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Ožji izbor likovnih del za marec—april 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. 
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Strokovni posvet, ki ga je v marcu 
organiziralo Pedagoško društvo Vzgo-
jiteljica, je razkril, da imamo v vrtcih še 
odprte možnosti za še kakovostnejši 
izvedbeni kurikul. Posebno občutljivo 
področje je spoštovanje otrokovih pra-
vic v praksi, posebno v povezavi s par-
ticipacijo otrok pri načrtovanju in ude-
janjanju možnosti izbire dejavnosti, še 
posebno pa v povezavi z dejavnostmi 
dnevne rutine.  

Kurikulum za vrtce (1999) zahteva 
spoštovanje otrokovih pravic že v na-
čelih. Do česa imajo otroci v vrtcu pra-
vico? Do varnega, razumevajočega, 
kulturnega, spodbudnega okolja, 
kjer se spoštuje njihova individual-
nost in različnost. 

Varno okolje? Verjamem, da se rav-
nateljice in ravnatelji po svojih močeh 
trudijo takšno okolje tudi zagotoviti.  
Še vedno pa se najdejo kakšna vrata 
brez ustrezne zaščite, kakšna igrala, ki 
niso usklajena s standardi, kakšni pro-
stori, ki so premalo osvetljeni in po-
dobno.  Večkrat zato, ker so  za vzdr-
ževalna dela običajno na voljo le zelo 
omejena sredstva, včasih pa zato, ker 
pomanjkljivosti ne opazimo dovolj 
zgodaj. Toda varnost niso le varni pro-
stori. Enako pomemben je otrokov ob-
čutek varnosti in razumevanja, ki pa ga 
pridobi v interakcijah z ljubečimi, ču-
stveno stabilnimi in toplimi vzgojitelji-
cami in vzgojitelji. Žal se v vsaki stro-
kovni sredini najde kdo, ki ne zadosti 
tem pogojem. Kaj potem? Kako se od-
zivamo na neprimerno komunikacijo 
ali ravnanje svoje kolegice? Smo tiho, 
pogledamo stran in se delamo, kot da 
nismo nič videli, slišali?  Profesional-
no zrela sodelavka neprimernega od-
zivanja, govorjenja ali ravnanja ne bo 
tolerirala, ampak bo ukrepala. Sledila 
bo najvišji vrednoti Kodeksa in jo opo-
mnila brez bojazni, da se ji bo zamerila. 
Če to ne bo dovolj, bo na neprimerno 
ravnanje opozorila ravnateljico oz. rav-
natelja. Od njih se pričakuje, da vedo, 
kako odgovorno ukrepati naprej.

Kulturno in spodbudno okolja?  Vrt-
ci to nedvomno so. Vse več vrtcev tu-
di s pridom izkorišča možnosti širših 

kulturnih povezav v svojem okolju. Pri 
tem mislim na možnosti, ki jih ponujajo 
muzeji, galerije, kulturni spomeniki in 
druga kulturna dediščina. Vzgojiteljice 
in vzgojitelji se skupaj z otroki in s star-
ši vključujejo v razne projekte, ki spod-
bujajo razvoj in učenje otrok. V zavest 
strokovnih delavcev se je usidralo, da 
se otroci učijo v dejavnostih, ki so malo 
zahtevnejše od tistih, ki jih že povsem 
samostojno obvladajo. 

Spoštovanje individualnosti in raz-
ličnosti? Spremembe na področju 
predšolske vzgoje v vrtcih so bile v 
veliki meri naravnane na spreminja-
nje vrtcev v smeri večjega upoštevanja 
posameznega otroka, njegovih potreb 
in interesov. Ob uvajanu kurikularnih 
sprememb smo se zavedali, da vsega ni 
mogoče spremeniti na hitro, toda po 
petnajstih letih se upravičeno pričaku-
je, da so vse, poudarjam – vse kuriku-
larne spremembe – usvojene in živijo 
v vsakdanu vsakega oddelka v vrtcu. 
Spoštovanje individualnosti otroka 
med drugim pomeni tudi to, da lah-
ko odide na stranišče, ko ga tišči; da 
lahko izbere »svojo« dejavnost med 
več sočasnimi dejavnostmi v igralnici; 
da lahko izbere  svoj čas za zajtrk ali 
malico znotraj določenega časovnega 
razpona; da se umakne  k svoji igri ali 
počitku; da sme reči »Hvala, to mi ni 
všeč,« ali »Hvala, ne bom,« in »Ne 
bom spal, igral se bom.«

Posebno zadnje, počitek, bi moral 
biti individualiziran za vsakega otroka. 
Celo nekateri pediatri so še vedno pre-
pričani, da mora vsak otrok v vrtcu spa-
ti, ampak v okviru kurikularne prenove 
smo veliko govorili tudi o odpravlja-
nju »bolnišničnih« pogledov na vzgo-
jo.  Otroci, ki so utrujeni in potrebujejo 
spanje, naj spijo, drugi pa se naj ukvar-
jajo z dejavnostmi, ki spečih ne moti-
jo. Vzgojiteljici v oddelku dobro vesta, 
komu je počitek potreben, zato tistih 
otrok, ki ga ne potrebujejo, ki na ležal-
niku ne zaspijo, nikakor ne smemo siliti 
k ležanju. Siljenje ni le »ukazovanje«, 
»prepričevanje« in »prigovarjanje«, 
ampak tudi samoumevna rutina, ki ne 
upošteva individualnosti. Pa čeprav je 

siljenje zavito v božanje po otrokovih 
laseh, sedenje na otrokovem ležalniku 
in še kaj.

Zbornik, ki je nastal ob posvetu kot 
izredna številka revije Vzgojiteljica, bo 
gotovo deležen poglobljenega branja. 
Upam, da ne samo praktikov, ampak 
tudi strokovnjakov. Prispevki so kako-
vostno sicer različni, vsi pa odražajo se-
danji razvoj predšolske vzgoje v določe-
nem širšem okolju. So odraz trenutnega 
znanja in prakse, nekakšen presek skozi 
določen prostor in čas. 

Druga redna številka v letošnjem le-
tu pa je naravnana predvsem na izku-
šnje z otroki z nekaterimi posebnimi po-
trebami. Ker prihajajo vse bolj sončni 
dnevi, ne pozabimo na ustrezno zaščito 
pred soncem. Zanimivo je tudi razmi-
šljanje pediatrinje o zrelosti otrok pred 
šolanjem in izkušnje vrtca z gozdno pe-
dagogiko.

Želim vam srečne pomladne dni.

Urednica

                                                                                                             

Prijazen pomladni pozdrav!
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Vrtec se predstavi

Vrtec Anice Černejeve Celje

Znati moramo kritično pogledati na 
svoje delo
Lahko na kratko opišete zgodovi-
no vrtca, ki ga vodite?

Vrtec Anice Černejeve ima 57-letno 
tradicijo. Smo eden izmed treh javnih 
celjskih vrtcev, po velikosti najmanjši, 
čeprav še vedno srednje velik javni za-
vod. Ustanovljen je bil leta 1956 kot 
vzgojno-varstvena ustanova z dvema 
oddelkoma. Z leti smo se širili, saj se 
je večala zaposlenost obeh staršev. V 
neposredni bližini se je širilo naselje 
blokov in stolpnic. Število oddelkov je 
naraščalo vse do sredine 80-tih let, ko 
smo imeli 36 oddelkov. Skozi leta smo 
se tako širili in krčili v skladu s potreba-
mi po vrtcih in z našimi prostorskimi 
zmožnostmi. Pred leti smo pod svoje 
okrilje sprejeli tudi oddelke v Splošni 
bolnišnici Celje in razvojne oddelke, 
ki so bili pred tem del sosednjega vrt-
ca. Danes imamo v bolnišnici tri od-
delke oziroma tri vzgojiteljice na treh 
različnih oddelkih in razvojni oddelek, 
ki se nahaja v eni izmed večjih enot. V 
letošnjem šolskem letu imamo 34 od-
delkov in trenutno v njih 540 otrok. 
Imamo še nekaj prostih mest za otroke 
drugega starostnega obdobja, medtem 
ko so oddelki najmlajših zapolnjeni. 

Lahko opišete organizacijske po-
sebnosti vašega vrtca? 

Delo v oddelkih pokrivamo s 65 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgo-
jiteljic. Delujemo v petih enotah na še-
stih lokacijah, ki med seboj sicer niso 
preveč oddaljene. Naše lokacije po-
krivajo predel Celja ob Savinji, ki nam 
vsake toliko časa popestri jesen s pri-
pravami na poplave. Enote so različno 
velike in vsaka ima svojo specifiko tako 
glede odpiralnih časov kot glede pro-
storskih pogojev, ki so odvisni od same 
gradnje enote. Povezanost med enota-
mi vzdržujemo z rednim strokovnim 
povezovanjem preko aktivov in peda-
goških zborov, medsebojnim dogovar-
janjem in obiski otrok med enotami. 

Za vsakodnevno organizacijo v dveh 
enotah skrbita vodji, ki hkrati opravlja-
ta delo vzgojiteljic v oddelku, v drugih 
treh enotah pa to vlogo prevzema po-

močnica ravnateljice. Skupaj skrbijo za 
usklajevanje dela in nemoteno delova-
nje enot. 

Imate dovolj prostih mest za vse 
otroke, ki se zanimajo za vaš vrtec? 

V letošnjem letu nam je uspelo 
sprejeti vse otroke, ki so potrebovali 
vključitev v vrtec s septembrom. Na 
čakalnem seznamu so ostali otroci, ki 
vključitev potrebujejo med šolskim le-
tom. Za te otroke med letom ne bomo 
odprli dodatnega oddelka, ker nimamo 
prostorskih možnosti, saj smo s sep-
tembrom že zapolnili vse naše prostor-
ske kapacitete vključno z oddelkom 
oblikovanim v prostorih osnovne šo-
le. Na splošno pa opažamo, da je vpis 
nižji kot nekaj zadnjih let.

Koliko svojega delovnega časa na-
menjate strokovnemu oz. pedago-
škemu vodenju zavoda? 

Pri svojem delu moram usklajeva-
ti, povezovati in biti strpna tako do 
zakonodajalca, do občinske politike, 
želja staršev in zahtev sodelavcev, ki 
so mi zaupali vlogo njihove vodje. Na 
začetku mandata sem imela v mislih 
predvsem sodelovanje s sodelavci in 
ustvarjanje čim bolj kakovostnega pe-
dagoškega procesa. Pa sem kmalu ugo-
tovila, da lahko zaidem v birokratsko 
past, saj pogoste spremembe in zahte-

ve različnih zakonskih področij vzame-
jo mnogo več ravnateljevega časa, kot 
bi želela.  Vsa zakonodaja je naravnana 
tako, da od ravnatelja veliko zahteva, 
daje pa mu razmeroma malo moči za 
učinkovito ravnanje.

Za kaj si trenutno najbolj prizade-
vate na pedagoškem področju rav-
nateljskega vodenja vrtca? 

Vrtec smo ljudje in s svojim delova-
njem ter z odnosom ustvarjamo oko-
lje, v katerem se lahko uči, raziskuje, 
spoznava, preizkuša, ustvarja in posta-
ja samostojen. Vedno znova moramo 
znati kritično pogledati na svoje delo. 
V lanskem letu smo pričeli s samoe-
valvacijo, ki nam pomaga oblikovati 
skrbno načrtovane strategije za spre-
mljanje in doseganje želenih ciljev. Se-
veda pa je to proces, saj potrebujemo 
za spreminjanje neželenih navad tudi 
čas. Predvsem iščemo možnosti za ve-
čjo kakovost načrtovanega izvedbene-
ga kurikula. V zadnjih letih se je naš 
kolektiv precej pomladil, zato bomo 
v letošnjem letu precej časa namenili 
tudi utrjevanju ciljev in načel, ki jih v 
praksi zahteva Kurikulum za vrtce.

S čim se lahko pohvalite v izvedbe-
nem kurikulu?

Prizadevamo si, da se temelji, ki so 
bili v preteklosti trdno položeni, nad-
grajujejo. V zadnjih letih smo si prido-
bili eko zastavo. V sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove, OE Celje, bogatimo 
naš izvedbeni kurikul z gozdno peda-
gogiko, ki jo vnašamo tudi v sodelo-
vanje s starši pod imenom Razigrani 
gozd. Naša želja je, da otrokom in star-
šem približamo neizmerne možnosti, 
ki nam jih daje igralnica v naravi, bodisi 
na igrišču ali v gozdu. Na področju gi-
banja vnašamo v naše načrtovanje ele-
mente Fitove pedagogike. 

V kakšne projekte ste vključeni 
kot vrtec? 

Vključeni smo v več projektov, ki pa 
jih večinoma ne poudarjamo več kot 
projekte, saj z večletnim poglabljanjem 

Ravnateljica Vanja Krašovic
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vsebin določenega področja postaja-
jo del našega vsakdana. Predvsem je 
pomembno, da projekti ne živijo vsak 
zase, ampak se povezujejo v skupno 
zgodbo in znotraj izvedbenega kuri-
kula tvorijo celoto. Vključevanje v pro-
jekte je del obogatitve našega dela z do-
datnimi izobraževanji, se pravi znanji 
določenega področja in povezovanji z 
zunanjimi strokovnjaki. Kot vrtec smo 
vključeni v Eko projekt, Mednarodni Fit 
projekt, Varno s soncem, ki dopolnjuje-
jo našo vizijo. Na nivoju posameznih 
oddelkov pa smo vključeni še v projekt 
Pasavček, vrtec in turizem ter nekatere 
druge, ki jih izvajamo kot vrtec, npr. 
Bralni nahrbtnik.

Ali starši vaša prizadevanja dejav-
no podpirajo?

Prizadevamo si za partnerski od-
nos pri vsebinah, ki to dopuščajo. Si-
cer pa je to zgodba, ki se gradi vsako 
leto znova. Starši so bolj osveščeni in 
izobraženi kot v preteklosti in zato tudi 
zahtevnejši. Od vrtca pričakujejo stro-
kovno usposobljene ljudi, ki bodo svo-
ja ravnanja znali utemeljiti in pojasniti. 
Nekateri posamezniki se vključujejo 
v neposredno delo z otroki in tako z 
lastnimi znanji kot lastno aktivnostjo 
soustvarjajo našo zgodbo in bogatijo 
naš vsakdan. Še posebej aktivni so pri 
zbiranju sredstev za obogatitev didak-
tičnih pripomočkov in obogatitev pro-
grama z dodatnimi nadstandardnimi 
vsebinami. V preteklosti pa smo sku-
paj z njihovo pomočjo preuredili tudi 
veliko igrišče – park vrtca, ki je še da-
nes odprt tudi za zunanje uporabni-
ke izven poslovalnega časa vrtca. Oce-
njujem, da nas pri naših prizadevanjih 
podpirajo.

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

Največ in najpogosteje sodeluje-
mo vsi trije javni vrtci med seboj. Naš 
vrtec sodeluje tudi s Srednjo vzgoji-
teljsko šolo iz Celja in Ljubljane in s 
pedagoškimi fakultetami, predvsem 
preko hospitacij dijakov in prakse štu-
dentov. Zelo aktivno sodelujemo z Do-
mom ob Savinji – domom starostni-
kov, s katerimi se redno povezujemo 
pri vseh njihovih praznovanjih in do-
godkih ter tako skrbimo za medgene-
racijsko sobivanje. Sodelujemo tudi z 

Muzejem novejše zgodovine, saj bomo 
vrtci v tem letošnjem letu s skupnimi 
močmi dopolnili zbirko igrač, ki jo hra-
nijo v otroškem muzeju, z igračami da-
našnjega časa.

Za kaj ste si v zadnjem času pri-
zadevate v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo? 

Prizadevamo si za ohranjanje že do-
seženega sodelovanja, uresničevanja 
prioritetnih nalogah v zvezi z investi-
cijami v vrtce in seveda redna sredstva 
za delovanje vrtcev, ki jih je po zakonu 
dolžna zagotavljati občina. Sodelova-
nje lahko, kljub nekaterim občasnim 
zapletom, pohvalim.

Kaj pričakujete od ministra za iz-
obraževanje? Kaj bi po vaše bilo 
nujno potrebno urediti, spremeni-
ti na področju predšolske vzgoje v 
javnih vrtcih? 

Spremembe na področju vzgoje in 
izobraževanja naj bi bile strokovno do-
mišljene in količinsko omejene. Gre 
za področje, ki ima dolgotrajne in po-
membne vplive na našo družbo in ne 
prenese hitrih in obsežnih sprememb 
kar naenkrat. Od ministra pričakujem 
predvsem zavedanje, da je javna mre-
ža vrtcev v Sloveniji dobro zastavljena 
in da področje vzgoje in izobraževanja 
ne more biti ves čas pod pretresi ne-
strokovnih ali prenagljenih posegov, ki 
lahko ogrozijo že doseženo kakovost. 
Predvsem ohranjanje normativov in 
doseženih standardov, ki so osnova za 
kakovostno delo, naj bo njihova glav-
na skrb.

Kakšen vpliv ima sedanja finanč-
no-gospodarska kriza na vaš za-
vod?  

Z lokalno skupnostjo lepo sodeluje-
mo in kljub krizi ter mnogim vladnim 
ukrepom z njihove strani v tem trenut-
ku redno prejemamo sredstva za teko-
če poslovanje. Za investicije skrbi ob-
čina sama, zadnja leta kar uspešno. V 
vrtcu se kljub vsem viharjem trudimo 
zagotavljati kakovostno izvedbo kuri-
kula, za kar se lahko zahvalim vsaki so-
delavki posebej.  Tako kot večina osta-
lih vrtcev pa imamo precej težav pri 
plačevanju prispevkov staršev, ki so v 
teh turbulentnih časih v najrazličnejših 
stiskah. K višanju dolga s strani star-

šev je v lanskem letu pripomogla tudi 
sprememba zakonodaje na področju 
uveljavljanja socialnih pravic, kar nam 
seveda otežuje poslovanje. Žal se kriza 
odraža tudi v zamrznitvi napredovanj v 
plačne razrede in nazive, kar v daljšem 
obdobju slabo vpliva na motiviranost 
zaposlenih.

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

Želim si, da v naši domovini ne bi 
toliko negativizma in naperjenosti ene-
ga proti drugemu, saj se to prenaša tu-
di na naše otroke, ki srkajo ravnanja in 
naravnanost odraslih, ki jih obdajajo. 
Zavedati se moramo, da je predšolska 
vzgoja del javne službe in da je ravno v 
krizi potrebno vlagati v proces vzgoje 
in izobraževanja, ki se začne z vrtcem.  

Ohranjati tisto, kar se je pokazalo 
kot dobro? 

Želim si razsodnosti javnosti in 
politike, da se predšolska vzgoja ne bi 
degradirala z nižanjem zahtevane iz-
obrazbe strokovnih delavcev, z viša-
njem normativov glede števila otrok v 
oddelku, z zniževanjem urne sočasno-
sti dveh strokovnih sodelavcev v od-
delkih. Vsake toliko časa se v javnosti 
pokažejo interesi v to smer in vedno 
znova moramo dokazovati, da je pred-
šolska vzgoja v Sloveniji kakovostna 
tudi zaradi vsega tega. Za čas po krizi 
si želim, da bi se uresničili načrti za-
dnjih sprememb v Beli knjigi glede vrt-
cev. Predvsem pa želim vzgojiteljem, 
da bi v teh časih uspeli videti pri svo-
jem pedagoškem delu izzive in uspeli 
otrokom zagotavljati spodbudno oko-
lje za njihov razvoj.

  Hvala za pogovor.

Urednica
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Uvod
Za predšolsko obdobje je značilno, da pri poučevanju upo-

rabljamo ponazorila. V literaturi zasledimo različno upora-
bo terminologije za ponazorila. Govori se o pripomočkih, 
mediatorjih, modelih, didaktičnih pripomočkih, materialih, 
konkretnih objektih … Najbolj univerzalno ponazorilo je še 
vedno otroško telo. Za ponazarjanje številskih konceptov lah-
ko uporabljamo števne modele npr. žetončke, naravne ma-
teriale, link kocke ali zvezne modele, npr. Cuisenairove pali-
čice. Ponazorila uporabljamo kot pomagalo za razvoj novih 
konceptov in relacij, kot pomagalo za izgradnjo povezav med 
koncepti in simboli in za vpogled v otrokovo razumevanje.

V prispevku bomo natančneje opisali Cuisenairove pa-
ličice, ki jih najdemo tudi v naših vrtcih. Podrobno opisane 
aktivnosti za delo s pripomočkom najdemo  tako za predšol-
sko obdobje (Šepul, 2009) kot za delo v osnovni šoli (Holt, 
1974). Kljub temu jih učitelji razrednega pouka po imenu 
ne prepoznajo (Fujs, 2011), v vrtcih pa matematičnih aktiv-
nosti s tem pripomočkom sploh ni zaslediti (Nudl, Brezoč-
nik, Lipovec in Antolin, 2012). Zato je namen prispevka 
podrobneje predstaviti pripomoček in nekatere ključne ak-
tivnosti, ki jih lahko izvajamo s predšolskimi otroki.

Cuisenairove paličice (rodke)
Cuisenairove paličice (ang. Cuisenaire rods), ki jih bomo 

v nadaljevanju imenovali rodke, so didaktični pripomoček, 
ki otrokom omogoča samostojno raziskovanje, hkrati pa jih 
prepričajo, da matematika v vsakdanjem življenju res deluje. 
Imenujejo se po svojemu izumitelju, belgijskemu učitelju 
razredne stopnje, Georgu Cuisenaireu.  Njihovo uporabo 
pa je zelo razširil in izpopolnil Caleb Gattegno, profesor ma-
tematike in psihologije.  Čeprav so bile izdelane primarno 
za uporabo pri matematiki, so se uveljavile tudi pri pouku 
tujih jezikov (Gattegno, 1963).

Gre za garnituro kvadrov z osnovno ploskvijo 1 cm x 1 
cm in različno višino. Vsi kvadri določene višine imajo ena-
ko barvo. Tisti z višino 1 cm so beli, kvadri z višino 2 cm so 
rdeči, z višino 3 cm so svetlo zeleni, s 4 cm  karminasto rdeči, 
s 5 cm rumeni, s 6 cm temno zeleni, s 7 cm črni, z 8 cm rjavi, 
z 9 cm modri in z 10 cm oranžni (Slika 1).

Slika 1 Cuisenairove paličice

Uporabljamo jih lahko že zelo zgodaj kot konstruk-
cijsko igračo ali kot klasifikacijski material. Kasneje vsa-
kemu kvadru pripišemo numerično vrednost. Rodke so 
zvezna ponazoritev števil, ker na njih ni zarisanih črtic, 
da bi otroci lahko prešteli, kolikšna je vrednost. Zaradi 
tega ponujajo dodaten pogled na števila. Vsaka izmed 
paličic z barvo in dolžino ponazarja neko število. Do 
koncepta števila torej prihajamo s konceptom merjenja. 
Rodke so primernejše za izgradnjo konceptov operacij, 
ker onemogočajo primarno strategijo štetja in otroka 
spodbujajo, da razmišlja o konceptih vezanih na elemen-
tarne operacije. 

Čeprav so rodke enostavne, so kot didaktični pripo-
moček zelo uporabne. Podobne so pripomočkom, ki jih 
je razvila Maria Montessori. Vendar gre le za podobnost 
po zunanjem videzu. Rdeče Montessori paličice so zbir-
ka rdečih kvadrov, ki jih otrok lahko uredi od najkrajše-
ga/najnižjega proti najdaljšemu/najvišjemu. Ne ponuja-
jo barvne opore in služijo seriaciji.  V slovenskih vrtcih 
in šolah najdemo tudi t. i. merilne trakove (Slika 2). Tudi 
v tem primeru so barve drugačne, zbirka služi primarno 
sledenju cilja merjenja z nestandardno enoto. Imajo pa 
merilni trakovi eno prednost, ker zbirka vsebuje trakove 
z dolžinami od 1 do 20.

Aktualno

Dr. Alenka Lipovec, Darja Antolin,  
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

Cuisenairove paličice (rodke) – znan, 
neznan pripomoček v predšolski 
matematiki

Povzetek
V prispevku podrobneje opišemo pripomoček, 
imenovan Cuisenairove paličice, ki služi izgra-
dnji matematičnih konceptov vse od zgodnjih 
številskih predstav pa do računanja z ulomki. 
Posebej se osredotočimo na začetne aktivnosti in 
igre, ki jih tudi podrobneje predstavimo.

Ključne besede: matematika, Cuisenairove pali-
čice, merjenje, seštevanje, odštevanje.
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 Slika 2 Merilni trakovi

V nadaljevanju predstavljamo nekaj aktivnosti primernih 
za predšolsko obdobje. Aktivnosti prehajajo od začetnih, 
kjer se otroci spoznavajo z materialom, do bolj zahtevnih, 
kjer dosegamo močnejše matematične cilje, kot je npr. raz-
druževanje števil.

Štiri aktivnosti in dve igri

1. Graditi s pomočjo risbe
Manjšim otrokom damo na centimetrski papir narisa-

ne risbe rože, robota, hiše … (Slika 3). Otrokom razdelimo 
predloge, na katerih so narisani predmeti. Vsak otrok po-
trebuje svoj list. Na predlogo polagajo ustrezajoče paličice. 
Ugotavljamo, ali se risbe posameznih otrok razlikujejo. Nato 
otroke spodbudimo, naj pobarvajo vsak svoj izdelek in pri-
merjamo rešitve.  

Slika 3 Robot

2. Sestavimo stopnišče
Zidarji so zgradili novo zgradbo (vrtec, šolo, blok), a 

manjka še stopnišče. Kako bi jim mi lahko pomagali, da bi 
»Tine« lahko prišel v šolo? Otroci vzamejo deset paličic, 
vsako druge barve. S poskušanjem in primerjanjem dolžin 
palic med seboj sestavijo stopnišče (slika 9). Vsako paliči-
co lahko uporabijo samo enkrat. Naloga je težja, če otro-
kom določimo, s katero paličico naj pričnejo graditi. Med 
delom in po končanem delu jim lahko zastavimo naslednja 
vprašanja: Kakšne barve so stopnice? Koliko stopnic mora 

prehoditi »Tine«, da pride v hišo? Kakšne barve je zadnja 
stopnica, kaj pa prva?

Slika 4 Stopnišče

3. Kaj bo nastalo?
Na karo papir (s približnimi dimenzijami 25 cm x 15 cm) 

položimo Cuisenairove paličice tako, da nastane neka smisel-
na oblika. Paličico eno po eno odvzemamo in beležimo nje-
no dolžino in smer, v katero je bila položena. Tako nastane 
predloga, ki jo damo otrokom. Otrok po številu pik (ali sim-
bolnemu zapisu, če ga že pozna) prireja paličice. Upoštevati 
mora tudi smer polaganja. Če položi pravilno, nastane figura.

  Slika 5 Predloga in izdelani helikopter

4. Paličnjaki so ušli iz terarija
V živalskem vrtu je delavec hranil paličnjake. Po pomoti je 

pustil odprta vrata terarija. Pomagajmo mu ugotoviti, kateri 
paličnjaki so ušli. Otrokom razdelimo delovni list, na katerem 
je narisan velik pravokotnik (ki predstavlja terarij) in nekaj 
različno dolgih trakov (ki predstavljajo pobegle paličnjake). 
Otroci naj vzamejo en komplet rodk (po eno palčko vsake 
barve) in jih položijo v terarij (Slika 6.) To so paličnjaki. Ker 
je hranilec živali pustil odprta vrata terarija, so paličnjaki ušli. 
Otroci s poizkušanjem ali vizualno ugotavljajo, kateri palič-
njaki so pobegnili in kateri so ostali v terariju. Zastavljamo jim 
naslednja vprašanja: Koliko paličnjakov je odšlo, koliko jih je 
ostalo? Katere barve paličnjaki so odšli, katere barve so ostali? 
Kje je najdaljši  paličnjak? Kje je najkrajši paličnjak?



vzgojiteljica 8 Letnik XVI, št. 2marec—april 2014

Aktualno

Slika 6 Paličnjaki

5. Tlačenje 
Vsak igralec dobi komplet rodk (deset Cuisenairovih pa-

ličic, po ena vsake barve). Igralca izmenično polagata palčke 
na igralno polje tlačenja (Slika 7). Paličice polagata poljub-
no, vendar mora položena paličica v celoti ležati znotraj polja 
tlačenja. Ni pravila, s katero paličico moramo začeti oziroma 
končati. Cilj igre je biti igralec, ki bo zadnji položil rodko na 
igralno polje, zato je strategija polaganja pomembna. Otroci 
kmalu ugotovijo, da je potrebno najprej polagati najdaljše pa-
ličice. Ker je polje visoko samo 9 enot,  lahko oranžno rodko 
položijo le vodoravno, kar seveda vpliva na nadaljnji potek 
igre. Pravila za zmago lahko zastavimo tudi drugače. Dogo-
vorimo se, da na koncu igralca  primerjata ali število paličic, 
ki ostanejo, ali pa skupno dolžino paličic, ki so ostale. V pri-
meru s Slika 7 je  izgubil levi igralec.

  Slika 7 Igralna podlaga za aktivnost Tlačenje in primer zaklju-
čene igre

6. Miška išče sir
V igri lahko sodelujeta dva ali trije otroci. Ko je otrok na 

vrsti, meče kocko. Na pripravljena polja predloge iz Slika 8 
položi tako dolgo Cuisenairovo paličico, kolikor je pikic na 
kocki. Lahko položi tudi dve paličici, vendar mora biti skupna 
dolžina obeh enaka številu pikic na kocki. Zmaga tisti, ki je 
prvi na cilju. Pomembno je, da ima predloga čim več »ovin-
kov«, kjer otroci število morajo razdružiti. 

Slika 8 Miška išče sir

Ponazorimo to na primeru. Otrok na spodnji progi je pri-
spel do ovinka. Na kocki je vrgel 4 pike, a je imel le dve polji 
naravnost pred ovinkom levo. Uporabil je dve rdeči (2) rodki. 
Tudi otrok na srednji progi je vrgel 4 pike in bi lahko speljal 
ovinek z dvema rdečima rodkama. Vendar  se je odločil, da 
bo uporabil svetlo zelenov (3) in belo (1) rodko. Otrok sta 
tako na konkretnem nivoju prikazala dve razdružitvi števila 
4 in sicer 2+2  ter 3+1. 

Zaključek
Rodke ponujajo obilo priložnosti za bogate matematične 

izkušnje že v predšolskem obdobju. Njihova uporaba je pre-
prosta, pravila aktivnosti in iger pa enostavna. Raziskovalna 
spoznanja (Sophian, 2007) kažejo vedno večji pomen razu-
mevanja števil skozi enoto oz. skozi koncepte merjenja. Če 
merim mizico, je le-ta lahko dolga deset belih (1) rodk ali pet 
rdečih (2) rodk ali dve rumeni (5) rodki. Merska enota torej 
vpliva na mersko število ali z drugimi besedami: izbira enote 
je ključna za pomen pojma število. Otroci, ki število razumejo 
tako skozi proces štetja,  ki ga prinašajo vsakodnevne doma-
če situacije, kot skozi dolžinsko predstavo, kot je v primeru 
Cuisenairovih paličic, so torej v prednosti pred tistimi, ki se 
opirajo izključno na štetje. 

Literatura:
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Že dolgo ste na delovnem mestu 
pomočnice ravnateljice, a vseeno: 
Kaj pomeni za vas »biti vzgojite-
ljica«?

Biti vzgojiteljica pomeni zaveda-
ti se poslanstva svojega poklica, ki je 
lep, zanimiv, ustvarjalen in hkrati zelo 
pomemben in odgovoren. Starši nam 
zaupajo najdragocenejše, kar imajo – 
svoje otroke. In vzgojiteljica jim lah-
ko da najboljše, kar zmore in zna – 
naklonjenost, podporo, spodbude in 
izzive za razvoj njihovih potencialov, 
oblikovanje vrednot in vključevanje v 
družbeno skupnost. 

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

Bila sem dijakinja prve generaci-
je Vzgojiteljske srednje šole v Celju. 
Kasneje ob delu pa študentka druge 
generacije študijske smeri »predšol-
ska vzgoja« na Pedagoški fakulteti v 
Mariboru. Čez nekaj časa sem študij 
nadgradila še z diplomo iz pedagogi-
ke na Filozofski fakulteti Ljubljana ter 
pridobila strokovni naziv univerzite-
tna diplomirana pedagoginja. Z opra-
vljanjem dodatnih strokovnih del in 
vključevanjem v programe nadaljnje-
ga izobraževanja in usposabljanja sem 
pridobila naziv svetnica.

Kako ocenjujete kakovost izo-
braževanja, ki ste ga bili deležni v 
vseh navedenih institucijah? 

Na vseh stopnjah izobraževanja 
smo imeli odlične profesorje. Poleg 
znanj, s katerimi smo širili obzorja, so 
bili pomembni tudi spoštljivi odnosi. 
V petletni srednji šoli smo imeli veli-
ko prakse. Nadgrajevala sem jo tudi z 
izkušnjami vsakoletnega počitniškega 
dela v vrtcu. Program mi je bil všeč, 
ker je povezoval toliko različnih po-
dročij, saj so me vsa zanimala in nu-
dila možnosti udejstvovanja in izra-
žanja. Že takrat sem bila prepričana v 
pomembnost predšolskega obdobja, 
ki terja dobro usposobljene kadre in 
željno pričakovala možnost nadaljnje-
ga izobraževanja. Študij ob delu mi je 

omogočal nenehno prepletanje teore-
tičnih znanj s prakso, bolj pogloblje-
no razumevanje in iskanje učinkovitih 
pristopov pri delu na vseh področjih. 
Z velikim interesom sem se udeleže-
vala tudi vseh izobraževanj in strokov-
nih izpopolnjevanj, ki so bila omogo-
čena v vrtcu. 

Kje se je začela vaša poklicna pot? 
Kaj je bilo značilno za začetno ob-
dobje vaše kariere?

Moja poklicna pot se je po zaklju-
čeni srednji šoli pričela v Vrtcu Zarja 
v Celju in nadaljevala v Vrtcu Velenje, 
kamor sem se preselila leta 1977. Prva 
leta sem delala v manjši enoti Rožle 
sredi sončnega parka. Tam sem tudi 
stanovala in ni mi bilo težko namenja-
ti službi velik del popoldanskega ča-
sa. Veliko časa smo namenjali pisanju 
trimesečnih načrtov, obširnih priprav, 
izdelovanju dekoracij in didaktičnih 
sredstev. Takrat so bile delovne tudi 
skoraj vse sobote.

Po zaključenem porodniškem do-
pustu sem delo vzgojiteljice opravlja-
la v večji enoti Tinkara, ki je v bližini 
parka in gozda, tako da smo z otroki 
različnih skupin, ki so mi bile dode-
ljene, pogosto raziskovali in se igrali v 
naravnih okoljih. V tem obdobju smo 
z nekaterimi sodelavkami že iskale dru-
gačne pristope načrtovanja in izvajanja 
vzgojnega dela in sodelovanja s starši. 

Kdaj ste zamenjali delo v oddelku 
otrok z vodstvenim delom?

Po šestnajstih letih dela na delovne 
mestu vzgojiteljice sem bila leta 1991 
imenovana za pedagoško-organizacij-
sko vodjo enote Najdihojca. Novo de-
lovno mesto je ponujalo nove izzive 
na organizacijskem in pedagoškem 
področju. Seveda pa sem ohranjala 
tudi neposreden stik z otroki. Vodi-
la sem Cicibanove urice za otroke, ki 
sicer niso bili vključeni v vrtec, inte-
resno dejavnost angleščina za otroke 
in planinske tabore v Logarski dolini. 
Sodelovala sem pri organizaciji in iz-
vedbi predstav za otroke, prireditev za 
starše in razstav za širšo javnost. 

Zaposleni ste v velikem vrtcu. 
Kako načrtujete vzgojno-izobra-
ževalno delo?

Vrtec Velenje trenutno šteje 78 od-
delkov, ki so razporejeni na 16 loka-
cijah in organizirani v štiri organiza-
cijske enote. Pri vodenju ravnateljici 
pomagamo štiri pomočnice ravnate-
ljice. 

Kakšno je vaše delo sedaj? 
Organizacijska enota Najdihojca, 

ki jo vodim, vključuje 20 oddelkov na 
štirih lokacijah. V začetku šolskega le-
ta pripravim Letni delovni načrt organi-
zacijske enote, ki je sestavni del Letnega 
načrta vrtca v celoti. Skrbim za njego-
vo uresničevanje. V okviru svetoval-
nega dela načrtujem in organiziram 
izobraževanja v zavodu, pripravljam 
inštrumente za ugotavljanje in spre-
mljanje kakovosti dela, zbiranje in ob-
delavo podatkov ter sodelujem pri iz-
vedbi vpisa in oblikovanju oddelkov. 

Kakšne so posebnosti vašega 
dela?

V velikem vrtcu, kot je naš, zno-
traj uresničevanja skupne vizije vrtca 
kot celote, vsaka enota išče svojo pot. 
Načrtuje in izvaja svoje projekte gle-
de na specifiko okolja in ideje zaposle-
nih. Čar našega dela je ravno v svobo-
di izbiranja raznolikih tem, dejavnosti, 

Rozalija Rovšnik Kovač, univ. dipl. pedagoginja 
Vrtec Velenje

Izbrala sem si pravi poklic

Rozalija Rovšnik Kovač
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izvedbenih načinov in poti, ki sledijo 
aktualnim dogajanjem, interesom in 
spodbujajo razvoj ustvarjalnih poten-
cialov vseh udeležencev.

Produkcija idej, njihovo poglablja-
nje, povezovanje in osmišljanje je zame 
poseben izziv, ki se ga vsakič lotim s po-
sebnim vznemirjenjem. Pripravim izho-
dišča za timsko načrtovanje in delovne 
sestanke, kjer potem vsaka strokovna 
delavka oziroma tandem razmišlja, išče 
in načrtuje najustreznejše dejavnosti za 
posamezni oddelek ter se dogovorimo 
za skupne dejavnosti v enoti.

Kaj bi izpostavili kot svoj doseda-
nji največji poklicni uspeh, dose-
žek? 

Zadovoljna sem s številnimi uspe-
šnimi projekti, med katerimi sem po-
sebej ponosna na glasbeno plesno 
predstavo Kresniček, inovacijski pro-
jekt Ščepec smeha za vsak dan, vrsto 
tematskih razstav v Knjižnici Velenje, 
sodelovanje v delovni skupini za po-
dročje narave pri pripravi nacional-
nega dokumenta Kurikulum za vrtce, 
izvedene seminarje, pripravljena in-
terna gradiva in strokovne prispevke 
na posvetih in v strokovnih revijah. 
Prijetni občutki me preplavijo tudi 
vsakokrat, kadar otroci in zaposleni z 
zanosom prepevajo vrtčevsko himno, 
ki je moje avtorsko delo. 

Kako doživljate svoje delo?
Rada hodim v službo. Rada imam 

svoje delo. Vsak nov začetek šolskega 
leta, vsak nov teden, vsak nov dan, no-
va naloga, situacija, problem … je nov 
izziv, ki me vznemirja, daje energijo, 
budi ideje za raziskovanje, učenje in 
iskanje rešitev. 

Pri vodenju in organizaciji dela 
iščem optimalne rešitve z več vidikov: 
otroci, starši, zaposleni, racionalnost, 
smiselnost, vrtec kot enotna institu-
cija, specifika enot. Trudim se vzdr-
ževati demokratičen stil vodenja, ki 
temelji na sodelovanju, fleksibilnosti, 
dobri komunikaciji in medsebojnih 
odnosih ter soodgovornosti.

Hvaležna sem za vse priložnosti za 
izobraževanja, ki sem se jih lahko ude-
ležila, poglabljala in širila svoje znanje 
in veščine. Na teh osnovah sem lah-
ko tudi sama uspešno izvajala različna 
izobraževanja za strokovne delavke v 

vrtcu, načrtovala in izvajala delo stro-
kovnih aktivov, študijskih skupin in 
debatnih srečanj, uvajala akcijsko raz-
iskovanje, pripomočke za spodbujanje 
divergentnega mišljenja in ustvarjalno-
sti, vodila inovacijske projekte ter tako 
prispevala kamenček v mozaiku priza-
devanj za dvig kvalitete dela v vrtcu. 

Kako ocenjujete možnosti in ka-
kovost permanentnega izpopol-
njevanja za vzgojiteljice?

Velik vrtec ima pri organizaciji izo-
braževanj to prednost, da lahko večino 
izobraževanj izvedemo doma in so do-
stopna vsem zaposlenim strokovnim 
delavkam. Vsako leto pripravimo po-
nudbo izobraževanj na osnovi pred-
nostne naloge, interesa in predlogov 
zaposlenih ter aktualne ponudbe. Iz-
vajajo jih priznani strokovnjaki različ-
nih področij vzgoje in izobraževanja, 
specifičnih področij predšolske vzgo-
je in aktualne družbene problematike. 

Nekatera izobraževanja pripravi-
mo in izvedemo svetovalne in stro-
kovne delavke znotraj vrtca.

Seveda pa sledimo tudi aktualni 
ponudbi izobraževanj in se udeležu-
jemo različnih posvetov, predavanj in 
strokovnih srečanj izven vrtca, pogo-
sto tudi z aktivnimi prispevki. 

Večina zaposlenih se zaveda, da 
je permanentno izpopolnjevanje po-
membno in nujno potrebno za kako-
vostno delo in strokovno ter osebno-
stno rast. Na ponudbo se odzivajo z 
velikim interesom in v večji meri, kot 
določa osnovna delovna obveza, kar 
kaže na to, da jo sprejemajo kot pri-
vilegij. 

Pomemben del strokovnega izpo-
polnjevanja predstavljajo tudi stro-
kovni aktivi in debatna srečanja. Teme 
in vsebine izbiramo tako, da identi-
ficiramo probleme in področja rasti, 
povezujemo teorijo s prakso, načrtu-
jemo in iščemo različne rešitve, izme-
njujemo izkušnje ter spodbujamo pre-
nos dobrih rešitev v prakso.

Česa bi si v vrtcu želeli, pa ni?
Prav bi nam prišli kakšni dodatni 

prostori, saj smo vse obstoječe, razen 
skupnih prostorov oziroma telovadnic, 
preuredili v igralnice, da smo lahko 
sprejeli vse otroke, ki so jih starši vpi-
sali v vrtec, za šest oddelkov pa so nam 

prostore odstopili v osnovnih šolah. 
Nemara bi bil čas še za kakšno novo 
stavbo. Prostorski pogoji so v posame-
znih enotah zelo različni, marsikje da-
leč od idealnih, a z domiselno organi-
zacijo prostora, ponudbo materialov in 
dejavnosti, izkoriščanjem priložnosti, 
ki jih ponuja naravno in urbano okolje, 
otrokom ponudimo bogastvo, ki se ne 
meri z materialnim razkošjem.

 Kaj bi še radi povedali svojim slo-
venskim kolegicam, vzgojitelji-
cam in vzgojiteljem?

Kdor se v vrtcu dobro počuti, ko vi-
di iskrice veselja, pričakovanja in zau-
panja v otroških očeh, skupaj z njimi 
raziskuje in se čudi, se zna empatično 
vživeti v svet otroka in staršev, potola-
žiti njihove stiske, strah, negotovost in 
žalost, zna prisluhniti in slišati, vide-
ti in spoštovati drugega, je fleksibilen, 
ustvarjalen, komunikativen, pozitivno 
naravnan, pripravljen na sodelovanje 
in nenehno učenje, se zaveda odgovor-
nosti in pomena svojega dela, ve, da si 
je izbral pravi poklic, v katerem ne bo 
izgorel, temveč zaključil svojo kariero 
izpolnjen in zadovoljen. 

 Spraševala je B. V.

Tine Jekl (4 leta), 
mentorici Irena Štravs in Aniva Bratov-

čak, Vrtec Mavrica Vojnik
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Uvod
Vsak otrok je poseben na svoj način. Mojo pozornost je 

pritegnil deček, ki je v oddelku otrok izstopal na poseben 
način. Nikoli ni spregovoril, ni se družil s sovrstniki, ni obli-
koval prijateljskih stikov. Za odločitev, da gre na stranišče, 
je porabil veliko časa, priprav in ko ni mogel več zadrževati 
vode, je prišel in mi zašepetal: »Lulat.« Njegovo obnaša-
nje smo si pojasnjevali z razlago, da je sramežljiv, zadržan, 
nesamozavesten, da ne govori, ker je veliko odsoten zaradi 
bolezni in se zato vsakič znova uvaja v skupino in podobno. 
Pokazalo se je, da so vsi ti razlogi zmotni, saj je deček trpel 
za redko in dokaj neraziskano motnjo imenovano selektivni 
mutizem. V članku vam želim predstaviti značilnosti, vzro-
ke in pomoč pri selektivnem mutizmu. 

Kaj je selektivni mutizem?
Motnjo, ki jo danes imenujemo selektivni mutizem, so 

opisali že v 19. stoletju, še vedno pa je dokaj neraziska-
na in nepoznana. Šele leta 2000 je bil selektivni mutizem 
potrjen kot »duševna motnja, pri kateri otroci niso zmožni 
govoriti v določenih socialnih situacijah, ob katerih se to od 
njih pričakuje, čeprav povsem normalno govorijo v drugih si-
tuacijah«. (Diagnostično statistični priročnik za duševne 
motnje, 2000). Ti otroci dobro govorijo, nimajo primanj-
kljajev na govornem področju in dobro razumejo govor. 
Nekateri imajo veliko željo po pogovoru, vendar zaradi 
nezmožnosti obvladovanja velikih anksioznih občutkov, 
ki jih povzročajo socialne situacije, v določenih situacijah 
ne zmorejo govoriti. Govorijo lahko le v situacijah, ki za-
nje ne predstavljajo strahu. Po navadi je to družina, ožji 
prijatelji oziroma redki posamezniki. Motnja je premo-
stljiva in ni trajen pojav. Zanjo potrebujemo učinkovite in 
ustrezne pristope, ki jih moramo vzgojitelji, starši, učitelji 
poznati, da pomagamo otroku, ki lahko napreduje le z ne-
koliko naše pomoči. Diagnostično statistični priročnik za 

duševne motnje (prav tam) opredeljuje še naslednje kri-
terije selektivnega mutizma:

– dosledno izostajanje govora v specifičnih socialnih si-
tuacijah, čeprav je govor normalno prisoten v drugih 
situacijah,

– motnja vpliva na socialno komunikacijo, uspešnost 
(šolsko ali delovno),

– čas trajanja motnje je vsaj en mesec (izvzet je prvi me-
sec šolskega obdobja),

– izostajanje govora ni povezano s pomanjkanjem zna-
nja jezika, ni odraz govornih (npr. jecljanja) in drugih 
motenj.

Ti otroci so potemtakem zmožni običajnega govora – ga 
razumejo. Težava nastopi v okolju, kjer se otrok ne počuti 
sproščeno, osebam ne zaupa, občuti strah. V takih situacijah 
ljudje okrog njega pričakujejo, da bo verbalno komuniciral, 
kar pa otroka pripelje do stiske in posledično do nezmožno-
sti govora. V poznanih situacijah bo otrok govor uporabljal 
povsem normalno. 

Selektivni mutizem odkrijejo najpogosteje od 3. do 8. le-
ta oziroma v šoli, ko od otroka pričakujejo, da bo običajno 
komuniciral. Po podatkih motnjo najdemo pri 1 od 1000 
otrok, vendar se na to ne moremo zanašati, ker je selektivni 
mutizem podcenjevan in je veliko ljudi, ki imajo to motnjo, 
vendar niso »diagnosticirani«.

Zakaj pride do motnje selektivnega 
mutizma?

Točen izvor motnje ni znan. Nekateri strokovnjaki ome-
njajo dednost, drugi motnjo delovanja možganske žleze ami-
gdale, tretji trdijo, da je to socialna fobija; med vzroke sodita 
še zloraba otroka in travma. Obstajajo značilnosti, ki so enake 
vsem, nekatere pa razvije še posameznik sam:

– molčečnost, prazen izraz na obrazu,
– strmenje v prazno,
– nepremičnost, 
– težave pri navezovanju očesnega stika,
– zategnjenost v neverbalnem izražanju.
Opazimo lahko tudi, da:
– otrok ne govori z vzgojiteljico/učiteljico ali vrstniki,
– ne govori le z določenimi izbranimi osebami,
– komunicira le neverbalno, verbalno pa ne,
– govori s starši, ko pridejo ponj,
– zgleda nervozen,
– je osamljen,
– zavrača hrano,
– po nesreči se polula, ker ne upa vprašati za izhod na 

stranišče (ali se stranišče boji uporabljati),
– počasnejše odzivanje (po vprašanju porabi več časa kot 

vrstniki),
– dobre intelektualne sposobnosti,

Maja Ogris, dipl. vzgojiteljica 
Kranjski vrtci

Otrok v tišini
»Odgovorni smo za tisto, kar naredimo, pa tudi za tisto, česar ne.« Voltaire

Povzetek
Selektivni mutizem je motnja, ki prizadene zelo 
majhen odstotek otrok. Zaradi svoje kompleksno-
sti in specifičnosti ne sme ostati prezrta. Zmotno 
je mnenje, da je stanje prehodno in bo minilo sa-
mo od sebe. Selektivni mutizem vpliva na življe-
nje otroka in mu onemogoča oz. otežuje socialno 
interakcijo, ki pripelje tudi do težav pri vključeva-
nju v vrstniške skupine.

Ključne besede: selektivni mutizem, duševna 
motnja, anksioznost, strah, stiska, verbalna/ne-
verbalna komunikacija.
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Otrokov razvoj in šola
Razvoj je stalen, dinamičen proces. Pri otrocih lahko 

prepoznamo različne razvojne potrebe, ki pa jih lahko 
strnemo v osnovne fiziološke potrebe, kot so: potreba 
po hrani in prehranjevanju, potreba po ravnovesju med 
počitkom in aktivnostjo, potreba po zaščiti, potreba po 
ustrezni toplotni regulaciji. Glede na sodobna spozna-
nja nevroznanosti lahko rečemo, da so tudi ostale, npr. 
psihološke potrebe, fiziološke. Če le-te niso zadoščene, 
lahko razvoj pomembno skrene s tipične razvojne poti. 
Sem sodijo potreba po varnosti in zaupanju, potreba po 
ljubezni, potreba po ustreznem pričakovanju, kaj otrok 
zmore in česa ne zmore, potreba po učenju – spoznavanju 
novega in nadgrajevanju že znanega, potreba po obrav-
navi zmot in napak, kot korakov v procesu pridobivanja 
novih izkušenj, znanj, spretnosti, potreba po svobodi pri 
eksperimentiranju in raziskovanju, potreba po dostopno-
sti in možnosti uporabe igralnega in drugega didaktične-
ga materiala. Človeški možgani so socialni – razvili so se 
zaradi življenja v ljubeči skupnosti, zato so socialni stiki 
in vključenost nujni. Pomembna je tudi tudi potreba po 
spoštovanju in upoštevanju, potreba po okolju, v katerem 
je otrok spodbujen in pohvaljen, potreba po priznavanju 
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– zanimanje za umetnost,
– kljub zavračanju lastnih čustev, prepoznava čustva 

drugih.

Možne oblike pomoči
Strokovni delavec naj vedno verbalno komunicira z otro-

kom, hkrati pa pokaže in omogoči otroku komuniciranje s 
pomočjo kretenj, znakovnega jezika, znakovnih tablic, sličic, 
simbolov. Otrok tako zazna, da lahko brez frustracij komuni-
cira s svetom tudi brez govora. Cilj je, da se otrok sprosti in 
da se strah izniči. Uporablja se tudi snemalnik zvoka, ob pri-
volitvi otroka, ko je pripravljen, da njegov glas slišijo še drugi. 

Otrok si izbere osebo ali objekt (na primer lutko, snemal-
no napravo …) ob katerem se počuti varnega, sproščenega, 
da lahko verbalno komunicira z njim. Lahko pove sporočilo, 
ki ga želi predati ostalim in potem ga ta pove naprej vrstni-
kom. Objekt/subjekt postopoma odmikamo (od neposre-
dne bližine, do ene pesti, čez mizo, do konca prostora), da 
bo moral otrok govoriti vse glasneje, če bo njegov posrednik 
želel slišati sporočilo.

Pristop ritualnih glasov: otroku pomagamo misliti na gla-
sove z mehanskega vidika, ne s področja tvorjenja glasov, npr. 
H = vdih, izdih; S = izpuščanje zraka skozi zobe. Na začetku 
je govor na ravni šepetanja, nato pa nadaljujemo in preide-
mo na besede. Priporočljive so kartice s črkami, ki jih otrok 
prekriža, ko usvoji določeno črko oziroma jo uporabi. Zasta-
vljamo enostavna vprašanja. Preidemo na odprta vprašanja, 

iskanje besed z rimo, nato preidemo na stavke. Iz individu-
alnega odnosa se preselimo v manjšo skupino ljudi, ki naj se 
postopoma veča. Ne smemo pozabiti na očesni stik in smeh. 
Strokovni delavci naj se izogibajo:

– prosjačenju in pregovarjanju otroka, da bi spregovoril,
– pritiskom na otroka, 
– kaznovanju, 
– izoliranju, 
– izpostavljanju otroka,
– posvečanju prevelike pozornosti, ko naredi prvi komu-

nikacijski poizkus.

Ti otroci si želijo komunicirati, imajo močno željo po tem, 
da bi govorili, vendar zaradi anksioznih občutkov tega niso 
zmožni. Neprimerno, nepravilno in nevarno je podajati do-
mneve, da je otrok sramežljiv, kljubovalen, da bo vse to pre-
rasel. Brez prepoznavanja znakov motnje in pravilne pomo-
či ti otroci ostajajo leta v tišini, ne spregovorijo, ne razvijejo 
primernih socialnih sposobnosti.

Literatura:
Kesič Dimic, K. (2010). Vsi učenci so lahko uspešni: Napotki za delo z učenci s po-

sebnimi potrebami. Ljubljana: Založba Rokus Klett, d. o. o.
Kokot, B. (2010). Otrok s selektivnim mutizmom v osnovni šoli. Ljubljana: Univer-

za v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Diplomsko delo.
Zabukovec, T. (2013). Selektivni mutizem – pristopi in podpora. Ljubljana: Uni-

verza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Diplomsko delo.

Dr. Tina Bergant, dr. med., spec. pediatrije 
Ljubljana

Pred vstopom v šolo
Povzetek
Kot pediatrinja se v teh zgodnjih pomladnih dneh 
srečujem s šestletniki in z njihovimi starši. Ne-
kateri se ponosno pohvalijo z vabilom v šolo, 
drugi pa, kar malce s strahom, pričakujejo konec 
»brezskrbnega otroštva«, kot ga radi opišejo. Ker 
gre za prelomnico v življenju družine, v kateri 
vsak izmed nas, ki se z otroki in njihovimi star-
ši srečuje in jih ob teh pomembnih prelomnicah 
spremlja, lahko pomembno prispeva k dobrobiti 
otrok. To razmišljanje pišem v revijo Vzgojiteljica 
zato, ker ste prav ve lahko v veliko pomoč, ne le 
staršem, pač pa tudi drugim strokovnjakom, ki 
se z otroki srečujejo. Včasih lahko le skupaj naj-
demo optimalno rešitev za otroka. 

Ključne besede: otrokov razvoj, všolanje, nevro-
znanost, učenje.
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in spoštovanju napora, ki ga je otrok vložil v pridobiva-
nje znanja ter razvijanje spretnosti, potreba po upošteva-
nju in spoštovanju otrokovega „jaza” in razvojne stopnje.

Otroci so v predšolskem obdobju že sposobni poskrbe-
ti zase: sami se umivajo, oblačijo, opravijo toaleto, se hra-
nijo, vstajajo, pravočasno odhajajo v posteljo. Prevzema-
jo tudi nekatere osnovne odgovornosti, doma in v vrtcu.

Gibanje je še vedno zelo pomembno, čeprav drži, da je 
večina otrok med petim in sedmim letom že usvojila od-
rasle gibalne vzorce. Pridobivali bodo le še na moči, ko-
ordinaciji, skladnosti in zanesljivosti, gibalne vzorce pa 
bodo spreminjali le še takrat, če se bodo profesionalno 
ukvarjali s športom. Gibanje postane v tem obdobju ze-
lo pomemben vir sprostitve in zdravega načina življenja.

Otroci so v tem predšolskem obdobju po Piagetu na 
prehodu iz preoperativnega na konkretno operativno mi-
šljenje. Govor je razumljiv, slovnično pravilen, komple-
ksen; praviloma stavek vsebuje med pet in sedem besed. 
Govor vedno bolj postaja element mišljenja. Matematične 
sposobnosti se mojstrijo, z govorom se odpre pot simbo-
ličnemu računanju, poleg vrojene sposobnosti za količino 
otroci mojstrijo aritmetična znanja. Čutila in senzorično-
čutne zaznave so dosegle svoj optimum delovanja in zato 
otroci lahko uspešno prepoznavajo različne modalnosti 
informacij iz njihovega okolja. 

Otroci med petim in sedmim letom spontano pričenja-
jo z opismenjevanjem, branjem, s štetjem, z računanjem. 
Škoda je, če prezgodaj otroke silimo v produktivnost in 
tako izgubljamo spontanost učenja. Otroci se namreč uči-
jo spontano in so ob tem praviloma marljivi in ustvarjalni. 
Na ta način tudi gradijo samozavest in dobro samopodo-
bo, saj vedo, da zmorejo sami in s trudom. Zelo pomemb-
no – ti otroci točno vedo, kdaj smo njihove bergle – in ne, 
jih ne potrebujejo! Morajo pa se ob tem seveda potruditi. 

Vpliv vrtca
Vrtec ima odlično strukturiran dokument – Kurikulum 

za vrtce. V razvoju je raziskovanje, kot način učenja, vedno 
prisotno, saj gre za sistem učenja, ki ga uporabljajo naši 
možgani. Dojenčki tako raziskujejo svet z usti in s kožo 
– tipom. Večji otroci s premikanjem po prostoru in z od-
krivanjem telesno-gibalnih ravni odkrivajo sebe in svet, 
kasneje se jim z govorom odpre simbolni svet. Toda šele 
šola in učenci, ki so starejši, in miselno bolj zreli, lahko ra-
dovednosti v šoli zadostijo tudi na bolj akademski način. 
Zato je smiselno, da upoštevamo otrokovo zrelost. Otro-
ci se med seboj precej razlikujejo, je pa res, da jih večina 
med starostjo pet in sedem let doseže razvojne mejnike, 
ki omogočajo običajno, redno všolanje. 

Nevroznanost in učenje
Nevroznanost v veliki meri potrjuje intuitivna spozna-

nja dobrih učiteljev. Najbolj pomembno spoznanje se mi 
zdi sposobnost preoblikovanja možganov – torej plastič-
nost, ki zajema tako razvojno plastičnost, ki je vezana na 
kritična obdobja v otroštvu, ko se nečesa zlahka, hitro in 
z majhnim vložkom energije naučimo, plastičnost ob po-
škodbi in plastičnost učenja – sposobnost možganov, da se 

priučijo novih znanj in veščin že pozno v starosti. Razvoj-
na plastičnost je zelo izrazita v predšolskem obdobju – t.i. 
čudežna leta do vstopa v šolo, ko si priučimo zares veliko 
pomembnih veščin in znanj. Vendar pa je zelo pomemb-
no spoznanje o vseživljenskem učenju, ki so ga možgani, 
ob ustrezni skrbi zanje, sposobni. Tako da se z vstopom v 
šolo nekatera kritična obdobja učenja zares zaprejo, ven-
dar pa ostanejo še zelo odprta področja, ki zajemajo uče-
nje jezikov, matematike, glasbe, čustveni in socialni svet.

Nevroznanost tudi potrjuje, da možgani nimajo poseb-
nega predela za učenje. Učenje je namreč način delovanja 
možganov – „modus operandi“. Možgani so kompleksni 
in tako najdemo v njih več spominskih sistemov z različ-
nimi lastnostmi. Poznamo delovni spomin, ki omogoča 
hranjenje informacij le za kratek čas, pa dolgoročni spo-
min, ki ga lahko razdelimo na različne sisteme, izmed ka-
terih vsak podpiraj določena nevronska omrežja. Načine 
usvajanja znanj, veščin, celo čustev, pa imenujemo učenje.

Pri proučevanju možganov ne moremo mimo razvoja 
človeka. Pred 40.000 leti so naši možgani dobili podobo, 
kot jo poznamo danes, vendar pa so prve civilizacije stare 
le okoli 10.000 let. Ne vemo čisto dobro, zakaj smo po-
trebovali toliko časa do civilizacijskega napredka, vendar 
pa zgleda, da je pomembno vlogo igralo pri tem življenje 
v ljubeči človeški skupnosti in razvoj zrcalnih nevronov. 
Imamo sisteme za zaznavo in gibanje, sisteme za čustva in 
emocije, zrcalne nevrone ter dolge nevrone Von Economo, 
ki nam omogočajo življenje v skupnosti in empatijo. Ima-
mo torej fantastičen organ – možgane, katerega delovanje 
pa je podvrženo vplivu biološke danosti (genov) in oko-
lja. Smo homo sapiens sapiens – umni človek in narejeni 
smo za učenje. Malo za šalo, malo za res – narejeni smo za 
učenje, vprašanje pa je, ali smo narejeni tudi za šolo, kot 
jo poznamo danes.

Šola – poligon medosebnih stikov
Večina nas ob šolanju in šoli pomisli na akademska 

znanja. Vendar pa pri všolanju večkrat izpostavimo otro-
kovo socialno in čustveno zrelost. Zakaj se nam zdi to ta-
ko pomembno? 

Ljudje smo namreč socialna bitja. Velik del naših mo-
žganov je namenjen socialnim stikom. Britanski antropo-
log, Robin Dunbar, ki je predlagal hipotezo o socialnih 
možganih, pravi, da so se naši možgani izkazali kot evo-
lucijska prednost ne zaradi reševanja z okoljem poveza-
nih težav, pač pa zato, ker le veliki možgani, torej njihova 
skorja – neokorteks, omogoča višje miselne procese, ki 
omogočajo življenje in preživetje v večjih in kompleksnej-
še urejenih skupinah. Ljudje smo namreč tako, kot naši 
najbližji sorodniki – primati, navajeni živeti v skupinah 
do največ 150 ljudi. Večje skupine so tako za nas precej 
stresne; številčno gledano že npr. mestno okolje pomeni 
pritisk na naše vedenje. Več ljudi namreč pomeni več sti-
kov, več energije je potrebno nameniti temu, ti stiki niso 
le ljubeči, lahko gre za hierarhično strukturo, ogrožanje, 
konkurenco … V takih skupinah je nujen recipročen al-
truizem, sklepanje zavezništev, pa seveda tudi prevare in 
spletke. Razumeti misli in čustva drugega omogoča teo-
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rija uma. Teorija uma pa verjetno ni kar vrojena, pač pa 
jo gradimo – oblikujemo v otroštvu, čeprav zelo verjetno 
obstajajo določene vrojene predispozicije. 

Že novorojenček je socialno bitje – vzpostavi stik z 
odraslim, očesni stik zadrži za nekaj trenutkov, motri člo-
vekov obraz, vokalizira in se ustrezno odziva na glasove 
odraslega. Ko se odrasel pači, grdo gleda, vpije, se joka 
tudi otrok. Ko je odrasel človek pomirjujoč, zadovoljen, 
miren in srečen, se otrok pomiri, nasmehne. Socialni od-
zivi in teorija uma se po Simonu Baron Cohenu izrazijo 
v kritičnem obdobju med sedmim in devetim mesecem. 
Takrat otrok v naročju prične kazati s prstkom: »To, to!«

Daniel Dennet opisuje, kako s prepoznavo namenov 
nekoga predvidimo njegovo vedenje. Malčki med drugim 
in tretji letom že prepoznajo namenskost dejanja. Perspek-
tiva drugega najprej seveda prepoznava, da je drugi tak kot 
jaz in empatija, tudi teorija uma, se razvije v otroštvu in 
dokončno izoblikuje v obdobju najstništva, ko možgan-
ske strukture in delovanje dozorijo. 

Med petim in sedmim letom otroci uživajo v družbi 
otrok. Pogosto imajo enega ali dva „posebna” prijatelja. 
Pripravljeni so se igrati in deliti z drugimi; njihova igra je 
kooperativna in aktivna. Meni osebno se zdi to obdobje 
zelo nagrajujoče za odrasle, ki se s toliko starimi otroki 
ukvarjajo, saj so otroci čustveni, skrbni do mlajših otrok 
in živali, hkrati pa še vedno voljni slediti usmeritvam in na-
vodilom odraslih. Če je potrebno, poiščejo odrasle, vendar 
pa lahko z večino čustvenih izzivov opravijo sami. Imajo 
večjo kontrolo nad seboj, manj je dramatičnega nihanja 
čustev, obdobja trme, tako poznanega pri dvoletnikih, 
praviloma ni več. Še vedno se radi igrajo in raziskujejo, so 
pa že dovolj zreli, da se preko igre vključujejo tudi v večje 
skupine. Postopno usvajajo pravila vedenja, ki so vezana 
na različne situacije in različna okolja. Poglablja se razu-
mevanje sebe in drugih ter ustrezno vedenje v skupini, ki 
je vezano na razvijanje sposobnosti vživljanja, spoštovanja 
in sočustvovanja z drugimi. Prijateljstva postanejo bolj tr-
dna, stalnejša, kriteriji za izbor prijateljev počasi prehajajo 
iz zunanjih na notranje. Pri otrocih lahko opazujemo zo-
renje osebnosti. Otrok, ki v je v socialnem razvoju dovolj 
zrel za delo v skupinah, ki ima dovolj dober nadzor nad 
lastnimi impulzi, podobno, kot je opisano zgoraj, je zrel 
za všolanje. Za všolanje namreč ne zadostuje le miselna 
– kognitivna zrelost, pač pa prav zaradi naših „socialnih“ 
možganov le-ti lahko zelo pomembno določajo našo šol-
sko uspešnost.

Zaključek
Ne pozabimo, da se otroci radi učijo. Učenje je sestav-

ni del življenja. Je modus operandi naših možganov. Šola 
je učenje organizirala, strukturirala in institucionalizira-

la. To ni slabo – šola je postala dolžnost in pravica otrok, 
široko dostopna v naši družbi. Šola predstavlja enkraten 
poligon za pridobivanje novih veščin in znanj, ki vključuje 
tako gibalne zaznavne, kot tudi čustvene, socialne ter tudi 
zelo zahtevne miselne prvine. 

Šola lahko kdaj postane »bavbav« zaradi ljudi, ki v njej 
učijo, ne pa zaradi učenja, zato je pomembno, da so učite-
ljice in učitelji ne le strokovni, pač pa tudi čustveno topli 
ljudje – ljudje z velikim L. Učitelji so vzgledi, ki vlečejo. 

Prvi otrokovi učitelji pa so seveda starši. Če njim pred-
stavlja šola nekaj groznega, je otroku silno težko prebiti 
vsaj prva leta v šoli in na podlagi lastnih opažanj ter ugo-
tovitev zaključiti, da je šola krasna. Izredno pomembni so 
tudi vzgojitelji – ti predstavljajo prvi most med otrokovo 
družino in širšo družbo. Otroci med petim in sedmim le-
tom spontano pričenjajo z opismenjevanjem, branjem, s 
štetjem, z računanjem. Nikar ob tem ne pomilujte otrok, 
da so ubožčki, ker se morajo učiti. Človeški možgani so 
narejeni za učenje – od obdobja v maternici, ko je od 22. 
tedna gestacije dalje opisan že preprost način učenja – 
habituacija – do pozne starosti, če ohranimo možgane 
miselno čile. 

Starši poznajo otroka zelo dobro, vendar ga dobro po-
znajo tudi vzgojiteljice. Vsaj osem ur dnevno, pet let za-
pored ni malo pri spoznavanju otroka. Zato v razmislek, 
ali je otrok dovolj zrel za všolanje, svetujem posvet z otro-
kovo vzgojiteljico. Mnenje vzgojiteljic je pomembno tudi 
zato, ker otroka primerjajo z ostalimi otroki, ki so jih že 
imele v vrtcu in so zato pri presoji lahko bolj objektivne.

Vzgojiteljice so zaradi svojih izkušenj, števila otrok, ki 
jih spoznajo tekom svojega dela, izredno dragocene. Ima-
jo ogromno izkušenj. Ni pa jim potrebno prevzemati ne-
katerih odgovornosti, kot je diagnostika specifičnih stanj, 
odgovornost za všolanje otroka, ipd. Zelo so dragocene 
zaradi zaupnega odnosa, ki ga imajo z otrokom in njego-
vimi starši. Poznajo jih zelo dobro in so jim lahko v oporo 
in pomoč, če to želijo. 

Glavna odločitev – vsa teža in odgovornost, sta na star-
ših. Tako je prav, saj je biti starš nekaj najlepšega, a tudi ne-
kaj najbolj odgovornega v življenju. Odločitev o všolanju 
tako vključuje starše in otroka, v večjih dilemah je pame-
tno povprašati za mnenje tudi strokovnjake, ki se ukvarjajo 
z otroki – npr. otrokovega pediatra, vzgojitelja, psihologa. 

Všolanje predstavlja pomemben korak. Gre za odceplja-
nje od družine in varnega okolja, ki ga nudi vrtec. Vrtci so 
praviloma manjši, več je odraslih, ki so vpeti v vsakdanjik 
malčka, povezave v vrtcu so bolj tesne. Šola je v tem pogledu 
precej bolj podobna divjemu gozdu, vendar pa je priprava 
na odrasli svet. Gre za izziv, ki mu je večina otrok v starosti 
med šestim in sedmim letom dorasla. Spopadanje z izzivi 
pa določa uspešnega človeka od manj uspešnega! 
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Uvod 
Živimo v obdobju postmoderne – dobe sinkretizma zvrsti, 

vrst, oblik, žanrov, stilov in smeri. Živimo v svetu globalizaci-
je, hitrega tempa in nenehnih sprememb, ki jih človek že težko 
dohaja. Vedno več je nadzora nad posameznikom, njegovim 
načinom razmišljanja, doživljanja in občutenja sveta. Živimo 
pod pretvezo ohranjanja človekove pravice do zasebnosti, v 
resnici pa se godi ravno drugače; meja med javnim in zaseb-
nim se ukinja, briše jo ideologija nenehnega nadzora, vdira-
nja v zasebno, pranja možganov, najrazličnejšega trpinčenja 
na podlagi poznavanja posameznikovih šibkih točk. Znana 
posledica modernega sveta, vse večjega razvoja tehnologije 
in napredka, pa tudi načina življenja je odtujenost, vse bolj 
hladni medčloveški odnosi, pomanjkanje časa za drugega, 
odtujena komunikacija (Pori 2012, str. 52–55). 

V središče tako zastavljenega in naravnanega sveta je vržen 
tudi otrok, ki išče svojo zgodbo. Da bi jo spisal, da bi lahko 
izgradil in konstruiral zdravo osebno identiteto, potrebuje 
prijazen čas, prijeten prostor in toplino ter vzpodbudo od-
raslega. Če kdaj, je še posebej v razsrediščenem in zmanipu-
liranem svetu otroka treba peljati k izviru, ki napaja s svojo 
energijo, nazaj k naravi – v gozd, ki je, kot kaže, še vedno tr-
dna nespremenljivka, tisto, kar ostaja.

Gozdna pedagogika v Sloveniji
Človek se je od nekdaj učil živeti v ravnovesju z naravo 

in biti eno z naravo. Nato se je zaradi razvoja, ciljev, želja in 
potreb, ko je izgubil svoj smoter, od nje oddaljil, sedaj pa jo 
zaradi ponovne osmislitve svoje biti v razsrediščenem svetu 
znova išče. Najde jo lahko v povratku nazaj k naravi. Zakaj? 
Narava je večna, tam se čas ustavi, srce in duša umiri, človek 

najde pot k sebi. V takem okolju in stanju človeka se realizira-
jo misli in ideje, želje in potrebe, rodi se ustvarjalnost in izvir-
nost. V Sloveniji so se tako v zadnjih petih letih t. i. Rousse-
aujevskemu klicu človeka »nazaj k naravi« odzvali gozdarji 
skupaj z učitelji, vzgojitelji in s pedagogi ter začeli ustvarjati 
»slovensko gozdno pedagogiko«, ki temelji na pedagoškem 
konceptu odprtega učnega okolja. V okviru projekta Povabilo 
v gozd in Odprto učno okolje ter pod okriljem inovacijskih pro-
jektov Zavoda RS za šolstvo so v zadnjih štirih letih pričeli s 
sistematičnim uvajanjem gozdne pedagogike v šole in vrtce. 
Nastala je Mreža gozdnih vrtcev in šol, po mnenju N. Györek 
»pozitivna in izvirna obogatitev kurikula«, ki omogoča izme-
njavo idej, primerov dobre prakse, pomoč in »sodelovanje 
pedagoških strokovnih delavcev in gozdarjev ter tudi dru-
gih naravoslovnih strokovnjakov« (Györek 2013, str. 231).

Koncept odprtega učnega okolja
Gozdna pedagogika temelji na odprtem učnem okolju, 

kjer se odvija odprto pridobivanje izkušenj, veščin, znanj. 
Uresničevanje koncepta odprtega učenja v naravnem oko-
lju je prineslo in prinaša dobre rezultate, ki kažejo, da otroci 
pridobivajo na ravni korajže in samozavesti pri prilagajanju 
v življenju, so sposobni komunikacije z različnimi ljudmi, 
znajo opredeliti osebne cilje in jim slediti, znajo samostojno 
poiskati učne vire in učno skupino za interakcijo (Komljanc 
2012, str. 8). 

Do podobnih pozitivnih ugotovitev so prišli tudi pedagoški 
delavci, vključeni v Mrežo gozdnih vrtcev in šol, ki so v okvi-
ru projekta prešli od abstraktnega podajanja snovi v umetno 
ustvarjenih učilnicah h konkretnemu, k situacijskemu, doži-
vljajskemu učenju v naravi in kontinuirano, skozi celotno šol-
sko leto, izvajali aktivnosti na prostem. Na podlagi praktičnih 
opažanj so potrdili, da gozd kot prostor na otroke deluje zelo 
pozitivno (Györek 2013, 230). Pri otrocih se je s pomočjo svo-
bode, ki jo omogoča gozd, okrepilo samozaupanje in samoza-
vest, prav tako so se okrepile socialne veščine (boljši medseboj-
ni odnosi, manj izbruhov jeze in agresije, večja sodelovalnost, 
otroci se lažje in hitreje razdelijo v skupine in si nudijo medse-
bojno pomoč), zaradi vizualnih in senzoričnih izkušenj se je 
izboljšalo njihovo govorno in pisno izražanje, prej zadržani in 
sramežljivi otroci so se v gozdu pričeli sproščeno verbalno in 
neverbalno izražati (Györek 2012, str. 13–17). Gozdni prostor 
otroke vsestransko motivira in jim nudi možnosti za razisko-
vanje, vsestransko aktivnost in aktivno igro, zaradi česar se iz-
boljša (podaljšuje) tudi njihova koncentracija za igro in delo. 
V spontanem gozdnem okolju, zahvaljujoč razgibanosti goz-
dnega terena oz. gozdne podlage, si otroci krepijo sposobnosti 
grobe in fine motorike in so pri gibanju bolj spretni (Györek 
2012, str. 17–18). Napredek je mogoče opaziti tudi v njihovem 
znanju in boljšem razumevanju naravnih procesov, saj se učenje 
v naravi odvija celostno (teoretično in praktično). Otroci si ob 

Za dobro prakso

Eva Pori, univ. dipl. slov. in fil., vzgojiteljica 
Vrtec Črnuče Ljubljana

Uvajanje koncepta odprtega 
vzgojno‑učnega okolja

Povzetek
Prispevek na praktičnem primeru uvajanja pro-
grama Gozd v objemu obravnava prednosti izvaja-
nja gozdne pedagogike v Vrtcu Črnuče in predstavi 
pozitivne strani uvajanja sprememb ter uresni-
čevanja koncepta odprtega učenja pri otrocih. V 
času globalizacije, modernega in razsrediščenega 
sveta, ko je človek že skorajda izgubil stik z nara-
vo, posledično pa tudi stik s samim seboj, prispe-
vek izpostavi nujnost vračanja nazaj k naravi – v 
gozd, ki je še vedno trdna nespremenljivka, edino, 
kar ostaja.

Ključne besede: predšolski otrok, gozd, Gozd v 
objemu, naravno učno okolje.
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vsem tem širijo obzorje, razvijajo kritično mišljenje in obliku-
jejo sistem vrednot, nove vidike spoznavanja sočloveka, svo-
je pridobljeno znanje in izkušnje pa prenašajo tudi naprej, na 
svoje starše in sorodnike, ter jih na ta način vabijo k pogledu 
na izobraževanje z nekoliko drugačnega zornega kota. Gozdni 
prostor torej s svojo razgibanostjo, spontanostjo in z nenehnim 
spreminjanjem celostno pritegne otroka. 

Gozd v objemu v Vrtcu Črnuče

Namen in cilji
Zaradi pozitivnih rezultatov Mreže gozdnih vrtcev in goz-

dnih šol, ki v slovenskem prostoru gozdno pedagogiko že izva-
jajo, in zaradi želje po obogatitvi izvedbenega kurikula z oseb-
nim življenjem v naravnem okolju, smo se tudi v Vrtcu Črnuče 
odločili, da vzgojo in učenje naših otrok po njihovem zgledu 
prenesemo v naravno učno okolje. Tako smo na začetku šol-
skega leta vpeljali poizkusni program, ki smo ga poimenovali 
Gozd v objemu. Načela gozdne pedagogike smo pričeli uresni-
čevati v eni skupini otrok, starih od pet do šest let. Razlog za 
uvajanje sprememb ravno v tej skupini je bil izrazit občutek 
nepovezanosti, neenotnosti med otroci, veliko konfliktnih si-
tuacij, pomanjkanje socialnih kompetenc pri otrocih in vklju-
čenost otrok s posebnimi potrebami. V gozd smo pričeli odha-
jati septembra letos oz. vsak ponedeljek s ciljem, da bi se nemir, 
nepozornost, stres, tekmovalnost in pomanjkanje samozavesti 
umaknilo ustvarjalnemu navdihu in sodelovanju med otroki, 
predvsem pa, da bi z vsemi čuti doživeli gozd v svojem objemu 
in s pomočjo notranjega miru našli pot do sebe. 

Uvajanje sprememb in evalvacija z ugotovitvami
Pred prvim odhodom v gozd je bila potrebna temeljita 

priprava, ki se je pričela z vzpostavitvijo ugodne podporne 
klime; najprej pri vodstvu vrtca, nato pri starših. Le-tem sem 
na prvem skupnem srečanju predstavila namen in cilje na-
šega programa Gozd v objemu; ta je predvsem odpreti vrata 
vrtca in prenesti aktivnosti izven oddelka v naravno okolje. 
Seznanila sem jih z opažanji in dognanji pedagoških delav-
cev gozdnih vrtcev ter drugih strokovnjakov in utemeljila na-
še videnje, zakaj je pomembno, da uvedemo spremembe na 
tem področju. Prestavila sem jim gozd kot bogat prostor, ki 
otroku omogoča, da optimalno razvije svoja znanja, veščine 
in izkušnje, mu nudi izzive za psihosocialni, fizični in kogni-
tivni razvoj. Opomnila sem jih, da, ker bomo imeli poglobljen 
stik z naravo – materiali, ki spodbujajo, razvijajo in izzivajo 
ustvarjalnost ter domišljijo, bomo lahko večkrat umazani in 
zapacani, a predvsem bogati z izkušnjami in občutki, kar pa je 
edino pomembno za otrokovo zavest. Starši so predstavljene 
misli sprejeli z navdušenjem in v pričakovanju. 

Strokovne delavke (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice, 
svetovalna delavka, specialna pedagoginja) smo začrtale namen 
in cilje našega programa ter se dogovorile za redna evalvacijska 
srečanja in sprotno zapisovanje opažanj odziva otrok po vsa-
kem obisku gozda. Na samem začetku snovanja preživljanja 
časa v gozdu smo se srečale z vprašanjem, do kolikšne mere je 
dobro vnaprej načrtovati delo oz. aktivnosti, ki se bodo odvi-
jale v gozdu. Je prav, da so strogo načrtovane in usmerjene, če 
želimo pri otrocih doseči, da spregovori njihov jaz, njihova la-

stna iniciativnost, zainteresiranost in ustvarjalnost? Po mnenju 
N. Györek se »vodenje po naravi z vnaprej določenim progra-
mom in strogo načrtovane aktivnosti vsaj v primerih vodenja 
mlajših otrok ne izkažejo za pravilno pot« (Györek 2013, str. 
228). Prevedba te teorije v prakso se je v našem primeru izka-
zala za neustrezno, še več, škodljivo. Res je, da otroci sledijo 
svojim lastnim spontanim izzivom in trenutnim navdihom, 
da »ne zmorejo brez spontanih vložkov, fizične aktivnosti in 
ustvarjanja« (Györek 2013, str. 228). Res je, da vzgojiteljevo 
razmišljanje in raznorazne interpretacije niso njemu »lastni na-
čin razmišljanja in dojemanja dejstev« (Györek 2013, str. 228). 
Raziskave kažejo, da smo mi, predvsem pa otroci, že v svojem 
bistvu povezani z naravo, vendar je vsaj na začetku potreben 
velik vložek energije pedagoga, da otroka pripelje do srečanja 
z njemu lastnim jazom, do odkritja tega bistva, bistva njegove 
eksistence. Brez naše pomoči in skrbno načrtovanih usmerje-
nih dejavnosti v gozdu tega na začetku poti otrok še ne zmo-
re. Prve tri obiske gozda smo za otroke, ki so v nekem smislu 
prvič vstopili v gozd (na drugačen način, kot so bili tega vajeni 
doslej, tj. s posebnim posluhom in spoštovanjem), začrtali pre-
več svobodno. Vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice in speci-
alna pedagoginja smo otroke zgolj usmerjale in jih spodbujale 
k raziskovanju, odkrivanju z lastno dejavnostjo. Dogajalo se je, 
da so navdih v našem početju dobili le nekateri otroci, ki so že 
po naravi bolj umirjeni, vodljivi, nimajo težav na socialnem in 
intelektualnem področju ipd. Ostali otroci, in te predstavlja ve-
čina, ki imajo bolj močno osebnost, so zelo samozavestni in se 
pogosto zapletajo v konfliktne situacije s sovrstniki, pa so bili 
zelo razposajeni, destruktivno naravnani in sovražno nastro-
jeni drug do drugega. Pri vseh je bilo mnogo tekanja, fizičnih 
aktivnosti (metanje in lomljenje drevesnih vej, pretepanje) in 
begavosti. Nazaj v vrtec smo prišli utrujeni, izčrpani, brez po-
zitivne energije, strpnosti in posluha za drugega. 

Ker so stvari šle svojo pot, sem se odločila za nadaljnjo 
skrbno strukturiranje dopoldnevov v gozdu, pri čemer mi je 
bil v pomoč tudi opravljeni seminar Gozdni vrtec se predsta-
vi. V gozd odslej vstopamo v tišini, v pozdrav drevesom, sebi 
in drug drugemu naredimo jutranji krog, pozdravimo vsak 
svoje drevo in se razbežimo z jasnimi navodili in dogovori v 
skladu z načrtovano dejavnostjo, ki jo nameravamo izvesti. In 
pot gre v želeno smer – otroci se umirjajo, vsak v sebi vedno 
bolj čutijo bližino gozda, iz globočine se na površino izlivajo 
njihova čustva in prebujajo čutila.

Pokazalo se je, da jih zaposlitve v gozdu v okviru načrtovane 
dejavnosti, prizemljijo, umirijo in ko jih izpeljejo (pa tudi, če 
jih ne), se začne prebujati njihova lastna ustvarjalnost, vedo-
željnost in takrat jih pustimo pri miru – v miru s samim seboj 
ali z drugim. Ampak potreben je čas – da vzgojitelj od strogo 
načrtovanih aktivnosti in podajanja konkretnih navodil, ki jih 
otrok na začetku še potrebuje, preide zgolj na nevsiljivo usmer-
janje otrokovih misli in trenutkov, se počasi umakne in posto-
poma širi prostor ter podaljšuje čas otrokovega svobodnega 
delovanja, ustvarjanja in raziskovanja gozda.

Ob vrnitvi v vrtec po vsakem obisku gozda je zelo pomem-
ben tudi čas, ki ga namenimo (samo)refleksiji. Otroci se s tem, 
ko v obliki risbic izlivajo svoje izkušnje, doživetja, občutenja in 
čustva na papir, navajajo na samorefleksijo. Slika 2 je nastala po 
obisku gozda kot rezultat risanja na temo Čutila v gozdu ali kaj 
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Za dobro prakso

vse sem lahko občutil/-a v gozdu. Prikazuje drevo, ki je kljub 
slabemu vremenu (dežju) veselo. Drevo je poosebljeno – ima 
lase (krošnja), obraz (oči, nos, usta) in dve roki, ki sta široko 
razprostrti in vabita v objem. Ker je deklica drevo poosebila, 
je pravzaprav vanj projicirala svoja čustva; drevo je torej zrcal-
na slika dekličinih občutenj, ki so vsekakor pozitivna. Poseben 
optimizem oz. željo, da bi se dvignila do neba, nakazuje tudi 
pozicioniranje drevesa med oblake.

Pomemben je tudi pogovor vzgojitelja z otrokom, saj otro-
ka spodbuja k razmišljanju in iskanju razlage njegovega izku-
stva. Predvsem individualni pogovori razkrijejo marsikatero 
otrokovo globoko misel in doživetje. Izjava otroka »V goz-
du je bilo grozno, ker je bila taka tišina. No, saj je bilo lepo.« 
vzgojitelju npr. lahko sporoča, da je otroka strah tišine, da 
ga je strah pred svojim sebstvom, pred soočenjem s samim 
seboj, ker mu je tovrstno izkustvo še tuje in vendar si ga želi, 
ga potrebuje. Otroci torej skozi različne oblike samoizpovedi 
lažje odkrivajo in razumejo sebe, sprejemajo svoja ravnanja 
in ravnanja drugih. V obličju drugega (pa naj si bo to papir, 
drevo, sovrstnik ali vzgojitelj) vselej prepoznavajo svojo la-
stno bit. In gozd kot naravno okolje z vsemi svojimi danost-
mi, tudi s tišino, jim to omogoča. 

Z izvajanjem Gozd v objemu v Vrtcu Črnuče verjamemo, 
da smo na pravi poti. S skrbno načrtovanimi usmerjenimi de-
javnostmi v gozdu pri sicer zahtevni skupini otrok že dosega-
mo rezultate, opažamo prve pozitivne spremembe in lahko 
rečemo, da otroci gozd preprosto potrebujejo.

Sklep
Če kdaj, je še posebej v današnjem času pomembno omo-

gočanje in uresničevanje koncepta odprtega učenja, ki v 21. 
stoletju vsekakor predstavlja obogatitev izvedbenega kuriku-
la v vrtcih. Z vpeljavo Gozd v objemu v Vrtcu Črnuče smo pri 
otrocih pričeli opažati pozitivne spremembe (umirjanje, sode-
lovalnost, večja senzibilnost), ki pa so se začele kazati šele po 
tem, ko smo od zgolj nevsiljivega usmerjanja otrokovih misli 
in trenutkov prešli k izvajanju skrbno načrtovanih dejavnosti in 
vodenju otrok s podajanjem konkretnih navodil. Da bi otroci 
razvili globlji občutek za naravo, odgovornost in spoštovanje, 
da bi odkrili svoje bistvo (enost z naravo), je potreben čas in 
vsaj na začetku izvajanja aktivnosti v gozdu velik vložek ener-
gije vzgojitelja, da otrokom pomaga doživeti izkušnjo notra-
njega miru, da se lahko odprejo in zaživijo v vsej svoji polnosti, 
v zdravem sožitju in v objemu gozda. 
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Udeležili ste se desetega posveta 
Dobre prakse v vrtcih v Ljubljani, 
ki je bil letos namenjen področju 
matematike. Kako ste se počutili 
med vzgojiteljicami in vzgojitelji 
predšolskih otrok?

Zelo rada pridem k ljudem, ki  se 
ukvarjajo z otroki. Kdor se ukvarja z 
otroki, se ukvarja z našo prihodno-
stjo. Biti skrben, odgovoren in ljubeč 
do otrok pomeni imeti rad življenje. 
To vse pa so vrednote, ki meni pome-
nijo zelo veliko.  

Kako ocenjujete aktualnost in ka-
kovost posveta? 

Žal nisem mogla spremljati posve-
ta v celoti, sem pa prebrala večino pri-
spevkov v zborniku. Krasno se mi zdi, 
da vzgojiteljice prepoznavajo različne 
priložnosti za učenje matematike in da 
so pri tem ne le strokovne, pač pa tudi 
kreativne. Vzgojiteljice, ki se ob tem 
zabavajo in odkrivajo nova spoznanja 
tudi same, pa veliko naredijo tudi zase 
in za svoj osebni razvoj.

Omenjali ste povezavo med nevro-
znanostjo in matematiko?

Kar pa se tiče matematike, drži, 
da šele sodobna nevroznanost lahko 
proučuje določene miselne, tudi ma-
tematične  procese. Poznavanje šte-
vil – aritmetika kot veja matematike, 
je nujna za razumevanje matematike, 
zato je razvoj aritmetičnih sposobno-
sti področje dolgoletnega znanstvene-
ga raziskovanja. Novejše raziskave pa 
so šele nedavno pokazale, da razvoj 
aritmetičnih sposobnostih ne teme-
lji zgolj na pridobivanju izkušenj in 
učenju, temveč so nam nekatere arit-
metične sposobnosti, predvsem ob-
čutek za količino, vrojene. Kultivira-
nje teh vrojenih sposobnosti pa sodi 
v najzgodnejše otrokovo obdobje – v 
vrtec in ne šele v šolo.  Matematične 
sposobnosti, torej ne le znanje arit-
metike, namreč pomembno določa-
jo ne le akademski uspeh v življenju, 
pač pa  po nekaterih podatkih izurje-
nost v matematičnih veščinah določa 

tudi višino zaslužka ter celo vpliva na 
BPD države. 

V predšolskem obdobju poteka in-
tenziven možganski razvoj. Lahko 
opišete bistvena spoznanja znano-
sti v zadnjih letih, ki so pomembna 
tudi za vzgojiteljice in vzgojitelje v 
vrtcih? 

Ljudje tudi v znanosti sestavlja-
mo lestvice priljubljenosti, največjih, 
najboljših, najpomembnejših lastno-
sti, spoznanj, rekordov ipd. Ne bom 
se trudila biti karseda objektivna, po-
skusila bom strniti tista najpomemb-
nejša spoznanja, za katera menim, da 
so pomembna za vse, ki se ukvarjajo z 
vzgojo in s poučevanjem. 

Najbolj pomembno spoznanje se 
mi zdi sposobnost preoblikovanja mo-
žganov – torej plastičnost, ki zajema 
tako razvojno plastičnost, ki je veza-
na na kritična obdobja v otroštvu, ko 
se nečesa zlahka, hitro in z majhnim 
vložkom energije naučimo; plastičnost 
ob poškodbi; plastičnost učenja – spo-
sobnost možganov, da se priučijo no-
vih znanj in veščin še pozno v starost. 

Drugo pomembno spoznanje se 
mi zdi, da je učenje „modus operan-
di“ možganov. V možganih ne obsta-
ja le eno možgansko področje, v kate-
ro bi shranjevali vse, kar se naučimo. 
Možgani so kompleksni in tako naj-
demo v njih več spominskih sistemov 
z različnimi lastnostmi. Poznamo de-
lovni spomin, ki omogoča hranjenje 
informacij le za kratek čas, pa dolgo-
ročni spomin, ki ga lahko razdelimo 
na različne sisteme, vsakega pa podpi-
rajo določena nevronska omrežja.  Na-
čine usvajanja znanj, veščin, celo ču-
stev, pa imenujemo učenje. Preproste 
mehanizme učenja opisujemo pri ži-
valih, pa tudi že pri plodovih in utero, 
celo novorojenček ni tako nebogljen, 
kot se zdi na prvi pogled. Sposoben je 
sesanja, požiranja, prebave, odvajanja, 
vzdrževanja toplote, dihanja, bitja sr-
ca in seveda, sposoben je z neutola-
žljivim, glasnim jokom priklicati od-
raslega, ki bo poskrbel zanj. Ali se je 

tega naučil, gre morda za znanje ali za 
veščine preživetja? Ali to pač ni uče-
nje? Kaj pa učenje in znanje v ožjem, 
akademskem smislu? Družba je uče-
nje organizirala, institucionalizirala in 
danes veliko veščin in znanj usvojimo 
organizirano, v šolah. Včasih govorimo 
o kurikulumu, akademskih ali teoretič-
nih znanjih; včasih se sprašujemo, ali 
nas šola pripravlja na življenje. 

Tako smo pri tretjem spoznanju, ki 
je sila preprosto, znano od Darwina da-
lje. Smo homo sapiens sapiens – umni 
človek. Narejeni smo za učenje (nisem 
rekla šolo!). Imamo krasne, velike mo-
žgane z ogromnimi čelnimi režnji, ki 
nam omogočajo načrtovanje, izvedbo 
in nadzor nad našim delovanjem. Ima-
mo stresno-hormonsko os – hipota-
lamus-hipofiza-nadledvičnici, ki nam 
omogoča spopadanje s stresom.  Ima-
mo sisteme za zaznavo in gibanje. Ima-
mo sisteme za čustva in emocije. Imam 
zrcalne nevrone in dolge nevrone Von 
Economo, ki nam omogočajo življenje 
v skupnosti in empatijo. Imamo torej 
fantastičen organ – možgane, katerega 
delovanje pa je podvrženo vplivu bio-
loške danosti (genov) in okolja. 

To pa je že četrto spoznanje. Kljub 
temu da sta v naših možganih oz. preko 
genov, ki se aktivirajo v možganih, zapi-

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Dr. Tina Bregant, spec. pediatrinja

Kultiviranje vrojenih sposobnosti sodi v 
vrtec

Dr. Tina Bregant
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sana govor in hoja, se ta dva, le ljudem 
lastna gibalna vzorca ,izrazita le v lju-
beči človeški skupnosti. Pomen ljubeče 
človeške skupnosti je za ljudi in njiho-
ve možgane neprecenljiv. Prav slednje 
je tako peto, zame osebno najbolj po-
membno spoznanje nevroznanosti. 

Spodbudno okolje pomembno 
vpliva na otrokov kognitivni ra-
zvoj. Na kaj naj bi bile po vašem 
mnenju vzgojiteljice še posebno 
pozorne pri organizaciji spodbu-
dnega okolja?

V procesu vzgoje in učenja mora-
mo zagotoviti zelo osnovne reči: do-
volj spanca, hrane, varnosti, prijetne in 
ljubeče družbe. To se zdi samoumevno, 
a ni. Morda je največji izziv vrtca prav v 
tem, da mora biti korektiv za domače 
okolje. Ali otrok zvečer gleda film, zju-
traj ob šestih pa morda že prižge risan-
ke? Ali doma zajtrkuje in zvečer pove-
čerja? Ali je prehrana ustrezna? Z dovolj 
beljakovinami, zelenjave in sadja? Ali ga 
ljubeči starši po večurnem delovniku 
odpeljejo ven na sprehod in mu prebe-
rejo zvečer pravljico, ali pa so vsi utruje-
ni zleknjeni pred televizorjem? 

K sreči v vrtcu poskrbijo tako za 
ustrezno, zdravo prehrano kot gibanje 
na zraku, za vzgojno-izobraževalne de-
javnosti, pa tudi popoldanski počitek 
ne umanjka. Celo več – okolje je spod-
budno, s številnimi dobrimi vzgledi. Še 
nekaj – prav pri tistih otrocih, kjer je 
razkorak med vrtcem in domom naj-
večji – tam imata vrtec in vzgojiteljice 
najpomembnejšo vlogo. Otrok mora 
namreč imeti konsistenten in kompe-
tenten vzgled ter podporo v sledenju 
lastnim strastem, talentom. Če to do-
bi le v vrtcu, je vrtec zanj dobesedno 
eksistenčnega pomena. Hkrati  otrok 
nujno potrebuje ravnovesje med dovolj 
vzpodbude in nelagodja. Tako vidimo, 
da zgolj ugodno okolje, ki je prilagoje-
no kot mehka rokavička na otrokovo 
roko v vsaki situaciji ni najbolj ustrezno. 
Mehkobo pasjega kožuha doživiš na-
mreč le z golo roko!

Možgani otrok so do sedmega leta 
prvenstveno senzorični procesor, za-
to so za malčke zelo pomembne vaje 
zaznavanja. Otroci se danes igrajo na 
igriščih, plezanja po drevesih in raz-
iskovanja po gozdu je bore malo celo 
na podeželju. Zato so igrišča in igrala za 

naše otroke še toliko pomembnejša. Ta-
ko lahko vzgojiteljica spodbudi različna 
področja. Taktilno stimulacijo spodbu-
jamo z igro v peskovniku: igre z avtomo-
bilčki, s posodicami, presajanjem rož, z 
gnetenjem testa, barvanjem, pri igrah z 
vodo. Propriocepcijo vadimo na  tram-
polinu, pri premagovanju ovir, igrah z 
žogo, plezanjem po vrvi, pomočjo pri 
nošnji vrečk, potiskanju sesalca. Vesti-
bularne ali ravnotežnostne aktivnosti 
spodbuja hoja po gredi, guganje, plaze-
nje skozi tunel, plezanje po lestvi. Na-
črtovanje gibalnih aktivnosti omogoča 
plazenje po tunelih, labirintih, cestišče 
za igro z avtomobilčki … Voh in okus 
treniramo z vonjanjem in okušanjem z 
zaprtimi očmi. 

Izpostavili ste tudi pomen gibanja 
…

Ker se otroci učijo predvsem z giba-
njem – spoznavajo meje svojega telesa 
in meje okolice, gibalne veščine pome-
nijo za otroka veliko več kot zgolj spre-
tnost. Gibanje namreč vpliva na razvoj 
in zorenje gibalnega sistema, razvoj in 
zorenje senzoričnih sistemov in njiho-
ve integracije na nivoju osrednjega živ-
čevja. Gibanje, ne glede na vreme, je na-
ša osnovna potreba. Morda je ob tem 
potrebno poudariti, da tudi neugodne, 
boleče izkušnje pomenijo spoznanja, ki 
pomembno določajo nas same in včasih 
celo naše preživetje. Zato morajo biti 
izkušnje čimbolj raznolike in ne zgolj 
prijetne. Zaželeno je, da nas pripravijo 
in opremijo na in za življenje. Težave in 
probleme, bodisi gibalne, zaznavne ali 
povsem miselne narave,  namreč mož-
gani radi rešujejo. V tem uživajo, saj so 
ustvarjeni za učenje. 

Po poklicu ste zdravnica, specializi-
rana za pediatrijo. Kaj ali kdo vas je 
spodbujal za takšno poklicno pot?

Pri nas doma je bil prvi zdravnik ma-
min ded, ki je študiral medicino na Du-
naju in nato delal v Grazu in Ljubljani. 
Že od njega dalje se pri nas doma izre-
dno ceni splošno higieno in blaginjo, ki 
vključuje tudi mir, skrb za zdravo okolje, 
čisto vodo, ustrezno prehrano, cepljenja 
in antibiotike.  Tako v naši družini zelo 
cenimo raziskovalce, inženirje in inova-
torje, ki s prebojem idej ustvarjajo po-
goje za boljše zdravje nas vseh.  Tudi za 
razliko od splošnega mnenja, da zdrav-

niki spodbujajo svoje otroke k zdravni-
štvu, pri nas temu ni bilo tako. Moja ma-
ma bi morda bila celo bolj srečna, če bi 
se uresničila katera od mojih nadarjeno-
sti za glasbo, risanje, morda bi se našla 
v arhitekturi. Pri nas doma se je vedno 
cenilo odličnost – bodisi v humanistiki, 
znanju tujih jezikov, umetnosti ali nara-
voslovju, tako da pritiskov glede izbire 
področja ni bilo. Edino, kar se je pri nas 
doma čutilo kot obveza, je, da karkoli 
počneš, to počni dobro.  

Ob tem je tudi veljalo, da karkoli do-
sežeš, dosežeš zaradi sebe – tako službe-
no kot strokovno pozicijo. Zato morda 
ni naključje, da smo pri nas v vsaki ge-
neraciji izbrali drugačno specializacijo 
– vojaško in socialno medicino, aneste-
zijo, patologijo, pediatrijo.  Sama sem 
izbrala slednjo. Otroška nevrologija, ki 
neizogibno pomeni delo z otroki s po-
sebnimi potrebami, me je pritegnila po 
poletnem študentskem delu v Romuniji 
leta 1996, ko sem srečala romunske si-
rote – otroke, ki so zaradi odrinjenosti 
iz ljubečega okolja imeli pomembne ra-
zvojne zaostanke in nikoli ne bodo mo-
gli doseči svojih vrstnikov in izpolniti 
svojih potencialov.      Pretresli so me, ta-
ko kot so pretresli marsikoga. V tej mla-
dostno naivni želji pomagati otrokom 
doseči njihov vrojeni potencial, sem se 
odločila za specializacijo iz pediatrije 
in doktorski študij s področja otroške 
nevrologije. Zame je to področje bilo 
in je najbolj izpolnjujoče. Izredno ra-
da delam z otroki, stiki z otroki so za-
me neprecenljivi – zabavni, sproščujoči, 
včasih pa tudi težki in žalostni, a vedno 
izpolnjujoči.  

Nekateri pediatri niso naklonjeni 
temu, da otrok do tretjega leta obi-
skuje vrtec. Kako gledate vi na zgo-
dnje vključevanje otrok v vrtec?

Pri otroku, mlajšemu od treh let, je 
dobro, da zanj skrbi ljubeča, odrasla, 
odgovorna oseba, s katero je otrok v 
tesnem stiku. Če mora ta oseba hkrati 
poskrbeti še za nekaj, v naših vrtcih ve-
činoma še pet otrok, potem je neizogib-
no, da bodo vsaj občasno otrokove te-
meljne potrebe nezadovoljene oziroma 
se bo njihovo zadostitev odložilo. Tudi 
otroci v tej starosti še niso drug druge-
mu v podporo, prave, medsebojne igre 
še ne poznajo, odnosi, ki jih vzpostavlja-
jo so preprosti, nezapleteni in kratko-

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki
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trajni. Odsotnost staršev je za nekatere 
otroke boleča, zato je tako pomembno, 
da otroci niso v vrtcu dlje, kot je potreb-
no in da starši potem skupni čas name-
nijo otroku.  Tudi glede okužb, ki so jim 
izpostavljeni v tako številčni skupnosti, 
je vrtec lahko za nekatere (sicer zdrave) 
malčke kar naporen.  Vemo namreč, da 
prvo leto v vrtcu zdravi otroci preboli-
jo do 11 okužb letno, kar pomeni, da 
ob upoštevanju poletnih počitnic, vsak 
mesec malček leži doma z vročino. Obi-
skovanje vrtca je zato za malčke in tu-
di njihove starše lahko kar zahtevno in 
naporno. 

Vendar pa je porodniški dopust in 
dopust za nego otroka omejen, eko-
nomska situacija v Sloveniji zapletena, 
redko kateri starši zaslužijo posamično 
dovolj za  vso družino; nekateri starši 
imajo zelo pomembne službe; drugi ze-
lo radi in dobro opravljajo svoje delo; 
nimajo vsi starih staršev in sorodnikov, 
ki so jim pri vzgoji v pomoč. Zato je vr-
tec zanje najboljša rešitev.  Menim tudi, 
da je vrtec boljši od babice, ki se spopa-
da z lastnimi zdravstvenimi težavami  in 
zato vnučka, kljub temu, da ga ima srč-
no rada in se trudi po najboljših močeh, 
posadi pred televizor, nato gresta za eno 
uro v trgovino ali na igrala, vendar pa 
tam babico že zelo boli hrbet in komaj 
uspe priti domov zaradi bolečin, potem 
pa tudi zato vnučka spet posadi pred te-
levizor, da lahko v miru skuha.

Sama imam odlične izkušnje z vrt-
cem. Vsi moji otroci so šli v vrtec po iz-
teku porodniškega dopusta. Edino pri 
najmlajši smo si morali pomagati z va-
ruško, saj nismo dobili odobrenega vrt-
ca za nekaj mesecev, kar pa ni bila naša 
lastna izbira.

Ste kot otrok obiskovali vrtec? Če 
ste ga, česa se najbolj spominjate? 

Moja mama spada v generacijo star-
šev, ki so svoje otroke dali v vrtec v sta-
rosti nekaj mesecev.  Kot zdravnica ni 
mogla delati za skrajšan delovni čas, 
prav tako ni imela pomoči babic in ded-
kov tako, da sem morala v vrtec. Ime-
la pa sem srečo, saj me je mama dojila 
kljub službenim obveznostim. 

Časi so bili leta 1975, ko sem bila ro-
jena, precej drugačni – takrat se je še ce-
pilo proti črnim kozam, kot dojenček 
sem prebolela ošpice – kar je razvidno iz 
moje cepilne knjižice, nisem pa, na pri-

mer, izkusila epidemije otroške paralize 
leta 1978, proti kateri sem že bila ceplje-
na. Veliko otrok ni bilo dojenih, pač pa 
hranjenih z adaptiranim mlekom. Pralo 
se je kupe plenic. Smernice prehranje-
vanja otrok so bile drugačne. Bralo se 
je knjigo dr. Benjamina Spocka: Nega 
in vzgoja otroka, kar danes povezujejo 
s permisivno vzgojo, v kateri naj bi bila 
vzgajana naša generacija. Drugačni časi, 
na katere se je modro kdaj spomniti, saj 
naj nas opominjajo na izumljanje tople 
vode, hkrati pa omogočajo uvid v zares 
pomembne spremembe, ki so nam lah-
ko vzor ali pa opomin.

Se pa spomnim vrtca kot prijetnega. 
Celo več – ravnateljica mojega vrtca, go-
spa Tatjana Prešern iz Vrtca Andersen 
v Šiški je bila tudi kasneje ravnateljica 
vrtca mojih otrok. Tako da je zame Vr-
tec H. K. Andersen še vedno – in vedno 
bo, „moj vrtec“. 

Ker so ga obiskovali vaši otroci, 
nam zaupajte, kaj bi pohvalili in kaj 
bi morda spremenili v vrtcih? 

Vrtec kot institucija vključuje izre-
dno veliko – od varne zgradba, v kate-
ri je poskrbljeno za ustrezno, varno in 
zdravo okolje otrok, z igrali, zdravo hra-
no, s čisto vodo do ustreznih delovnih 
načrtov/programov, kar je večinoma 
zajeto v pravilnikih in normativih in je 
tudi zakonsko dobro urejeno. A najbolj 
so pomembni ljudje, ki v vrtcu delajo: 
srčne, otrokom naklonjene vzgojiteljice, 
modre vodje z vizijo, skrbni hišniki, do-
bre kuharice, natančne čistilke – vse to 
dela vrtec dober.  Z večino vzgojiteljic, 
s katerimi smo se srečali, sem imela do-
bre izkušnje, a naj naštejem le nekatere 
– pri meni je bila to ga. Branka iz Vrtca 
Andersen, pa seveda že omenjena rav-
nateljica ga. Prešern; pri našem najsta-
rejšem je bila to mlada vzgojiteljica Ta-
di iz istega vrtca, pri najmlajši pa mlada 
in zagreta vzgojiteljica Jasmina in nato 
fenomenalna Nataša iz Vrtca Najdihoj-
ca, ki v otrocih vzbuja ljubezen do nara-
ve in tudi umetnosti in s katero se lepo 
dopolnjuje pomočnica Iva. To dopol-
njevanje v skupini je za otroke izredne-
ga pomena. 

Vrtec je kot velik organizem, v ka-
terem ima vsak svojo vlogo. Celo „od-
sotni“ starši, ki jih morda vzgojitelji ne 
vidijo pogosto, lahko k vzdušju v vrtcu 
veliko prispevajo. Šele vrtec, ki diha z 

vsemi: zaposlenimi, otroki, njihovimi 
starši in okoljem, v katerem se nahaja, 
lahko diha s polnimi pljuči. Tako boga-
ti vse, ki z njim sodelujejo.

Verjamem, da je skrb za otroke ne-
kaj najpomembnejšega, najbolj odgo-
vornega in tudi najbolj nagrajujočega v 
našem življenju. Ko skrbimo zanje, skr-
bimo tudi zase in našo skupno priho-
dnost. Učimo jih z vzgledom. Zato je 
naša osebna rast in naš vzgled tako po-
memben. Če hočemo torej videti spre-
membe, moramo torej sami postati ti-
sta sprememba, ki jo želimo – srečni, 
odgovorni, samouresničeni  odrasli. To 
seveda ni enostavno in je lahko boleče, 
zvezano z odrekanji, lastnimi omejitva-
mi in spopadanji z izzivi. A življenje je 
izziv – tako za nas kot naše otroke. 

Izzivi prihodnosti, izzivi naših otrok 
bodo drugačni kot so naši izzivi. Zato 
jim ne strižimo peruti, ampak jim omo-
gočimo, da bodo njihove peruti košate, 
močne, utrjene v spopadih z močnim 
vetrom in vajene nežnega valovanja sa-
pic – da jih bodo lahko ponesle dlje, kot 
smo mi kdajkoli bili.

Hvala za vaše izčrpne odgovore. 

Spraševala je: Betka Vrbovšek

Teja Redžič (4 leta), 
mentorica Dora Stevanović,  

Vrtec Velenje
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Predšolsko obdobje otrok, ki imajo težave 
s pozornostjo in hiperaktivnostjo

V predšolskem obdobju kaže omenjena populacija otrok 
nezrelost in težje obvladljivo vedenje. Njihovi odzivi so ne-
predvidljivi, imajo tudi zmanjšano sposobnost sodelovanja 
v skupinskih aktivnostih (Zupančič Danko, 2011). Manj ča-
sa zdržijo pri igrah/zaposlitvah kot ostali vrstniki, hitro od-
nehajo, prehitro so zadovoljni s svojimi izdelki, zavračajo 
dejavnosti, pri katerih je potreben miselni napor, pogosto 
izgubljajo svoje stvari, hitro jih vse zmoti, pogosto mahajo 
z rokami ali nogami in se pozibavajo na stolu, v neprimer-
nih situacijah vztrajno tekajo naokoli ali plezajo, prekomer-
no govorijo, težko počakajo, da so na vrsti, pogosto motijo 
ostale ali se vmešavajo mednje (vpadanje v igro), spet drugi 
delujejo zasanjano in odsotno (Kesič Dimic, 2011). Pogosto 
zahtevajo pozornost in se ne želijo igrati sami (Phelan, 2005).

Da bi lažje razumeli njihovo pretirano oz. hiperaktivno ve-
denje, nam je v pomoč ugotovitev Suzane Pulec Lah (2005), 
da je pri omenjeni skupini otrok opaziti intenzivno potrebo 
po stimulaciji, spodbudah močnih dražljajev (hiposenzitiv-
nost oz. hiposenzibilnost), da so lahko zbrani in ustrezno ak-
tivni (Pulec Lah, prav tam), saj morajo ti otroci sami sebe 
spodbujati z nenehnim tekanjem, s čezmernim gibanjem in 
z dejavnostjo (Altherr, 2002), da se pomirijo (mi vidimo le 
pretirano aktivnost, taki so predvsem dečki).

Druga skupina otrok, ki izraža težave s pozornostjo, je pre-
občutljiva (hipersenzibilna), saj jo zmoti vsak dražljaj – hrup, 
šum, sprememba v okolju (Zupančič Danko, 2011). Našte-
te posebnosti so v predšolskem obdobju pogosto prekrite, z 
njimi se soočajo dekleta. Pozneje v šoli pa se kažejo v obliki 
izrazitih težav pri sprejemanju učne snovi in učenju.

Temeljni znaki težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo, ki 
se izražajo pozneje v šolskem obdobju, so tako: zmanjšana 
pozornost, hiperaktivnost in impulzivnost. Vendar Srečko 
Soršak (2004) opozarja, da se pri večini 3- ali 4-letnikov po-
gosto kaže vedenje, podobno vzorcu nepozornosti in hipe-
raktivnosti, ki je lahko (ali pa tudi ni) v povezavi s hiperak-
tivnostjo in težavami pozornosti. Včasih je težko razlikovati 
te posebnosti od težavnega temperamenta otrok brez težav s 
pozornostjo in hiperaktivnostjo (Soršak, prav tam).

Otroci z zmanjšano pozornostjo in s hiperaktivnostjo 
se ponašajo tudi z mnogimi pozitivnimi lastnostmi: so ne-
posredni, prisrčni, pogumni, pripravljeni se izpostavit, ču-
stveno odzivni, izražajo toplino, navezujejo zelo pristne so-
cialne stike in so med ljudmi dobro sprejeti in priljubljeni 
(Mikuš Kos, 2002). Prav tako so živahni, pametni, vedo-
željni, ustvarjalni, pogosto imajo bogato domišljijo, so op-
timistični, zabavni (Neuhaus, 2002) in imajo svojevrstne 
miselne rešitve.

So zelo čustveni. Pri stvareh in dejavnostih, ki jih zanima-
jo, je opaziti njihovo najvišjo osredotočenost (Ferek, 2006), 
iz česar lahko izpeljemo, da imajo vsaj eno močno področje, 
talent, na katerega opozarjajo s svojo vztrajno dejavnostjo, 
poglobljenostjo oziroma z zelo visoko osredotočenostjo na 
področju, ki jim je ljubo.

Marko Ferek (2006) meni, da so ti otroci zasanjani, kar 
prinaša posledice v obliki njihove ustvarjalnosti, domišljije, 
pojmovnega razmišljanja in hiperaktivnosti.

Subjekti pomoči
V odnosu do malčka oz. otroka, ki izraža navedene poseb-

nosti, so subjekti pomoči vsi, ki stopajo z njim v odnos: star-
ši, vzgojitelji, vrstniki, pedagogi, pozneje učitelji, sošolci itd. 
Če pogledamo v šolo, vemo, da sta učiteljev odnos in njegovo 
ravnanje pomembna za otrokov razvoj in pogojujeta njegov 
socialni položaj v razredu (Šket 2001, 2006, Pečjak 2008). 
Podobno velja za vzgojitelja in njegovo vrtčevsko skupino. 
Ko vzgojitelj sprejema in razume otroka s težavami, bo po-
sledično vplival tudi na druge otroke v skupini, ki bodo prav 
taki do svojega vrstnika. Pozitiven odnos lahko izboljša tudi 
njegovo akademsko delovanje. Žal se otroci zgledujejo tudi 
po negativnem vzorcu, s čimer se socialni položaj in tudi uč-
na sposobnost otroka s težavami slabšata. Podobno velja za 
starše doma in njihove sorojence.

Načini in oblike pomoči
Otrok, ki ima težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo, 

zahteva oseben pristop in čas. Ob upoštevanju njegovih po-
sebnosti, močnih področij in pozitivnih lastnosti lahko izpe-
ljemo oblike pomoči, ki jih vpletemo v vsakdanja opravila in 
druge vrtčevske dejavnosti.

•	 Preobčutljivemu otroku, ki ima predvsem težave 
s pozornostjo, je za zbrano in daljšo aktivnost treba 

Iz teorije v prakso

Mag. Lidija Šket Kamenšek, soc. pedagoginja

Malčki z zmanjšano pozornostjo in s 
hiperaktivnostjo v vrtcu

Povzetek
V prispevku se osredotočamo na značilnosti 
otrok, ki v poznejšem šolskem obdobju kažejo 
težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo. Poleg 
posebnosti, ki so opazne že v tem zgodnjem ob-
dobju, bodo predstavljene predvsem otrokove 
pozitivne lastnosti, močna področja, značilno-
sti: hipersenzibilnost in hiposenzibilnost, ki 
predstavljata temelj poznejših izrazitejših te-
žav, in uporaba teh karakteristik pri pomoči in 
soočanju z njimi.

Ključne besede: malčki z zmanjšano pozornostjo 
in s hiperaktivnostjo, vrtec, pozitivne lastnosti, 
močna področja, hipersenzibilnost in hiposenzi-
bilnost.
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zagotoviti okolje brez velikega števila motečih dra-
žljajev (Zupančič Danko, 2011).

Tako naj ima svoj kotiček, ki je dražljajsko reven in ponuja 
varen prostor, kamor se malček lahko umakne. Kotiček ima 
lahko pomirjujoče pastelne barve (rumene, zelene, modre). 
Otroka spodbudimo, da si sam izbere dejavnosti, ki so mu 
ljube. Ponudimo mu lahko aktivnosti, ki sproščajo, budijo 
ustvarjalnost, domišljijo, k čemur vsekakor sodijo umetniške 
dejavnosti (glasba, ples, likovno, literarno ustvarjanje, pravlji-
ce itd.). Sprehodi v naravo prav tako pomirjajo, saj z natanč-
nim opazovanjem in s posnemanjem uri svojo pozornost, z 
igrami v naravi sprošča napetosti in nemir.

•	 Otrok, ki izraža potrebo po močnih dražljajih s 
pretirano aktivnostjo – hiperaktivnostjo. 

Peter Altherr (2002) govori o potrebi po čutnih dražljajih, 
Ernest Kiphard (2002) pa navaja lakoto po močnih vidnih, 
ravnotežnih dražljajih, po doživljajih, ki jih nudijo izjemni dra-
žljaji, s čimer lahko razložimo priljubljenost primitivnih moto-
ričnih dejavnosti pri teh otrocih, kot so majanje, guganje, drse-
nje, vožnja na vrtiljaku, vrtenje v različnih telesnih oseh (prav 
tam). Omogočimo mu prav te preproste motorične dejavnosti 
v vodenih aktivnostih, ki jih lahko pripravimo v telovadnici, 
prilagojeno v igralnici ali pa v aktivnostih na otroških igralih. 

Pri zadnjih se izognemo okoliščinam z utesnjenimi in zah-
tevnimi pravili. Ob upoštevanju vedenjsko-gibalnega treninga 
po Ernestu Kiphardu (2002) bo otrok, ki ima težave s pozor-
nostjo in hiperaktivnostjo, užival na gugalnici, plezalni steni, 
v raznih tunelih za plazenje in premagovanje ovir, na vrvi za 
plezanje, toboganu, na raznih živalskih podobah za guganje, 
tresenje in prevračanje. V peskovniku in domišljijskih hiši-
cah bosta dobili prosto pot njegova ustvarjalnost in domišljija. 

Na igralih so otroku ponujene preproste igralne dejavnosti, 
ki zadovoljijo njegovo potrebo po gibanju, ustvarjalnosti, domi-
šljiji in doživljajih v okoliščinah, ko je potrebno nujno ukrepanje, 
npr. plezanje, plazenje, sklanjanje, premagovanje ovir na poti.

Vrtenje otroka, s čimer doživi občutek centrifugalne sile, 
aktivira njegov šibki vestibularni sistem, zmanjša se hiperak-
tivnost, povečata se budnost in pozornost – prav tako giba-
nje, kjer se otrok vrti in guga.

Otrok, ki ima težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo, se 
umiri prav zaradi zadovoljenih potreb po gibanju, vidnih in 
ravnotežnih dražljajih (Kiphard, 2002). 

Vodena vadba, ki jo prav tako lahko izpeljemo v igralnici, 
telovadnici ali v naravi, bo sprostila otrokove napetosti, hkrati 
pa ga urila v pozornem poslušanju, opazovanju in delovanju.

•	 Upoštevanje otrokovih močnih področij, talenta 
in pozitivnih lastnosti

Vsak otrok ima močno področje, ki je predmet njegove-
ga zanimanja, in dejavnost, pri kateri lahko vztraja dlje časa. 
Pri otroku, ki ima težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo, 
je to še posebej izrazito. Močna področja so lahko tako raz-
lične umetnosti (glasbena, plesna, likovna, literarna itd.) ali 
pa konkretna zanimanja (npr. živali, rastline, kraji, predme-
ti – kot so stroji, določena vrsta igrač). Dovolimo mu, da se 
poglablja, raziskuje, spodbujamo ga k ustvarjalnosti, ponu-
dimo mu dodatni material. Uporabimo njegovo znanje pri 
urah in dejavnostih: naj predstavi, pripoveduje o predmetu 
svojega zanimanja in navdušuje.

Njegove pozitivne lastnosti naj bodo opažene in pohvalje-
ne. Pri čemer se spomnimo, da imajo pozitivne podkrepitve 
motivacijski učinek, če se nagrajeno vedenje okrepi.

Močno področje, talent in pozitivne lastnosti uporabimo 
tako pri otrocih, ki so pretirano občutljivi, kot pri otrocih, ki 
potrebujejo močne dražljaje.

Praktični primer (zapisan po pripovedovanju Blaževe ma-
me in opazovanju vrtčevske dinamike v skupini in zunaj nje):

Blaž1 je zgodaj kazal posebnosti v vedenju, ko je bil pretirano 
aktiven in imel skrenljivo pozornost. Zaradi dečkovih težav z ar-
tikulacijo glasov in besed so predlagali materi, naj otroku veliko 
bere. Tako je tudi ravnala. Blaž je poslušal pravljice, zgodbe in 
jih vzljubil. Mati je začela opažati, da se takrat deček zelo umiri, 
zbrano posluša, pri čemer se je prav tako izboljšala artikulacija 
in izgovarjava besed. Tudi vedenje je postalo znosnejše.

Blaž je imel srečo, da sta takratna vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice razumeli njegove posebnosti, bili z njim tolerantni, 
hkrati pa dosledni in ljubeči. Prav tako sta pri svojem rednem 
delu vsakodnevno vključevali poslušanje pravljic in zgodb. Pri 
dečku je bilo še opaziti vedenjske izbruhe, ki so bili usmerjeni v 
vrstnike, in hiperaktivno vedenje, vendar se je s časoma omililo, 
s čimer se je njegov socialni položaj v skupini izboljšal. Vzgoji-
teljici sta ga vključevali v vrtčevske aktivnosti. Pri dramatizaciji 
sta zanj izbrali ustrezen lik, ki ga je poosebljal. Izjemno dobro je 
odigral omenjeno vlogo in s tem dobil pozitivno potrditev. Prepo-
znali sta njegovo močno področje in ga vključevali v dejavnosti.

Danes ima Blaž novi vzgojiteljici in stare ter nove prijatelje. 
Odnos se vzpostavlja. Mati ima občutek, da sta znova na za-
četku. Neustrezno vedenje. Opozorila vzgojiteljic nad dečkovim 
ravnanjem in vedenjem. Nerazumevanje staršev. Mati svojega 
otroka razume, ga sprejema in podpira. Blaž je zelo prisrčen 
otrok. Ima težave. Prav tako pa ima rad knjige, zgodbe in pra-
vljice (Šket Kamenšek, 2013a).

Pri otroku z zmanjšano pozornostjo in s hiperaktivnostjo 
se izraža močna potreba po ljubezni, pozornosti, sprejema-
nju, razumevanju in tolerantnosti. Od tu pa se nadaljuje pot 
odkrivanja, spoznavanja, rasti in razvoja vseh vpletenih. Ko 
se upošteva in uporablja njegove posebnosti in močna po-
dročja, postane talent otroka z zmanjšano pozornostjo in s 
hiperaktivnostjo obogatitev za skupino.

Vsekakor navedene oblike pomoči ne puščajo ob strani 
ostalih otrok, tudi zanje so privlačne in jih posredno vabijo k 
dejavnosti, sodelovanju, opazovanju, igri, odkrivanju in pre-
poznavanju svojih močnih področij in talentov.

Kot že tolikokrat zapisano, so otroci, ki v poznejšem šol-
skem obdobju izražajo težave s pozornostjo in hiperaktivno-
stjo, zelo heterogena populacija otrok in je težko zapisati navo-
dila za postopanje in ravnanje z njimi. Zato so navedene oblike 
pomoči izhodišče za razmislek in ustvarjalno delovanje. Vse-
kakor omenjene aktivnosti ne bodo primerne za slehernega 
otroka. Iz palete zapisanega morda najdete dejavnost, ki mu 
ustrezna, ob kateri se umiri ali dobi ustrezne spodbude za na-
daljnje delo. Od tu naprej je zaupano vaši ustvarjalnosti, za-
vzetosti, srčnosti, ljubezni in domišljiji. Morda pa imate čisto 
svoje načine, ki prinašajo umiritev in spodbude za aktivnost, 
ki bi bilo dobro deliti z ostalimi pedagoškimi delavci.

1  Ime je spremenjeno zaradi varovanja osebnih podatkov.
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Vredno je iskati in najti pot do otrok, saj nam pozneje s 
svojim odzivom, srčnostjo in z ljubeznivostjo povrnejo vso 
ljubezen, ki smo jo podarili. Prispevali bomo velik delež k 
oblikovanju otrokove samopodobe, zadovoljstva (vseh, tu-
di njegovih staršev).  

Sklep
Pot do otrok z zmanjšano pozornostjo in s hiperaktivnostjo 

ni preprosta, je polna slepih poti in prepadov, a med temi se 
najde čisto prava ustvarjalna, čudovita in posebna pot. To je 
pot vzgojitelja in otroka s težavami, ki jo skupaj soustvarjata. 
Vzadaj se skriva otrok, ki si želi, da bi bil sprejet tak, kot je, in bil 
ljubljen, spoštovan v svoji neponovljivosti in edinstvenosti, v 
svoji drobni zgodbi o težavah s pozornostjo in hiperaktivnostjo.

Zmanjšana pozornost in hiperaktivnost nista motnji ali 
grožnji, ampak način življenja.

Želimo, da je začetek otroka z navedenimi posebnostmi 
čim manj stresen – tudi za starše, ki jih čaka zahtevna in srč-
na pot. Ne smemo pa pozabiti, da so ti otroci obdarjeni z vsaj 
enim talentom, ki jim pomaga premostiti težave in področja 
slabšega delovanja.

Z otroki, ki imajo težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo, 
lahko v najpristnejšem pomenu besede upravičimo svoje po-
slanstvo vzgojitelja, starša, pedagoga, učitelja. 
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Uvod
Vedno pogosteje se srečujemo z različnimi motnjami 

otrok, tako pri našem delu v vrtcu kot tudi v zasebnem 
življenju. In ob tem se sprašujemo o vzrokih, še intenziv-
neje pa o tem, ali je možno te motnje kakorkoli ublažiti 
ali morda celo odpraviti. Tudi v našem vrtcu smo ime-
li pred kratkim vključenega otroka z avtizmom, ki so ga 
zaradi njegove neprilagodljivosti in s tem povezane ob-
časne agresije prepisali v razvojni oddelek. Primer me je 
tudi spodbudil, da sem se poglobila v problem in posku-
šala ugotoviti, ali je iz mojega delovnega področja  mo-
žna kakšna prilagoditev, ki bi lahko bila takemu otroku v 
pomoč. Navsezadnje je  v Kurikulumu je pod točko 2.3 
zapisano načelo enakih možnosti in upoštevanja različno-
sti med otroki ter načelo upoštevanja multikulturalizma, 
ki navaja kot potrebno, strokovno čim širše in fleksibilno 

Ida Valek, univ. dipl. inž. živ. teh. 
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Prehrana ‑ vzrok vedenjskih težav?
Povzetek
V prispevku predstavljam možnost vpliva prehra-
ne na vedenjske težave otrok. Pojavnost motenj 
je v strmem naraščanju, vedenjske težave otrok 
pa so pogosto razlog, da ne morejo biti vključeni 
v redne oddelke vrtca ali šole. V nadaljevanju 
opisujem avtizem ter nekaj izsledkov raziskav, 
ki nakazujejo na uspešnost diete brez glutena in 
kazeina pri precejšnjem deležu oseb z motnjami 
avtističnega spektra ter hiperaktivnosti.

Ključne besede: avtizem, prehrana, vedenjske 
težave, dieta, gluten, kazein.
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zagotavljanje pogojev za stalno ali občasno vključevanje 
predšolskih otrok s posebnimi potrebami v življenje in 
delo rednih oddelkov v vrtcih.

     Vemo, da so vedenjske težave otrok z motnjami avti-
stičnega spektra (v nadaljevanju MAS) v procesu izobraže-
vanja najtežavnejše in najbolj stresno področje, s katerim 
se srečujejo učitelji in starši. Vedenjske težave povzroča-
jo izolacijo in lahko vodijo v izločenost. Vedenjske težave 
so vidne kot: otrok moti delo v skupini, težko se prilagaja 
spremembam in dnevnim rutinam, je trmast, uničuje svojo 
in tujo lastnino, je agresiven in avtoagresiven … (Smer-
nice za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami 
avtističnega spektra - MAS, 2009).

O avtizmu
Beseda avtizem izhaja iz grške besede »autos«, kar po-

meni sam, lasten, vsebinsko usmerjen vase. Avtizem je star 
toliko, kot je staro človeštvo, toda ime je dobil šele v 20. 
stoletju. Besedo avtizem uporabljamo za zelo širok razpon 
avtističnih motenj in je težko karkoli posploševati, saj je ta 
skupina zelo heterogena. Nihče nima hkrati vseh znakov av-
tizma. To je tudi vzrok za razhajanja v razpravah strokovnja-
kov o definicijah, klasifikacijah, značilnostih, čustvovanju, 
etiologiji, ki je še danes v procesu raziskovanja. V vsakem 
primeru že vso zgodovino avtizma obstaja nesoglasje glede 
klasifikacij in definicij avtizma, ki do danes ni rešeno, ker 
jih strokovnjaki ves čas spreminjajo ( Jurišić 1992, str. 11). 

Specifičen vzorec neobičajnega vedenja je prvi opisal 
Leo Kanner. Ta sindrom je znan tudi kot ‚zgodnji otroški 
avtizem‘. Kanner ni naredil ocene možne prevalence pojav-
nosti tega stanja, vendar je ocenil, da je le–to izredno redko. 
Več kot 20 let pozneje je Victor Lotter objavil prve rezultate 
epidemiološke študije o otrocih, ki so imeli iste vedenjske 
vzorce, kot jih je opisal Kanner: stopnja prevalence 4.5 na 
10,000 otrok .

Leta 1979 sta Lorna Wing in Judith Gould preučevali raz-
širjenost avtizma (kot ga je opredelil Leo Kanner) med otro-
ki s posebnimi potrebami. Ugotovili sta, da je prevalenca av-
tizma med tistimi otroki z IQ pod 70 skoraj 5 % na 10,000 
otrok (podoben rezultat je dobil Lotter).  Vendar pa sta od-
krili tudi, da obstaja velika skupina otrok, ki ima primanjkljaje 
na področju komunikacije, socialne interakcije in domišljije 
skupaj s stereotipnimi vzorci ponavljajočih se aktivnosti (teh 
otrok je bilo približno 15 na 10,000). Čeprav ti otroci niso 
zadoščali kriterijem za Kannerjev (tipični) avtizem, pa so bili 
simptomi, ki so jih ti otroci kazali, znotraj meja „avtističnega 
spektra”. Tako je bilo ugotovljeno, da je razširjenost spektra 
znotraj skupine otrok s posebnimi potrebami približno 20 
na 10,000 otrok (Wing in Gould, 1979). Tudi Gillberg je s 
sodelavci na Švedskem (1986) naletel na zelo podobne sto-
pnjo prevalence pri otrocih z učnimi težavami.

Raziskava, ki jo je leta 2005 naredil Nacionalni urad za 
statistiko duševnega zdravja otrok in mladostnikov v Ve-
liki Britaniji, je prinesla ugotovitve o stopnji prevalence 
motenj avtističnega spektra 0,9 % oziroma 90 na 10.000 
(Green et al, 2005). Pri tem niso diferencirali med avtiz-
mom, Aspergerjevim sindromom ali katero drugo motnjo 
iz avtističnega spektra.

Gillian Baird je leta  2006 objavila študijo, ki je temelji-
la na raziskavi otrok, starih od 9–10 let, s področja South 
Thames. Raziskava je zajela vse otroke, ki so bodisi že imeli 
postavljeno diagnozo motnje avtističnega spektra, ali pa so 
bili pri zdravnikih oziroma logopedih prepoznani kot otroci 
s socialnimi in komunikacijskimi motnjami. Prav tako so v 
raziskavo vključili otroke, ki so imeli odločbo, da so otroci 
s posebnimi potrebami, saj bi lahko bili zaradi predhodno 
nepravilno postavljene diagnoze, izpuščeni. Diagnostika je 
temeljila na kriterijih ICD-10. Rezultati so pokazali preva-
lenco 38,9 na 10,000 za avtizem in 77,2 na 10,000 za ostale 
motnje avtističnega spektra. To skupno pomeni prevalenco 
116 na 10,000 za ves spekter avtističnih motenj (http://
www.avtizem.org/dejstva_in_statistika.html).

Prevalenca  oseb z motnjami avtističnega spektra v Slo-
veniji  se ne razlikuje bistveno od tistih drugod po svetu. 
Glede na svetovne statistike bi torej v Sloveniji bilo nekaj 
več kot 20.000 ljudi, ki imajo katero izmed motenj avtistič-
nega spektra.  

Leta 2012 je CDC (Center za obvladovanje bolezni in 
preventivo) objavil podatke o prevalenci MAS v ZDA. Po-
datki predstavljajo 23 % zvišanje od predhodnega poročila 
leta 2009 ter 78 % zvišanje od leta 2007. MAS se skoraj 5 
x pogosteje pojavlja pri fantih (po podatkih CDC 1 izmed 
54 fantov in 1 izmed 252 deklet).

Prevalenca motnje avtističnega spektra v ZDA (CDC marec 2012)

Leto presoje Leto rojstva Prevalenca na  
1000 otrok

Pomeni  
1 na x otrok

2002 1992 6,7 1 od 150
2004 1994 6,6 1 od 150
2006 1996 8,0 1 od 125
2008 1998 9,0 1 od 110
2010 2000 11.3 1 od 88

(http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html)

Avtizem je del spektra, ki ga imenujemo motnje avti-
stičnega spektra ali na kratko MAS.   Beseda „spekter” se 
uporablja, ker, čeprav imajo vse osebe z avtizmom težave 
na treh glavnih področjih, se le-te pri vsakem posamezni-
ku izražajo drugače in njihovo stanje na njih vpliva na dru-
gačne načine. Medtem ko so nekateri ljudje z avtizmom 
sposobni živeti relativno „vsakdanje” življenje, potrebujejo 
drugi celo življenje strokovno pomoč. Glavna področja, pri 
katerih imajo vsi ljudje z avtizmom težave, se imenujejo na 
kratko „triada primanjkljajev”. Ta področja so: težave s so-
cialno komunikacijo, težave s socialno interakcijo in težave 
na področju fleksibilnosti mišljenja (http://www.avtizem.
org/kaj_je_avtizem.html). 

Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z mo-
tnjami avtističnega spektra – MAS, izdane oktobra 2009, 
predstavljajo pomemben pripomoček za delo strokovnim 
delavcem vrtcev, ki imajo oddelke za otroke z MAS ali pa 
so ti otroci vključeni v oddelke z ostalimi otroki. MAS se 
v osnovi kaže kot nevrološka motnja, vse več pokazateljev 
pa kaže, da imata pomembno vlogo tudi imunski sistem in 
prebavni trakt. Veliko otrok z MAS ima pogoste prebavne 
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težave, kar lahko nakazuje na vnetja v črevesju ter posledič-
no sindrom prepustnega črevesja.

Ena izmed metod, ki pogosto prispeva k ublažitvi simp-
tomov, predvsem iz govornega spektra, impulzivnosti, 
agresiji in avtoagresiji, je dieta brez glutena in brez kazei-
na. Gluten je protein, ki se nahaja v pšenici, rži, ječmenu 
in ovsu, kazein pa je mlečna beljakovina. Izvedene so bile 
številne raziskave glede uspešnosti omenjene diete, ven-
dar so rezultati različni. Nekateri so potrdili uspešnost, 
spet drugi navajajo, da ni bilo vidnega napredka pri te-
stiranih osebah.

Študija University of California Davis Health System je 
dokazala, da imajo otroci rojeni z MAS leta 1990 pogosteje 
prebavne težave, kot so zaprtje, diareja ali napenjanje kot pa 
otroci z MAS rojeni 1980. Študija objavljena 2012 navaja, 
da imajo otroci z MAS sedemkrat večjo verjetnost prebav-
nih težav kot otroci brez motnje. V drugi študiji, izvedeni 
na Penn State University, so preko anket staršev ugotovi-
li, da je dieta brez glutena in kazeina  izboljšala vedenje in 
prebavne težave nekaterim otrokom (http://www.ucdmc.
ucdavis.edu/publish/news/newsroom/8320).

Raziskovalci New Jersey Medical School‘s Autism Cen-
ter so ugotovili, da imajo avtistični otroci pogosteje nenor-
malni imunski odziv na mleko, sojo in pšenico kot pa otroci 
brez razvojne motnje. Druga študija v letu 2013 je ugotovila, 
da imajo otroci z avtizmom pogosteje protitelesa za gluten 
kot otroci brez motenj, kar lahko nakazuje na imunske oz. 
prebavne nenormalnosti pri teh otrocih (http://www.au-
tismweb.com/diet.htm).

Obstaja teorija, da nekatere osebe z MAS ne morejo 
ustrezno prebaviti glutena in kazeina, ki lahko preideta v 
krvni obtok in po njem vse do možgan, kjer se vežeta kot 
gluteomorfin in kazeomorfin in delujeta podobno kot opi-
ati. Na ta način vplivata na percepcijo, vedenje, reakcije, 
govor ipd. Raziskave v ZDA in Evropi so potrdile, da je v 
teh primerih mogoče najti v urinu povišane vrednosti teh 
peptidov. Zelo pogoste so pri osebah z MAS prehranske 
alergije, par tako zaradi prepustnega črevesa.

Dr. Fasano, vodja centra za raziskavo in zdravljenje celi-
akije v Massachusetts General Hospital in hkrati eden vo-
dilnih svetovnih strokovnjakov s področja celiakije, že vrsto 
let preučuje povezavo med MAS in glutenom. Po njegovih 
raziskavah in ugotovitvah, naj bi bilo minimalno 20 % otrok 
z MAS povezanih z občutljivostjo na gluten. Raziskave nje-
gove skupine so usmerjene tudi na sestavo mikrobiološke 
flore v črevesju pri osebah z MAS ter iskanje biomarker-
jev, ki bi lahko kasneje usmerjale, kdaj bi bila brezgluten-
ska dieta primerna kot terapija (http://celiacdisease.about.
com/b/2013/01/24/new-gluten-sensitivity-biomarker-
could-help-in-certain-autism-cases.htm).

Zdrava črevesna flora je uravnotežena po sestavi, spod-
buja normalno delovanje prebavil, zagotavlja zaščito pred 
okužbo in uravnava presnovo. Tvori 95 % serotonina in 
obsega več kot 75 % našega imunskega sistema, hkrati pa 
zdrava črevesna stena preprečuje nezaželjenim mikrodel-
cem hrane, da preidejo v krvni obtok. Kadar le–ta postane 
prepustna, t. i. sindrom prepustnega črevesa, omogoči pre-
hod večjih molekul v krvni obtok. Te snovi telo zazna kot 

tujek, zato sproži imunski sistem in tvorbo protiteles. Na ta 
način prihaja do razvoja avtoimunskih bolezni.

V Sloveniji so tri institucije za obravnavo avtizma, ki 
so nastale na pobudo staršev otrok z avtizmom. Pri zdru-
ženjih izvajajo različne metode obravnave avtizma, pri 
dveh obljubljajo tudi, da je avtizem mogoče zdraviti. Mne-
nje slovenske zdravniške stroke je glede slednjega precej 
drugačno, menijo, da je avtizem neozdravljiv, da je to ra-
zvojna motnja, s katero se otrok verjetno rodi in ki je do-
smrtna. (Mojca Brecelj Kobe, Pediatrična klinika UKC 
(Lorenčič 2013).

Zaključek
Postavlja se vprašanje, ali prisluhniti staršem, ki bi že-

leli poskusiti, ali bi nemara dieta bila dejavnik, ki bi ubla-
žil simptome njihovega avtističnega otroka. Dieta bi lahko 
močno vplivala na impulzivnost, agresivnost in avtoagre-
sivnost ter tudi na govor otroka. Dejstvo je namreč, da 
sprememba samo domače prehrane ne zadostuje, neka-
teri zdravniki pa tovrstnim terapijam tudi niso naklonjeni 
in niso pripravljeni napisati potrdila o vsaj začasni dietni 
prehrani. Sama dieta nima negativnih stranskih učinkov in 
otroku ne more škodovati, pozitivne spremembe, v kolikor 
bi do njih prišlo, pa bi bile vidne v manj kot mesecu dni.
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Ultravijolično sevanje (UV) je elektromagnetno valova-
nje, ki ga oddaja sonce, prav tako pa tudi umetni viri, kot 
so neonske, fluorescentne in halogenske žarnice za umetno 
osvetlitev prostorov, različni tipi žarnic za foto-terapijo in so-
larije, žarnice za razkuževanje, UV laserji itn. Je visoko ener-
gijsko valovanje, ki ga človeški organizem ne vidi niti ne čuti 
z drugimi čutili, ima pa nanj redke pozitivne (UV-B sevanje 
omogoča tvorbo vitamina D, ki ga otrok potrebuje za nor-
malen razvoj kosti) in številne negativne učinke (slabitev 
imunske obrambe, sončne opekline in pospešeno staranje 
kože, kožni rak, poškodbe oči).

Otroška koža je bolj odzivna na zunanje vplive in je zlasti v 
prvem desetletju sposobna tvoriti manj naravne zaščite pred 
UV sevanjem, ker ob izpostavljanju UV sevanju tvori manj 
pigmenta, saj so zaradi anatomskih razlik papile usnjice bolj 
izpostavljene in je koža manj poraščena, dlačni folikli puha v 
predpubertetnem obdobju pa v koži višje položeni kot folikli 
terminalnih dlak pri odraslih.

Sonce otroke opeče hitreje kot odrasle osebe. UV sevanje 
povzroča imunosupresijo in dolgoročne procese kanceroge-
neze vseh pogostejših vrst kožnega raka, lahko sproži vnetne 
odzive, ki vodijo v alergije in avtoimunske procese, ob hkra-
tnem uživanju nekaterih zdravil ali prisotnosti rastlinskih 
fotosenzibilizatorjev pa tudi v fototoksične in fotoalergijske 
reakcije. Izpostavljanje soncu spodbuja razvoj pigmentnih 

celic kože v gnezdih, ki se na koži pokažejo kot pigmentna 
znamenja. Sončne opekline, še posebej, če do njih pride pred 
15. letom starosti, in veliko število pigmentnih znamenj sta 
dokazana dejavnika zvečanega tveganja za kasnejši razvoj 
najnevarnejše vrste kožnega raka, melanoma, ki je vse pogo-
stejši že v zgodnji odrasli dobi.

Ozaveščanje staršev otrok o negativnih učinkih UV seva-
nja ter o možnostih redne in učinkovite zaščite pred omenje-
nim sevanjem je že kar nekaj desetletij aktualna tema v vseh 
bolj ozaveščenih državah, ki jim je mar zdravje otrok oz. drža-
vljanov. Problematika UV sevanja je interdisciplinarna, z njo 
se poleg dermatologov, meteorologov in biologov ukvarjajo 
tudi proizvajalci ploskih tekstilij. Le-te namreč predstavljajo 
eno izmed možnosti zaščite pred UV sevanjem.

Ploske tekstilije (blago) so upogljivi, porozni materiali, 
ki jih uporabljamo za oblačila, notranjo opremo in v tehnič-
ne namene. Izdelujemo jih po različnih tehnoloških postop-
kih, ki jim dajejo značilno strukturo in lastnosti. Ločimo 
tkanine, pletiva in netkane tekstilije. Glede na to, da otro-
ci v vrtcu velik delež časa preživijo na prostem in v zaprtih 
prostorih z umetno osvetlitvijo, je pomembno zavedanje, 
da vse tekstilije, ki jih  uporabljamo za izdelavo oblačil in 
pokrival, niso primerna za zaščito pred UV sevanjem. Da bi 
ovrednotili, katera tekstilija je primernejša za zaščito pred 
UV sevanjem, je bil vpeljan t. i. faktor zaščite tekstilije pred 
UV sevanjem – UPF (Utraviolet Protection Factor). UPF 
je merilo za količino UV-A in UV-B sevanja, ki ga tekstilija 
prepušča oz. zadrži. Npr. UPF 20 pomeni, da tekstilija pre-
pušča 1/20 celotnega UV sevanja oz. da takšna tekstilija 
prepušča 5 % vpadnega UV sevanja, 95 % pa zadrži. Večja 
vrednost UPF torej pomeni boljšo zaščito. Povedano dru-
gače, enourna izpostavljenost otroka sončnim žarkom, kate-
rega oblačilo ali pokrivalo je izdelano iz tekstilije z UPF 20, 
daje podoben učinek kot 3 minutna izpostavljenost otroka 
sončnim žarkom brez zaščite. Namen razvoja tekstilij s fak-
torjem zaščite pred UV sevanjem seveda ni podaljševanje 
časa izpostavljenosti na soncu, temveč zmanjševanje nega-
tivnih učinkov UV sevanja takrat, ko je otrok izpostavljen 
soncu. Bolj kot bo otroška koža prekrita z oblačilom oz. s 
pokrivalom, manj bo otrok izpostavljen škodljivim učin-
kom UV žarkov. Ozaveščenost staršev preko dela vzgoji-
teljic je bistvenega pomena pri preprečevanju negativnih 
učinkov UV sevanja. Zato je smiselno opozoriti starše, da 
so pri nakupu oblačil oz. pokrival za otroke pozorni na to, 
ali ima oblačilo certifikat, da je izdelano iz tekstilije, ki nas 
ščiti pred UV sevanjem.

Postopek merjenja in vrednotenja UPF ter označevanja 
tekstilij je standardiziran. Prvi so ga standardizirali v Avstraliji 
(AS/NZ 4399) leta 1996, kasneje, leta 2000, tudi v Ameriki 

Mag. Ana Benedičič, Splošna bolnišnica Celje, Dermatovenerološki oddelek, 
Polona Dobnik Dubrovski, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, Fakulteta za 
strojništvo, Univerza v Mariboru

Tekstilije kot zaščita pred 
ultravijoličnim sevanjem

Povzetek
Zaščita pred ultravijoličnim sevanjem z oblačili 
je ob ustrezni izbiri tekstilij (blaga) in zagoto-
vljeni pokrivnosti kože z blagom najbolj učinko-
vita, najvarnejša in najcenejša zaščita ne glede 
na starost uporabnika. Še posebej je takšna 
zaščita želena pri otrocih pri njihovi izposta-
vljenosti soncu v času zunanjih aktivnosti, saj 
jo je enostavno izvajati, ne zmanjšuje prostora 
otrokovega gibanja, se ne zbriše in praktično ne 
povzroča stranskih učinkov. Prispevek opozar-
ja na potrebno pozornost pri nakupu oblačil, ki 
nudijo zaščito pred UV sevanjem, in nas sezna-
nja z oznako UPF (faktor zaščite tekstilij pred 
UV sevanjem) ter njenim pomenom.

Ključne besede: ultravijolično (UV) sevanje, za-
ščita pred soncem, faktor zaščite tekstilij pred 
UV sevanjem (UPF).
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(ASTM D 6603), v državah članice Evropske unije pa leta 
2003 (EN 13758). Spodnja Preglednica 1 in Slika 1 prikazu-

jeta vrednotenje zaščite tekstilij pred UV sevanjem in pikto-
grama po EN in AS/NZ (tudi ASTM) standardu.

Preglednica 1: Vrednotenje zaščite tekstilij pred UV sevanjem

razpon  izmerjenih vrednosti 
UPF

stopnja zaščite tekstilije pred UV 
sevanjem prepustnost UV sevanja, % UPF oznaka

AS/NZ EN AS/NZ EN AS/NZ EN AS/NZ EN

15 do 24 20 do 29 dobra zaščita 6,7 do 4,2 5 do 3,4 15, 20 brez oznake

25 do 39 30 do 40 zelo dobra zaščita 4,1 do 2,6 3,3 do 2,6 25, 30, 35 brez oznake

40 do 50, nad 50 nad 40 odlična zaščita 2,5 ali manj 2,5 ali manj 40, 45, 50, 50+ 40+

AS/NZ standard EN standard UV standard 801

Slika 1: Piktogrami zaščite tekstilij pred UV sevanjem

Tekstilije so razvrščene v tri stopnje glede zaščite pred 
UV sevanjem (dobra, zelo dobra in odlična zaščita tekstili-
je). Vrednosti, ki so večje od 40 se po EN standardu ozna-
čijo s 40+, medtem ko se pri AS/NZ standardu vrednosti, 
ki so večje od 50 označijo s 50+. V obeh primerih pomeni, 
da tekstilija zadrži najmanj 97,5 % UV sevanja oz. prepu-
šča največ 2,5 % UV sevanja. Po AS/NZ standardu se na 
piktogramu označi stopnja zaščite in zaokrožena vrednost 
UPF, medtem ko piktogram po EN standardu vsebuje 
samo zaokroženo vrednost UPF ter navedbo standarda. 
Vedeti je potrebno, da je vrednost UPF po omenjenima 
standardoma izmerjena na tekstilijah pred uporabo, torej 
v suhem in neraztegnjenem stanju, ki ne odraža realne si-
tuacije pri uporabi. Pri nošenju oblačil, izdelanih iz UV 
zaščitnih tekstilij, se deklarirana vrednost UPF spreminja 
oz. zmanjša, saj se tekstilija zaradi potenja ali prisotnosti 
vode lahko omoči, ali pa raztegne, kar še posebej velja za 
tekstilije – pletiva, ki jih uporabljamo za oprijeta oblači-
la. Če tekstilija vsebuje apreturo za zaščito pred UV seva-
njem, lahko ta po več pranjih izgubi svojo učinkovitost. 
Glede na navedeno, je potrebno deklarirano vrednost UPF 
po zgoraj navedenima standardoma jemati orientacijsko 
in v sklopu z vsemi drugimi ukrepi zaščite pred UV seva-
njem (omejitev izpostavljenosti soncu med 10. in 16. uro, 
zasledovanje UV indeksa v našem okolju in umik v senč-
na področja, ko je UV sevanje intenzivno oziroma senca 
kratka, uporaba očal in kemičnih pripravkov za zaščito 
pred soncem).

Korak naprej so leta 2013 naredili raziskovalci v okvi-
ru Mednarodnega združenja za testiranje. Razvili so stan-

dardizirano metodo merjenja UPF (UV standard 801), 
ki simulira realno stanje tekstilij pri uporabi, tj. močenje, 
raztegovanje, drgnjenje, pranje in suho čiščenje. Pikto-
gram po tem standardu je razviden is slike 1. Vrednost 
UPF predstavlja faktor, ki se nanaša na čas izpostavlje-
nosti soncu, ki ga omogoča tekstilija, ne da bi prišlo do 
poškodb kože (Slika 2). Pri tem je potrebno poudariti, 
da je ta čas odvisen od foto-tipa kože (Preglednica 2). 
Npr. pri foto-tipu kože 1 pride do poškodb nezaščite-
ne kože pri 5 do 10 minutni izpostavljenosti soncu. Če 
oseba nosi tekstilijo oz. oblačilo s faktorjem UPF 20, to 
pomeni, da se bo ta čas podaljšal za faktor 20, torej na 
100 do 200 minut.

Slika 2: Razpon časa izpostavljenosti soncu v odvisnosti od 
vrednosti UPF
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In kaj storiti, če pri nakupu oblačil in pokrival ugotovimo, 
da le-ta nimajo oznake zaščite pred UV sevanjem? V tem pri-
meru se za nakup oblačila/pokrivala odločimo po kriteriju 
surovinske sestave, prosojnosti in barvi blaga. Na trajno všiti 
etiketi oblačila/pokrivala preverimo surovinsko sestavo bla-
ga. Z vidika zaščite pred UV sevanjem je najboljše blago, ki je 
izdelano iz poliestrnih prej, sledi blago, izdelano iz volnenih, 
svilenih in poliamidnih prej, najslabšo zaščito pa nudi blago 
iz bombažnih in viskoznih prej. Nato preverimo prosojnost 
blaga tako, da ga obrnemo proti svetlobi – manj svetlobe kot 
bo prešlo skozi blago, bolje nas bo ščitilo pred UV žarki. Bla-
go v temnejših ali v bolj živih (nasičenih) barvnih tonih nudi 
boljšo zaščito. Glede na dejstvo, da je v poletnih mesecih z 
vidika termofiziološkega udobja bolje nositi lahka, prosojna 
oblačila svetlejših, pastelnih tonov iz naravnih materialov bo-
mo pri nakupu morali poiskati kompromis. V tem primeru 
je bolje poiskati lahko, poletno oblačilo v svetlejših tonih z 
oznako UPF, ki najverjetneje vsebuje delusterante, optična 
belila ali UV absorberje (npr. titanov dioksid, cinkov oksid, 
titanij, srebro, etilen diamin, itn.), če seveda nimate pomisle-

kov glede kemičnih obdelav. To so namreč substance, ki se 
dodajajo pri proizvodnji vlaken, prej ali proizvodnji ploskih 
tekstilij v fazi kemične obdelave, s čimer se izboljša zaščita 
tekstilij pred UV sevanjem.

Zaključek
Vzgojitelj/ica je v predšolskem obdobju otrokovega ži-

vljenja ena od ključnih oseb tako pri vzgoji otrok kot pri in-
formiranju njihovih staršev. Z otroki se srečuje praktično 
vsakodnevno in ob zelo različnih dejavnostih, zato dobro ve, 
kakšen je otrok, kaj je zanj najbolje, kako ga ustrezno zaščititi 
itn. Starši glede na bogate izkušnje osebja vrtcev zato pogosto 
iščejo informacije in nasvet, kako pripraviti svojega otroka za 
določene aktivnosti. Avtorici tega prispevka se zavedava, da 
imajo vzgojiteljice pomembno vlogo pri informiranju star-
šev o nevarnosti UV-sevanja na zdravje otrok in možnostih 
zaščite pred njim, zato se še posebej obračava na njih, da ob 
nastopu pomladno-poletnega obdobja posredujejo informa-
cije o nevarnosti nezaščitenega izpostavljanja soncu oz. UV 
sevanju ter pomenu UPF pri nakupu oblačil.

Iz teorije v prakso

O tem in onem iz naših vrtcev

Preglednica 2: Foto-tipi kože in razumevanje vrednosti UPF

Foto-tip kože Tip 1 Tip II Tip III Tip IV

koža zelo svetla polt s pegami svetla polt, ki nagiba k poletnim 
pegam temnejša polt brez peg temna polt 

lasje rdeči  ali 
svetli (plavi)

svetli (plavi) ali  
temneje pepelnati svetlo kostanjevi ali kostanjevi črni ali temno rjavi

oči zelene, modre,  
redko rjave modre, zelene, sive sive, rjave rjave, temne

reakcija kože  
na sonce

občutljiva koža, vedno se pojavijo 
opekline, nikoli ne porjavi ali 

potemni

občutljiva koža, pojavijo se sončne 
opekline in slabo porjavi

opekline se redko pojavijo, koža 
porjavi razmeroma hitro in ohrani 

barvo

neobčutljivost na sonce, praviloma 
nikoli ni opeklin, koža hitro in 

močno porjavi

t1
brez zaščite 5–10 minut 10–20 minut 20–30 minut 40 minut

t2
zaščita UPF 20 100–200 minut 200–400 minut 400–600 minut 800 minut

t1 – čas izpostavljenosti soncu brez zaščite do prvih kožnih sprememb, 
t2 – čas izpostavljenosti soncu do prvih kožnih sprememb z uporabo tekstilije z UPF 20

Zdrav življenjski slog
Pri načrtovanju projekta smo izha-

jale iz prednostne naloge – varovanje 
zdravega in varnega življenjskega oko-
lja in pomena lokalno pridelane hrane 
ter zajtrka za zdrav življenjski slog. V 

naši enoti so v projektu sodelovale vse 
strokovne delavke. Aktivnosti projek-
ta smo obogatile in nadgradile s sku-
pnimi in z individualnimi aktivnost-
mi v vseh oddelkih. Zastavljeni cilji so 

se smiselno povezovali z načrtovanimi 
dejavnostmi, ki so nudili otrokom mo-
žnosti za pridobivanje novih izkušenj: 

-  otrok doživlja naravo v povezano-
sti in soodvisnosti,
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-  otrok spoznava raznovrstno pre-
hrano in pridobiva navade zdra-
vega načina prehranjevanja,

-  razvija spoštljiv in odgovoren od-
nos do narave,

-  spoznava pomen čebel za pridela-
vo hrane ter zdravilne učinke me-
du in medenih izdelkov.

Predpriprave, ki so vključevale 
spremljevalne dejavnosti na TSZ, so 
potekale v spodbudnem okolju. Sku-
pne dejavnosti smo strokovne delav-
ke prilagodile razvojni stopnji otrok, 
z delitvijo na prvo in drugo starostno 
obdobje.

 V prvem starostnem obdobju so po-
tekale naslednje dejavnosti: 

-  spoznavanje in okušanje različnih 
vrst medu,

-  sodelovanje pri ureditvi medene-
ga kotička,

-  seznanjanje z delom čebelarja 
(strokovna delavka Vanja iz enote 
predstavi »Moj dedek čebelar«),

-  okušanje medu s prigrizki, z jabol-
ki in s siri,

-  sodelovanje pri čajanki (čaj z me-
dom),

-  izdelovanje dekorativnih pogrinj-
kov,

-  prisluhnili in seznanili so se z 
zgodbo Čebela Adela,

-  se vključevali v igro z lutkami (če-
belice),

-  se vključevali v gibalne dejavnosti 
in plesne aktivnosti (skladba Čmr-
ljev let),

-  izdelovanje čebelic iz odpadnega 
materiala,

- sodelovanje pri krasitvi smreke z na-
ravnimi materiali.

V drugem starostnem obdobju pa so 
potekale naslednje dejavnosti:

-  spoznavanje in okušanje različnih 
vrst medu,

-  sodelovanje pri ureditvi medene-
ga kotička,

-  okušanje medu s prigrizki in z raz-
ličnim sadjem (jabolka in orehi) 
in s siri,

-  otroci so se seznanili z delom če-
belarja (čebelar na obisku  -  g. Mi-
loš Furlan),

-  sodelovanje pri čajanki (čaj z raz-
ličnimi vrstami medu),

-  izdelovanje dekorativnih pogrinj-
kov,

-  sodelovanje pri pripravi zdravil-
nega napitka (med z ingverjem),

-  sodelovanje pri pripravi medenja-
kov in medenjakove torte,

-  izdelovanje čebel in čebelnjaka iz 
naravnega in odpadnega materiala,

-  poslušanje zgodbe Čebelica rešite-
ljica,

-  ogled kratkega filma Kranjska siv-
ka,

-  izdelava didaktične igre: čebelja 
družina,

-  obisk medene tržnice,
-  vključevanje v gibalne dejavnosti 

v povezavi s plesnim izražanjem – 
skladba Čmrljev let,

-  sodelovanje pri krasitvi smreke iz 
naravnih materialov.

Kot vsako leto je tudi v letošnjem 
šolskem letu projekt prinesel pozitiv-
ne izkušnje. Strokovne delavke smo 
poskrbele za prijetno učno okolje v 
igralnicah in na hodnikih, kjer so po-
tekale načrtovane dejavnosti. Že sa-
ma sredstva (različne vrste medu, 
suho sadje, PVC skodelice in žličke 
…) in drugačna ureditev prostora so 
spodbudila otroke k sodelovanju in 
izražanju lastne aktivnosti. Projekt je 
ponujal otrokom veliko možnosti in 
spodbud za aktivno učenje. Njihove 
predhodne izkušnje so se nadgraje-
vale z novimi informacijami. Otroci 
so se vključevali v aktivnosti, kjer je 
prišlo do izraza tudi raziskovanje in 
eksperimentiranje. Med so opazovali, 

okušali, tipali, vohali in ob tem izražali 
svoje ugotovitve. 

Vzporedno ob različnih dejavnostih 
je prišla do izraza tudi komunikacija, v 
katero so se otroci aktivno vključevali 
in ob tem izražali svoje občutke in za-
znave:

-  »Ta med je svetle barve,«
-  »To je cvetlični med, ker je svetle 

barve,«
-  »Mmm, meni je dober med, jaz 

bi kar vse pojedel,«
-  »Ta med s sirom je meni dober«.
 
Ob skupnem druženju je prihaja-

lo do izmenjave informacij in izkušenj 
med otroki. Prijetne izkušnje so si za-
pomnili in jih želeli vsakodnevno po-
navljati ter nadgrajevati. To je bilo opa-
ziti predvsem pri čajanki.

V projektu so poleg čebelarja Mi-
loša Furlana iz Obalne čebelarske zve-
ze sodelovali tudi starši z zbiranjem 
in s prinašanjem medenih receptov v 
kulinarične in zdravilne namene. Po-
sredno pa smo v projektu sodelova-
li tudi z Medexom na vseslovenskem 
natečaju: Bodi EKO, ohrani čebelo in 
smreko.

Damjana Buzečan, vzgojiteljica 
Vrtec Semedela

Okušanje medenih prigrizkov.
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V oddelku smo se igrali z žepnimi 
svetilkami. Nekaj idej ponujava tudi 
bralcem revije.

V prvem dnevu sva otrokom naro-
čili, naj od doma prinesejo žepne sve-
tilke, ki jih bomo uporabljali v vrtcu. 
Že naslednji dan je igralnico prepla-
vila igra s svetilkami. Bili smo v temi 
in prižgali male svetilke. Otroke sva v 
prvih dveh dneh opazovali pri njihovi 
igri ter sistematično spremljali njihova 
doživljanja in občutke. Otroci so naj-
prej obsvetili strop in opazovali odsev 
njihovih svetilk, počasi so ugotovili, da 
lahko s svetilkami obsvetijo svoje dele 
telesa in drugega otroka. To so bili pr-
vi zametki nastajanja senc. Otroke sva 
spodbudili k opazovanju, kaj nastane, 
če obsvetim svojo roko, malo plastično 
živalco. Ugotovili so, da nastane odsev 
roke, živali, niso še osvoji besede in po-
mena sence. 

V naslednjih dneh smo svetilke upo-
rabljali v socialnih igrah. V temi smo 
skrivali plišastega medvedka, ki ga je 
drug otrok s svetilko iskal. Preiskali so 
vse kotičke ter sodelovali vsi otroci, tu-
di tisti najmlajši. To igro smo čez mesec 
večkrat ponavljali. Zanimiva igra ugiba-
nja je bila tudi, ko sva nekaj otrok skri-
li  za zaveso in nato prikazali le enega, 
ostali pa so ugotavljali, kdo je skrit, nji-
hovo prepoznavanje drugih je bilo ze-
lo dobro.  

Otrokom sva predvajali senčno 
predstavo Čarovnica Mica in interak-
tivno zgodbico Vili in čarobni prstan. 
Otroci so senčni zgodbi spremljali, jo 
podoživljali in si zapomnili tudi vsebino 
le–teh. Spodbudili sva jih ta se tudi sami 
preizkusijo pri igri, nekaj se jih je opo-
gumilo in so preizkusili senčne lutke. 

Otroci so samostojno izdelali svojo 
senčno lutko, ki smo jo tudi preizkusili. 

Otroci so z lutkami dramatizirali, lutke 
so jim veliko pomenile, saj so jih hoteli 
odnesti takoj domov in tudi doma pre-
izkušati. 

Ena izmed dejavnosti je bilo ustvar-
janje senc velikank, kar je otroke zelo 
navdušilo. Svetilko smo usmerili tako, 
da je njihova senca zrasla tudi do stro-
pa, to so potem preizkušali tudi sami. 
Otroci so ob tem želeli več ponovitev, 
ki smo jih tudi izvedli. 

Za konec smo si ogledali vse po-
snetke, ki so nastali v igralnici. Otroci 
so imeli težave pri prepoznavanju samih 
sebe (za zaveso). Kot zaključek je bila 
to dobra poteza, saj sva veliko snemali 
in so otroci lahko še enkrat videli kako 
so izvajali določene dejavnosti. Veliko 
je bilo različnih komentarjev in smeha. 

Vanja Šumič, vzgojiteljica

Že tretje leto zapored smo se stro-
kovne delavke, vzgojiteljice iz enot vrtca 
iz Žalca, zbrale z namenom, da bi skupaj 
preživele ustvarjalne trenutke in imele 
prosto pot v razmišljanju in snovanju 
lastnih idej pri oblikovanju »stekleničk 
upanja«.  Ustvarjanje in lepi trenutki, 
ki jih ob tem preživimo, oplemenitijo 
duha in nas osrečujejo tudi na čustve-
nem področju. Po zaključeni delavni-
ci sem v vlogi koordinatorke delavni-
ce poudarila, da na osnovi izkušenj, ki 
sem si jih pridobila z leti, opažam, da je 
ustvarjalno delo, ki ga opravljamo, nale-
telo na izjemen odziv, tako s strani vzgo-
jiteljic prostovoljk, kot tudi s strani on-
koloških bolnikov, ki so jim stekleničke 
namenjene. Izdelujemo in podarjamo 
»stekleničke upanja«, ki nosijo sporo-
čilo upanja na čimprejšnjo ozdravitev 
oseb z rakom v savinjski regiji. Izdelke 
jim podarimo v tednu boja proti raku v 
mesecu februarju. 

Delavnica z leti pridobiva na pome-
nu in moči. Vsaka steklenička, ki je na-

stala na delavnici je nekaj posebnega in 
z vsako se polepša trenutek tistemu, ki 
jo je prejel. Izdelane so bile z dobro vo-
ljo, s srcem in v upanju v zmago nad bo-

leznijo.  S pozitivnimi mislimo se bomo 
trudile tudi v prihodnje.

Lorena Jenšterle, vzg. 
Vrtci Občine Žalec

O tem in onem iz naših vrtcev

Od svetlobe do sence

Ustvarjalni trenutki vzgojiteljic v Vrtcu 
Žalec

Izdelovalke »stekleničk upanja«.
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Obvestila, komentarji, mnenja

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

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

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

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

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

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

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

Vrtec Vodmat Ljubljana je prejel državno nagrado za leto 2013 za izjemne 
dosežke na področju predšolske vzgoje in profesionalno ter strokovno delo‑

vanje vrtca v projektu Kulturno žlahtnjenje najmlajših.

V imenu vrtca je nagrado sprejela ravnateljica Marta Korošec. 

Revija Vzgojiteljica je objavila intervju z njo v prvi številki leta 2013.

Ustno izraženim čestitkam ob raznih priložnostih pridružujemo še pisno če‑
stitko. Ravnateljici in vsem v vrtcu še enkrat čestitamo in želimo še veliko 

uspešnih projektov v dobrobit otrok in staršev.

                                                                                                                Uredništvo

Napotki za avtorje prispevkov:

Vsem, ki praznujete velikonočne praznike, želimo v ure‑
dništvu Vzgojiteljice lepo praznovanje in veliko pisank 

oz. pirhov.
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Ožji izbor likovnih del za marec—april 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. 

Jakob Irt (4 leta)
mentorica Ana Ružič 

Vrtec Vinica

Niko Zijan (5 let)
mentorici Mateja Šojat in Irena Debeljak 

Vrtec Velenje

Tjaž Pahor (5 let)
mentorica Nada Koprivc 

Vrtec Tončke Čečeve Celje

Ema Kamenik (4,5 let)
mentorja Dejan Gutman in Maja Mirkac 

Vrtec Podgorje


