mora ravna-
telj prevzeti vlogo pedagoškega vodje, ki mora prisluhniti 
vrednotam sodelavcem, s katerimi bo oplemenitil svoje ci-
lje, mora ceniti zaposlene in spodbujati njihovo osebno rast, 
spodbujati sodelovanje in skrbeti za povezovanje z okoljem. 
Pomembno je, da skrbi za kvaliteto tudi s sestanki, konferen-
cami ter hospitacijami, ki pa naj bodo priložnost za učenje 
in ne breme ali celo stres. Ravnatelj se mora v prvi vrsti sam 
zavedati pomena nenehnega učenja, ga sam prakticirati in k 
temu spodbujati tudi ostale zaposlene. Učenje ravnateljev za 
vodenje je nujno, saj je oblikovanje učeče se šole/vrtca zelo 
odvisno od kakovosti vodenja. Bolj ko se šola/vrtec zavze-
ma za strokovni razvoj in izboljšave, bolj morajo vodje upo-
rabljati v učenje usmerjeno vodenje (Koren, 2007, str.102). 
V nadaljevanju navaja, da je pri učenju le malo napredka, če 
ravnatelji zanj niso zavzeti ali te zavzetosti ne pokažejo vsem 
na šoli. Pomembno je, da je ravnatelj oziroma vodja sam ude-

leženec vseživljenskega učenja, da sam aktivno sodeluje v 
procesih učenja in tako postane vzor ostalim, spremlja uče-
nje učiteljev in seveda ustvari ustrezno klimo, ki to spodbuja 
(Erčulj, 1996, str.8).

Primer iz prakse: vrtec kot učeča se 
organizacija?

Vrtec, v katerem delam, ima začrtano skupno vizijo in 
poslanstvo, kar dosegamo z uresničevanjem ciljev, ki jih 
vsako leto zapišemo v Letni delovni načrt (v nadaljevanju: 
LDN). O LDN razpravlja in potrdi vzgojni zbor, svet zavoda 
in svet staršev. V osnovi ga sestavi ravnatelj v sodelovanju z 
vodstvenim timom, upoštevaje rezultate anket staršev, pre-
dlogov zaposlenih na timih, aktivih ali individualnih razgo-
vorih, predlogov predstavnikov sveta staršev ali sveta zavo-
da. Upoštevajo se predlogi, ki so v skladu z doktrino javnega 
vrtca, ki temelji na načelih dokumenta Kurikulum za vrtce 
(1999). Velik delež zaposlenih se zaveda pomena skupne 
vizije, ki je hkrati tudi vizija posameznika, saj je osnovna 
skrb zaposlenih skrb za dobro počutje in maksimalen ra-
zvoj otrok. Tako dajemo zaposleni večji prispevek in pou-
darek predlogom za prednostne cilje, ki nas privedejo do 
uresničevanja že začrtane skupne vizije.

Timsko delo je v vrtcu uveljavljeno že vrsto let. Poteka 
tako med vodstvenimi delavci kot strokovnimi delavci in 
sicer na ravni vodenja in na ravni vzgojno izobraževalne-
ga dela. V vrtcu deluje vodstveni tim, kurikularna skupina, 
strokovni timi, projektni timi.

Vodstveni tim
Vodstveni tim sestavljajo ravnateljica, dve pomočnici rav-

nateljice, vodja enote in zdravstveno higienskega režima, ob-
časno pa tudi drugi. Vodstveni tim se redno sestaja. Članice 
tima obravnavajo vsa aktualna strokovna in poslovna vpra-
šanja, dajejo predloge, seveda pa je končna odločitev ravna-
teljeva, ki za svojo odločitev prevzema tudi odgovornost. 
Tu imam v mislih predvsem odločitve, ki so vezane na razne 
pravilnike. Članice tima smo bolj izenačene pri raznih peda-
goških odločitvah.

Kurikularna skupina
S predstavniki strokovnih delavcev, vzgojiteljic in po-

močnic vzgojiteljic se vodstveni tim sestaja vsaj 1x meseč-
no, ko se sestane tako imenovana kurikularna skupina. Se-
stavljajo jo vodje strokovnih timov in vodstveni tim. Skupaj 
evalviramo preteklo vzgojno izobraževalno obdobje, načr-
tujemo novo, se dogovarjamo o morebitnih aktualnostih na 
ravni organizacije, rešujemo morebitne dileme in obdelamo 
izobraževalne teme, ki bodo strokovnim delavcem v pomoč 
v prihajajočem obdobju.

Strokovni timi
Se prav tako sestajajo 1 x mesečno in sicer po kurikular-

ni skupini. Strokovni tim sestavlja 6–10 strokovnih delavk v 
oddelkih otrok istega starostnega obdobja, ki so vodje timov 
in prenesejo vsebine, ki so jih obravnavali na kurikularni sku-
pini. Spodbudijo ostale članice tima, da aktivno sodelujejo, 
evalvirajo, dajejo predloge, načrtujejo, izrazijo pomisleke.
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Projektni timi
Se oblikujejo po potrebi, ko se pokaže interes za izvaja-

nje skupnih dejavnosti ali daljših projektov. V tem timu so 
združen strokovne delavke, ki imajo enake interese za izva-
janje določenega projekta. Občasno se jim pridružijo zuna-
nji strokovni delavci ali katera od članic vodstvenega tima.

V predšolski vzgoji je z uvedbo kurikula za vrtce prišlo do 
velikih sprememb. Od nas se je kar naenkrat pričakovala fle-
ksibilnost, individualen pristop do otrok, timsko delo in še 
kaj. To je za posameznika predstavljalo velik mentalni pro-
blem. Predvsem pri delavcih z veliko let delavnih izkušenj, 
kjer je zelo prisoten vpliv implicitne pedagogike, je bil to še 
večji problem. Potrebno je bilo opustiti nekatera ravnanja, 
pozabiti zastarelo znanje in usvojiti spremembe in novosti.

Oblikovale so se kurikularne skupine in strokovni timi, 
kjer smo se soočali z novimi problem in jih skupaj reševali, 
pojasnjevali. Ta način dela pri uvajanju sprememb se je utr-
dil in se še redno nadaljuje. To pomeni veliko angažiranost 
ravnatelja, ki je hkrati pedagoški vodja. Spremlja delo posa-
meznikov ob večkratnih krajših obiskih in hospitacijah, kjer 
ne nastopi kot nadzornik, temveč svetovalec. Strokovne de-
lavce spodbuja k argumentaciji, daje podporo s pohvalo in 
spodbujanjem dobrega ter nasveti. 

Spremembe se dogajajo tudi sedaj, predvsem pri spremi-
njanju zakonodaje, uvajanju novih projektov, z informacijsko 
komunikacijsko tehnologijo, tako da je vseskozi potrebno 
spreminjati naše vzorce v glavah. 

Na podlagi lastnih izkušenj ugotavljam, da je zelo po-
membno, da se vsak posameznik maksimalno spopade z 
novim izzivom in je prepričan, da bo deležen potrebne pod-
pore vodstva in sodelavcev ob morebitnih težavah. K temu v 
našem vrtcu pripomore tudi dobro razvito delovanje timov, 
kjer skupaj rešujemo probleme, si pomagamo s primeri do-
brih praks in skupnim delom.

Strokovni delavci se vse bolj zavedamo pomena izobra-
ževanja in strokovne rasti za kvalitetno opravljanje svojega 
poklica. Že zakonodaja nas obvezuje, da izpolnimo določen 
fond ur izobraževanja, ki ga zaposleni doseže z internim ali 
eksternim izobraževanjem. Na ta izobraževanja se vpišejo po-
samezniki v okviru ponujenih vsebin, ki so izbrane na podla-
gi prednostnih nalog in ciljev v določenem šolskem letu. Vse 
bolj je prisotno individualno izobraževanje in spremljanje 
strokovne literature ter obiskovanje seminarjev v lastni re-
žiji, kar kaže na zavest posameznikov o potrebi nenehnega 
učenja. Na tem mestu moram omeniti aktivno sodelovanje 
na različnih strokovnih posvetih, kjer se strokovni delavci se-
znanimo s trenutnimi trendi in imamo možnost spoznavanja 
in izmenjave različnih dobrih praks. S samim nastopom in 
predstavitvijo svoje prakse pa prav gotovo rastemo na stro-
kovni ravni tudi sami.

Precejšnjo vlogo odigrajo tudi podporni strokovni de-
lavci, kot je socialna delavka, ki se vključuje v razne aktive, 
time in priložnostno svetovanje v posameznih primerih. V 
izobraževanja in usposabljanja so vključeni tudi tehnični in 
administrativni delavci, čeprav ne v tolikšni meri. 

Ena od oblik razvoja osebnega mojstrstva v našem vrtcu 
so mentorstva, kjer prenašamo znanje na mlajše kolegice. Iz-
vajamo mentorstva tako dijakom, študentom, delavcem na 

usposabljanju kot tudi pripravnikom za strokovni izpit. V teh 
oblikah profesionalno raste tudi mentor.

Za doseganje osebnega mojstrstva niso pomembna le stro-
kovna znanja, pač pa igrajo veliko vlogo tudi drugi vidiki 
osebnega razvoja, kot je sposobnost sodelovanja, izmenjave 
mnenj, medsebojne komunikacije in dobrih medsebojnih 
odnosov, čemur dajemo prav tako velik poudarek predvsem 
v obliki različnih delavnic.

Za razvoj osebnega mojstrstva se mi zdijo pomembni tudi 
letni razgovori, kjer ravnatelj spregovori s posameznikom o 
njegovih ciljih, osebni viziji, osebni rasti in težavah, ki jih pri 
tem vidi, mu pri tem svetuje in skupaj z njim išče poti. To je 
tudi čas za kritičen premislek in razgovor o morebitnih po-
manjkljivostih.

Mislim, da ima vrtec jasno zastavljeno vizijo in poslanstvo, 
katerega dobro poznajo vsi zaposleni in si v večini prizadevajo 
za njihovo uresničitev. Vrtec deluje kot celota, saj se ravnatelj 
zaveda pomena in soodvisnosti vseh udeležencev in uporab-
nikov. Skrbi za pretok informacij na vseh ravneh, tako med 
zaposlenimi vseh profilov in s starši kot uporabniki. Ravnatelj 
dnevno komunicira s pomočnikom ravnatelja in poslovnim 
sekretarjem, redno se sestaja z vodstvenim timom, kjer sproti 
načrtujemo, evalviramo in rešujemo morebitne težave, ki se 
pojavljajo na posameznih enotah. Vodstveni tim z ravnate-
ljem se tako tudi mesečno sestaja na kurikularnih skupinah 
z vzgojiteljicami, ki so vodje strokovnih timov. Ravnatelj na 
ta način dobi povratno informacijo o rednem pedagoškem 
delu in morebitnih problemih, kar pa si še dopolni z obča-
snimi obiski po enotah. 

 Vse to je podlaga, na osnovi katere se v naslednjem šol-
skem letu odločamo o morebitnih spremembah ustaljene 
prakse in prednostnih ciljih. Pretok informacij je na ta način 
ažuren in pride do vseh udeležencev. Tudi starši kot uporab-
niki so redno obveščeni o aktualnih dogodkih preko oglasnih 
desk v vrtci, občasnih pismih staršem, roditeljskih sestankih, 
sestankih sveta staršev in sveta zavoda vsaj preko zapisnikov. 

 V teku je prenavljanje spletne strani, saj se ravnatelj zaveda 
pomena vključevanja informacijsko komunikacijske tehnolo-
gije, uporabo katere spodbuja tudi pri zaposlenih. Ravnatelj 
poudarja pomen medsebojne povezanosti in soodvisnosti 
vseh udeležencev, na kar nas v skupnih srečanjih opozarja, in 
tudi sam tako deluje. Sledi aktualnostim na področju predšol-
ske vzgoje in spodbuja zaposlene k napredovanju.

Analiza in interpretacija primera iz prakse 
- soočanje s teorijo

V tem delu bom skušala predstavljen primer iz prakse, ki 
sem ga predstavila v prejšnjem poglavju, primerjati s teore-
tičnimi izhodišči in glede na lastno videnje in razmišljanje, 
ugotavljati, v kolikšni meri so v naši organizaciji prisotni ele-
menti učeče se organizacije.

Vizija
V našem vrtcu imamo začrtano skupno vizijo, katero ima-

mo javno tudi zapisano in nam je vodilo pri delu. Zezlina 
(2004) poudarja v svoji diplomski nalogi, da je v skupni vi-
ziji zasnovan kolektivni duh in napredek organizacije. V na-
daljevanju povzema Sengeja, ki pravi, da je v učeči se organi-
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zaciji skupna vizija ključnega pomena, saj priskrbi energijo 
za učenje. 

Menim, da delno to drži tudi za naš vrtec, saj imamo sku-
pno vizijo začrtano kot stalnico, ki je zelo široko zastavljena, 
vsako leto pa jo nekako uresničujemo z drugimi cilji. Pri za-
stavljanju teh ciljev pa zaposleni sodelujemo na ta način, da 
dajemo predloge na osnovi potreb, ki smo jih tekom leta ob 
delu zaznali. Na ta način nekako sooblikujemo skupno vizijo 
in uresničujemo svojo lastno vizijo. 

Kritično moram oceniti, da pri zastavljanju novih ciljev 
ne moremo upoštevati vedno vseh želja in predlogov, se pa 
nekako osredotočimo na potrebe večine, saj se zavedamo, 
da je usklajevanje osebne in organizacijske kulture zelo po-
membno na kar opozarja tudi (Dimovski idr., 2005, str. 91), 
ko pravi: »Če se individualna in organizacijska kultura ne 
ujemata, posameznik verjetno ne bo deloval v skladu s cilji 
organizacije (oziroma njegovo vedenje ne bo ustrezno)«. 
To se kaže pri posameznikih, ki svoje delo ne opravljajo z 
navdušenjem, niso samoiniciativni, včasih prav negativno 
naravnani ali indiferentni, a so na srečo v našem vrtcu redki.

Timsko delo
Menim, da je pri nas timsko delo dobro razvito, predvsem 

na področju vzgojno izobraževalnega dela. Timi delujejo na 
več ravneh in tako poskrbimo za pretok informacij, prenos 
znanja, izmenjavo izkušen in svetovanje. Sprva so bili timi 
bolj skupine, ki so sprejemale navodila vodje, sedaj že de-
lujejo v pravem pomenu, kjer člani aktivno sodelujejo, pre-
vzemajo svojo vlogo in delujejo za doseganje skupnih ciljev. 
Prepričana sem, da je za to potrebna, kot pravi Dimovski idr. 
(2005), zavzetost posameznika k izpolnjevanju skupne vizije, 
sposobnost komunikacijskih postopkov in usklajene akcije. 

 Kritično moram poudariti, da je pri posameznikih še priso-
tno pomanjkanje sposobnosti argumentiranja pri uveljavljanju 
lastnih idej ali pa preveč tekmovalnosti, ker nekateri razumejo 
dialog, kot pravi Abram (2012) kot tekmovanje, namesto kot 
raziskovanje pomembnih dejavnikov iz različnih zornih ko-
tov. Z zagotovostjo lahko trdim, da se zaposleni zavedajo, da s 
timskim delom dvigujemo kakovost dela in se profesionalno 
razvijamo tako na osebni kot na ravni organizacije. 

 Kritično moram priznati, da je nekoliko manj suveren 
vodstveni tim. Tu je bolj izpostavljena vloga vodje tima, ki 
je ravnatelj. Člane tima spodbuja k dajanju predlogov, iska-
nju rešitev, prenašanju informacij, načrtovanju, evalviranju, 
kar mu pomaga pri odločanju, ki pa je v njegovi pristojnosti. 
Končne odločitve so njegove, kar je razumljivo, saj prevze-
ma za te odločitve tudi vso odgovornost. Lahko bi rekli, da 
je vodstveni tim bolj ravnateljev posvetovalni organ.

Mentalni modeli
To je element, kjer pride v ospredje posameznikova spo-

sobnost spreminjanja lastnega mišljenja in odzivanja. Tako 
kot povsod, se tudi pri nas nekateri posamezniki težko spre-
minjajo. Vedo, kakšno ravnanje se od njih pričakuje, a vča-
sih ravnajo po zastareli praksi. Strinjam se z Dimovskim idr. 
(2005), ki pravi, da je mogoče spremeniti in razviti nove na-
čine videnja in razumevanja realnosti le, če so organizacije 
dovolj odprte okolju in prilagodljive. Le tako lahko opazimo 

svoje pomanjkljivosti. V tem pogledu smo kot organizacija 
zelo odprti za novosti, katere kritično sprejemamo. To pa 
žal pri nakaterih posameznikih predstavlja velike probleme, 
predvsem takrat, kot pravi Abram (2005), ko so že utečeni 
mentalni modeli skriti globoko v njihovi podzavesti. V tem 
primeru bo le-ti potrebni velike podpore okolja in sodelavcev. 

V našem vrtcu nudimo podporo tem posameznikom z 
dobro organizirano mrežo timov, kjer razpravljamo o more-
bitnih problemih, morali pa bi narediti še več na individulni 
ravni. Sedaj deluje ta podpora le na osnovi svetovanja s stra-
ni vodstvenih delavcev. Večine strokovnih delavcev se med 
seboj izogiba pogovorom o premagovanju nekaterih ustalje-
nih, a neustreznih vzorcih vedenja, čeprav že veliko govorimo 
o vlogi kritičnega prijatelja, katerega namen je profesionalna 
rast obeh in ne kritizerstvo. To je vsekakor naloga, ki nas v 
prihodnosti še čaka in bo prav gotovo korak naprej k razvoju 
učeče se organizacije.

Osebno mojstrstvo
To je element, za katerega lahko rečem, da je v našem vrt-

cu prisoten kar v veliki meri. Strokovni delavci se vse bolj za-
vedajo pomena osebnega razvoja. Veliko delavcev se poleg 
obveznih izobraževanj izpopolnjuje tudi iz lastne potrebe 
po napredku. To prav gotovo izhaja iz želje po izpolnjevanju 
osebne vizije. Spodbudno je, da nekateri v osebno vizijo že 
združujejo osebne in profesionalne potrebe in so tako dosti 
bolj uspešni. Moram poudariti, da se je zavedanje pomena 
oblikovanja in načrtovanja osebne vizije, začelo šele z uvedbo 
letnih razgovor z ravnateljem. S tem vsekakor pridobiva na 
profesionalnosti tudi organizacija in ne le posamezniki. Ta-
ko se tudi v praksi potrjuje misel Sengeja v Abram (2012), 
ki pravi, da je osebno mojstrstvo osebna rast in učenje, na 
osnovi katere nastaja duh učeče se organizacije.

Seveda se vsi strokovni delavci ne zavedajo pomena oseb-
nega mojstrstva in pri opravljanju svojega dela ne vidijo izziva 
za svoj razvoj in napredek, temveč žal le kot pot do sredstev 
za preživetje. Naloga našega vrtca bo v prihodnje pritegniti 
čim več zaposlenih k skrbi za svoj osebni razvoj in s tem po-
sledično tudi profesionalni razvoj organizacije oziroma (v 
našem primeru) vrtca. 

Sistemsko mišljenje
Menim, da se ravnatelj dobro zaveda pomena sistemske-

ga mišljenja, katerega osnova je, kot pravi v svoji magistrski 
nalogi Abram (2008), da vidimo organizacijo kot živ orga-
nizem, ki lahko deluje le v povezavi z vsemi deli. To vsekakor 
dokazuje dobro razpredena mreža timov, ki delujejo v vrtcu 
in nas povezuje tudi med enotami in posredno s tehničnimi 
delavci in zunanjimi sodelavci. 

Kljub neugodni gospodarski situaciji, ki ne omogoča ni-
kakršne dodatne spodbude delavcem, se v vrtcu trudimo za 
čim bolj kakovostno delo. Ravnatelj z vodstvenimi delavci se 
tega zaveda in poskuša delavce spodbujati vsaj z besednimi 
pohvalami, kadar je to na mestu, z udeležbo na seminarjih, ki 
si jih želijo in jih potrebujejo za svoj razvoj in s spodbujanjem 
k napredovanju, čeprav trenutno ni izplačljivo. 

Sama menim, da bi za spodbujanje boljše klime lahko še 
nekaj več naredili na področju neformalnega druženja. Kot 
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organizacijski vodja enote se trudim organizirati različna ob-
časna družabna srečanja, kjer se lahko spoznavamo tudi v 
drugi, ne le profesionalni luči in se srečujemo tudi z delavci 
drugih profilov. Menim, da to dobro vpliva na pozitivno kli-
mo v organizaciji,.

Nekaj kritike smo bili ob evalvaciji letne ankete o zado-
voljstvu staršev deležni glede spletne strani vrtca in moram 
priznati, da upravičeno. Lahko bi bili bolj ažurni in bogati 
z informacijami o dogajanju, čeprav moram priznati, da so 
izboljšave že v teku. Ravnatelj sicer spodbuja informacijsko 
komunikacijsko tehnologijo, vendar imamo žal, zaradi trenu-
tnih razmer v gospodarstvu, na razpolago premalo tehnične 
opreme za množično uporabo. Vsekakor je, verjetno zaradi 
pomanjkanja računalniške opreme, občutno premajhna upo-
raba informacijske tehnologije za pridobivanje in prenašanje 
znanja in informacij, kar se kaže tudi v nezainteresiranosti za-
poslenih za vključevanje v študijske skupine sedaj, ko se iz-
vajajo tudi v obliki e-delavnic. Moram reči, da je ravnateljica 
zaznala potrebo po spodbujanju to vrstnega prenosa infor-
macij in znanja, tako da že traja postopek za priklop interneta 
in nabava računalnikov tudi za manjše enote . 

Zaključki in priporočila
Pri ugotavljanju o tem, kako daleč je naš vrtec v razvoju uče-

če se organizacije, je potrebna precejšnja previdnost, saj ni ne-
kih kvantitativnih meril po katerih bi lahko to ugotavljali. Tudi 
Abram (2008), str.6) povzema po Senge et al. (2001) pravi, 
da moramo pri presoji učinkov učeče se organizacije upošte-
vati potrpljenje in kvantifikacijo. Potrpljenje zato, ker globoko 
učenje pokaže rezultate šele po daljšem času. Pri merjenju je 
potrebno upoštevati, da je kvantificirano potrebno meriti stva-
ri, ki kvantificirane, tiste, ki pa ne morejo biti kvantificirane, je 
potrebno meriti kvalitativno. V naši organizaciji je zelo malo 
stvari, ki jih lahko merimo kvantificirano, saj se večina stvari 
dogaja na ravni pridobivanja znanja, komunikacije, fleksibil-
nosti, medsebojnega zaupanja, skrbi za uporabnike … Res je 
tudi, da je potrebna potrpežljivost, saj je za vnašanje sprememb 
na različnih ravneh potreben čas. To dokazuje tudi uvedba ku-
rikula za vrtce, ki je prinesel veliko sprememb, ki jih še vedno 
niso vsi zaposleni povsem ponotranjili. 

Na splošno bi lahko rekla, da ima naš vrtec, po Sengeje-
vem modelu, veliko lastnosti učeče se organizacije. Seveda o 
popolni učeči se organizaciji še ne moremo govoriti, vseka-
kor pa se zavedamo pomena učenja tako za profesionalni ra-
zvoj posameznika in organizacije kot celote. Dobro razvito 
imamo timsko delo, ki nas povezuje in vodi k doseganju ci-
ljev za uresničevanje skupne vizije. Morda bi bilo potrebno 
nameniti več poudarka elementu mentalnih modelov, pred-
vsem pri podpori zaposlenim pri preseganju že pridoblje-
nih vzorcev in navad. K temu pripomore tudi medsebojna 
pomoč, ki je sestavni del naše organizacijske klime, vendar 
bi morali k temu pristopiti še bolj sistematično.

Mislim, da smo na dobri poti do učeče se organizacije. 
Vse bolj prihaja v ospredje prepričanje, da je potrebno slediti 
spremembam in jih sprejemati. Za to je potrebno slediti tren-
dom, spremljati svoje delo in delo drugih, prevzemati vlogo 
kritičnega prijatelja, evalvirati in na ta način vnašati izbolj-
šave, ki nas bodo pripeljale do uresničevanja skupne vizije.
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V vrtcu smo praznovali Tradicio-
nalni slovenski zajtrk, ki je bil za nas 
prav poseben, saj smo ga združili s 
projektom Celebrations Across Euro-
pe, ki poteka pod okriljem projekta 
Comenius.

Z otroki smo se v času pred pra-
znovanjem pogovarjali o zdravem ži-
vljenjskem slogu, o lokalno pridelani 
hrani, eko živilih in pomenu zdrave 
prehrane. V pogovore smo vnašali raz-
lične tehnike aktivnega učenja, preko 
katerih so otroci utrjevali že znano, 
spoznavali novosti ter odkrivali skriv-
nosti. Prav tako so se otroci v tem času 
veliko gibali – v telovadnici, igralni-
ci, na prostem. Sodelovali so v gibal-
nih minutkah, si izdelovali zdravilne 
napitke, zdrave namaze. Poljedelstvo, 
čebelarstvo, je bila prav tako ena od 
vej, s katerimi smo zapolnili otroške 
dejavnosti v vrtcu. Otroci so likovno 
ustvarjali na temo čebele, iskali infor-
macije po internetu, v knjižnici, bese-
dno ustvarjali, prisluhnili zgodbicam 
o čebelah, oblikovali svoje …

Vse dejavnosti pa so težile k pogo-
voru o zdravi, lokalno pridelani hrani, 
telesni aktivnsoti, pomenu zajtrka in 
rednega zajtrkovanja. Preko načrto-
vanih dejavnosti so otroci tako spo-
znavali, da na zdravje vpliva okolje in 
oni sami.

V projektu Comenius z naslovom 
Celebrations Across Europe sodeluje 
devet držav in sicer: Slovenija, Šved-
ska, Estonija, Latvija, Litva, Češka, 
Turčija, Velika Britanija in Francija. 
Vse naštete države so v okviru svo-
jih praznovanj obeležile Tradicional-
ni slovenski zajtrk. V vseh državah 
so na ta dan jedli kruh z maslom in 

medom, pili mleko ter se posladkali 
z jabolki. Že prve utrinke praznova-
nja bomo lahko videli novembra na 
Švedskem, kjer bo potekalo prvo de-
lovno srečanje.

V naši skupini (starost otrok 4–5 
let) smo dejavnosti nadgradili tudi z 
oblikovanjem digitalne zgodbe. Otro-
ci so besedno ustvarjali na temo čebe-
le. Iz različnih idej se je tako »rodila« 
Čebelica Rozi. Čebelica Rozi je na-
slov zgodbe, ki je v celoti rezultat be-
sedne in likovne ustvarjalnosti otrok. 
Ob pomoči strokovnih delavk vrtca je 
sledila računalniška obdelava in na-
stala je digitalna zgodba, ki si jo otro-
ci zelo radi ogledajo, ji prisluhnejo. 
Zgodbico smo predstavili tudi na zaj-
trku, kamor smo povabili župana naše 
občine, g. Antona Kampuša, predse-
dnico sveta zavoda, predsednico sveta 
staršev, čebelarje iz Čebelarskega dru-
štva Peter Dajnko Gornja Radgona in 

predstavnike naših stalnih donatorjev. 
Prisotnim gostom so otroci pripravi-
li zanimiv in pester program, iz kate-
rega je bilo razvidno njihovo že prej 
omenjeno delo in ustvarjanje. Po pro-
gramu je sledil tradicionalni slovenski 
zajtrk. Otroci so bili pravi gostitelji, 
saj so gostom in svojim prijateljem 
pripravili mize, postregli z zajtrkom 
in medenim pecivom, ki ga je pripra-
vilo kuharsko osebje vrtca, nekaj pe-
civa pa je donirala gostilna Mencinger 
iz Črešnjevec.  Vsa ponujena hrana je 
bila iz lokalne oskrbe. 

Zajtrk je bil popoln - po zaključku 
so otroci odšli v umivalnice, kjer so si 
umili zobke ter se napotili novim do-
godivščinam naproti.

Mateja Vrbnjak 
Hermina Rozman 

Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

O tem in onem iz naših vrtcev

Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu

Pri tradicionalnem zajtrku v vrtcu

Razmišljanje o matematiki v vrtcu
V torek, 21. januarja 2014, je bil v 

Ljubljani strokovni posvet o matema-
tiki, zato dodajam nekaj vrstic razmi-
šljanja na to temo tudi iz našega vrtca.

Rečeno je bilo, da je najprimernejši 
način zgodnjega poučevanja matema-
tike v vrtcu igranje z otrokom. Vzgo-

jiteljica se vključi v otrokovo igro, da 
jo obogati z matematičnimi cilji. Po-
zorna je na to, da se igra nadaljuje in 
da pobuda igre ostane otrokova. Ka-
dar je mogoče, prevzame vlogo ena-
kopravnega igralca otroku, pozorna 
je na razmerja med velikostjo igrače 

in otroka, na otrokovo perspektivo, 
na njegove uporabljene matematične 
besede, ki jih uporabi tudi sama. Igro 
izpelje tako, da otrok doživi uspeh 
svoje dobre rešitve. V igri in po njej 
daje otroku dovolj časa, da pride do 
nove izkušnje. Otrok si v vrtcu prido-
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biva matematična znanja in izkušnje 
ob vsakodnevnih spontanih dejavno-
stih in pri posebej načrtovanih dejav-
nostih. Ta se med seboj prepletajo in 
povezujejo. Vzgojiteljica enakomerno 
izkorišča priložnosti za matematiko 
ob vsakdanjih opravkih. Povezuje jih 
z vnaprej načrtovanimi dejavnostmi, 
s katerimi ustvarja pogoje za dosega-
nje ciljev na področju matematike. 
Pri tem moramo upoštevati otroko-
ve izkušnje, predznanje ter poznati 
njegove interese in potrebe. Zaveda-
ti se moramo, da otrok dojema svet 
celostno in da učno okolje prilagaja-
mo življenjskim situacijam, katere so 
otroku blizu. 

Vloga vzgojiteljice pri načrtovanju 
matematičnih dejavnosti je upošteva-
nje nekaterih pomembnih zakonito-
sti, ki veljajo za to področje. Matema-
tika je za otroka naporna, ker ob njej 
misli. Zato lahko učinkovito sodelu-
je v matematični dejavnosti le kratek 
čas. Otrok v vrtcu ni sposoben osta-
ti zbran dlje kot nekaj minut v mlajši 
starostni skupini in morda do pol ure 
v starejši skupini.

Ker matematika zahteva mnogo 
koncentracije, vzgojiteljica načrtuje 
dejavnosti tako, da je lahko tudi sama 
zbrana ves čas trajanja dejavnosti. Ne-
dokončana matematična aktivnost ali 
ne dovolj natančno premišljeni odgo-
vori na matematična vprašanja lahko 
otroka zmedejo.

Matematika je izrazito vezana na 
pogovor, ki je najbolj učinkovit, ko 
je individualen. V času pripravljenih 
dejavnosti ta običajno ni mogoč, za-
to vzgojiteljica izkoristi zanj vmesni 
čas. Otrok pred drugimi pokaže manj 
znanja kot takrat, ko ga uporabi zase. 
Ob vsakdanjih opravkih se otrok zave, 
da je matematika potrebna za vsakda-
nje življenje. Matematiko se otrok uči 
zato, ker jo potrebuje zdaj, v vrtcu in 
doma, ne zato, ker jo bo potreboval 
nekoč kasneje. Opazovanja vzgojite-
ljici omogočajo določiti težavnost za 
načrtovane matematične dejavnosti. 

Otroke moramo spodbujati, da bo-
do znali svoje probleme reševati tudi 
z matematičnim sklepanjem. V vrtcu 
mora biti dobro matematično okolje, 
ki omogoča pridobivanje novega zna-
nja v obliki sporočil v višini otroko-
vih oči.  

Pri igri mora imeti na razpolago do-
volj sredstev.  Vključimo tudi odpadno 
embalažo, ki mora biti primerna staro-
sti otrok. Otrok ima občutek, da opra-
vlja pravo delo, ki nekaj pomeni ter je 
zanj pomembno. Ob tem vstopa v svet 
matematike, ker šteje, se sreča z veliko-
stnimi odnosi, z različnimi oblikami in 
barvami, z razvrščanjem, z orientacijo 
v prostoru. Uporabne so namizne igra-
če, na katerih so številke: tipkovnice, 
telefoni, blagajne, kartonasti in drugi 
didaktični pripomočki.

Naj zaključim s tem, da moramo 
vzgojitelji različna področja dejav-

nosti Kurikuluma za vrtce povezati 
v smiselno celoto. Pomembno je po-
vezovanje različnih metod, oblik in 
vsebin, uporaba različnih sredstev za 
razvijanje matematičnega mišljenja. 
Kakovosten vrtec lahko ponuja de-
javnosti otroku na različne načine, od 
prihoda prvega otroka v vrtec do od-
hoda zadnjega otroka iz vrtca. 

Irena Dovjak, vzg. 
OŠ Dobrova, vrtec Dobrova

Matevž Atelšek (6 let), 
mentorici Sonja Nežmah inTaja Kidrič, 

Vrtec Šoštanj
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Pedagoško društvo Vzgojiteljica
Vabimo vse člane in članice društva ter vse druge strokovne de-

lavce javnih vrtce 
na strokovni posvet z naslovom

Kurikul vrtca – včeraj, danes in jutri,
ki se bo začel v soboto, 15. marca 2014 ob 9. uri,  v Kulturnem domu v Žalcu.

Urnik in vsebina posveta:

8. 15–9.00 Prijava udeležencev in prejem zbornika.

Teoretični del posveta

9. 00–9. 15 Uvodni nagovor Vanja Krašovic 
Predsednica društva

9. 15–9. 45 Pogled nazaj – od dokumenta 
do uveljavitve v praksi. Mag. Marjeta Domicelj

9. 45–10. 15
Sodoben vrtec: izvedbeni ku-
rikul za otrokov razvoj in zgo-
dnje učenje.

Mag. Betka Vrbovšek

10. 15–10. 45
Kako smo usvojili cilje in kako 
izvajamo načela Kurikuluma 
za vrtce.

Irena Hren 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

10. 45–11. 15 Odmor za prigrizek, kavo ali čaj.

11. 15–11. 40 Kurikul danes: načrtovanje, 
izvajanje, evalviranje.

Nataša Doler in Rozalija Kovač 
Vrtec Velenje

Praktični del posveta: predstavitve prakse

11. 40–12. 15 Otrokove pravice in dnevna 
rutina. Trije izbrani prispevki vrtcev.

12. 15–13. 10 Odmor za topli obrok.

13. 10–13. 40 Načrtovanje, izvajanje, eval-
vacija. Trije izbrani prispevki vrtcev.

13. 40–14.10 Timsko sodelovanje v vrtcu. Trije izbrani prispevki vrtcev.

14. 10–14. 40 Sodelovanje s starši in oko-
ljem. Trije izbrani prispevki vrtcev.

14. 40–15.00 Kaj še lahko izboljšamo po 15 
letih? Mag. Metka Čas

15.00 Zaključek

Prijave za udeležbo na posvetu zbira Metka Fenko, ravnateljica Vrtca Rogaška Slatina.
Naslov: Vrtec Rogaška Slatina, Ulica kozjanskega odreda 2, 3250 Rogaška Slatina.
Prijavnica za posvet je priložena reviji. Prijavnice zbiramo do 15. februarja 2014.

Pridružite se nam!

Predsednica društva 
Vanja Krašovic
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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:

VABILO
Pedagoško društvo Vzgojiteljica vabi članice in člane na Letni zbor društva, 

ki bo v soboto, 15. marca 2014, v Kulturnem domu v Žalcu  
po končanem strokovnem posvetu. 

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Poročilo o delu društva v letu 2013.

2. Program dela v letu 2014 (prosimo za predloge).

3. Aktualnosti.

Pričakujemo, da se nam pridružite tudi novi člani. Skupaj bomo učinkovitejši. 

Veselim se srečanja z vami in vas lepo pozdravljam.

Vanja Krašovic
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Ožji izbor likovnih del za januar—februar 2014

Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del,
ki so objavljena na tej strani. Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljice za leto 2014. 
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. 

Domen Godec (5 let)
mentorica Nada Koprivc 

Vrtec Tončke Čečeve, Celje

Lena Štumpfl (5 let)
mentorja Dejan Gutman in Maja Mirkac 

Vrtec Podgorje

Klara Navodnik (6 let)
mentorici Poldika Praprotnik in Simona Založnik 

Vrtec Podgorje

Neja Kovačič (5 let)
mentorica Erika Muškatevc 

Vrtec Šentjur


