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Uredničin kotiček

V času, ko boste prebirale letošnjo peto 
številko Vzgojiteljice, bo šolsko leto 2014/15 
že v polnem teku. Novinčki so se večinoma 
že dobro vključili v vrtčevski ritem, spozna-
li vzgojiteljice in vzgojitelje v svoji bližini in 
se spoprijateljili z drugimi otroki v oddelku. 

Starši in vzgojitelji smo lahko veseli, da 
ima Slovenija, podobno kot večina sever-
neevropskih držav, predšolsko vzgojo or-
ganizirano v enovitih vrtcih, ki vključujejo 
otroke od 11. mesecev do vstopa v šolo. Ta-
kšna ureditev je kakovostnejša od ureditve 
v nekaterih drugih državah EU, kjer morajo 
otroci po obdobju malčka zapustiti institu-
cijo, ki skrbi za varstvo otrok in se vključi-
ti v drugo institucijo, ki skrbi za vzgojo in 
izobraževanje predšolskih otrok.  Za otro-
ke pomeni prehod iz ene v drugo institu-
cijo nedvomno določen nepotreben stres. 
Ureditev, kjer sta pomembna elementa le 
varstvo in nega, pa je tudi v nasprotju z no-
vejšimi izsledki nevroznanosti in razvojem 
psihologije, ki poudarjata pomen kakovo-
stnih interakcij v razvojno spodbudnem 
okolju v obdobju malčka. Nevrološke razi-
skave so pokazale, da se otrokova osebnost 
in možgani intenzivno razvijajo v prvih letih 
življenja, zato naj bodo otroci že od začetka 
vključeni v vzgojno-izobraževalni proces. 
Več držav EU želi zato povezati obe insti-
tuciji v bolj enovito organizacijo.

Dovolj je znanstvenih raziskav, ki do-
kazujejo, da vključenost predšolskih otrok 
v vrtec spodbuja njihov kognitivni razvoj in 
pospešuje socializacijo. Neposredno vpli-
va na kakovostno življenje otrok med so-
vrstniki v spodbudnem okolju, posredno 
pa vpliva na boljšo učno uspešnost v šoli.  
Po raziskavi PISA dosegajo 15-letniki, ki so 
obiskovali predšolsko vzgojo, boljše dosež-
ke na lestvici bralne pismenosti kot tisti, ki 
je niso obiskovali. V bistvu postavlja vrtec 
temelj vseživljenjskega učenja.

V zadnjih nekaj letih se v vrtcih po-
večuje število otrok iz socialno ogroženih 
družin, kar je nedvomno posledica gospo-
darske krize. V sedanjem kriznem obdobju  
vsakemu otroku (in staršu) iz socialno šib-
kejših družin vrtec blaži negativne posledice 
revščine, socialne izključenosti in družbene 
neenakosti. Navsezadnje imajo otroci iz so-
cialno šibkejših družin in otroci s posebnimi 
potrebami prednost pri vpisu v vrtec.

Gosta mreža vrtcev na Slovenskem je 
pomembna tudi zato, ker podpira rodnost 
otrok in sploh omogoča zaposlovanje žen-

sk v rodni dobi. To še posebej velja za naše 
razmere, ker prevladuje zaposlenost za polni 
delovni čas ali pa je delovni čas razpršen v 
različne ure preko dneva.

Pogoj za kakovostno vzgojno-izobra-
ževalno delo z otroki je dobra izobraženost 
vzgojnega osebja. Po veljavnem zakonu mo-
ra vzgojitelj imeti izobrazbo, pridobljeno 
po študijskem programu za pridobitev izo-
brazbe, najmanj prve stopnje oz. raven izo-
brazbe, pridobljene po študijskem progra-
mu, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
najmanj prve stopnje, ustrezne smeri. Po-
močnik vzgojitelja mora imeti srednjo stro-
kovno izobrazbo, pridobljeno po izobraže-
valnem programu za področje predšolske 
vzgoje ali zaključen četrti letnik gimnazije 
in opravljen poklicni tečaj za delo s predšol-
skimi otroki. Bolj izobraženo osebje je spo-
sobno ustvarjati spodbudnejše učno okolje, 
ki prispeva k uspešnejšemu razvoju otrok.  
Kurikulum za vrtce, nacionalni dokument, ki 
ga je 18. marca 1999 sprejel Strokovni svet 
RS za splošno izobraževanje kot javno ve-
ljavni program, predstavlja kakovostno pod-
lago za strokovno načrtovanje in kakovostni 
izvedbeni kurikul v javnih vrtcih. (Mimo-
grede naj spomnim, da ciljev, načel in vsebin 
Kurikuluma za vrtce ne moremo »mešati« 
s cilji, z načeli in s vsebinami drugih peda-
goških konceptov, npr. M. Montessori, R. 
Steinerja in drugih, ker niso medsebojno 
združljivi. To bi ne bilo samo v neskladju s 
Kurikulumom za vrtce, ampak tudi v naspro-
tju z Zakonom o vrtcih).

Vzgojno delo s predšolskimi otroki je 
tako zahtevno, da ga ni mogoče opravljati 
rutinsko. Ne samo, da zahteva visoko raven 
znanja in raznih veščin, ampak je polno ra-
znih nepredvidljivih situacij in problemov, 
ki jim je kos le tisti vzgojitelj, ki vsakodnev-
no razmišlja o svojem ravnanju, analizira 
svoje izkušnje (dobre in slabe), jih sooča s 
teoretičnimi spoznanji in iz vsega izobliku-
je spoznanje, ki mu bo koristilo pri nadalj-
njem delu. Svoja spoznanja bo delil tudi z 
drugimi vzgojitelji in se učil na podlagi nji-
hovih spoznanj.

    Kurikularnega procesa v vrtcu (tudi v 
drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih) ni 
mogoče primerjati s procesom dela v uradih 
ali v proizvodnih obratih. Javnost, predvsem 
starši, od vzgojiteljev danes (poleg visoke-
ga strokovnega znanja) pričakujejo pred-
vsem empatičnost (zaznavanje in doživlja-
nje otrokovega počutja in tešenje njegovih 

potreb), zavzetost in odgovornost za vzgojno 
delo (spodbujanje otrokovega odzivanja in 
kakovostno poučevanje) in komunikativnost 
(sprotno dogovarjanje, obveščanje). Vod-
stvo vrtca pričakuje tudi fleksibilnost (delo 
v vrtcu zahteva veliko vsakodnevnega pri-
lagajanja organizaciji dela v posamezni eno-
ti  vrtca in v večjih zavodih tudi med eno-
tami vrtca).

Vzgojitelji bi se morali vseh teh zadev 
(in še česa, kar zaradi omejenega prosto-
ra ne omenjam) spomniti vsak dan svojega 
dela v vrtcu. Naša odgovornost je resnično 
velika in prav je, da se tega zavedamo. Priča-
kujemo tudi, da se tega zaveda tudi politika, 
od katere je v veliki meri odvisna kakovost 
javnih vrtcev in posledično zadovoljstvo z 
njimi v širši javnosti.

Ne moremo pa tudi mimo znanega 
dejstva, da za druge lahko dobro poskrbi sa-
mo oseba, ki se zaveda tudi svojih potreb in 
zna zanje tudi dobro poskrbeti, kajti delo z 
otroki ni samo lepo, temveč je tudi naporno, 
tako psihično kot fizično, zato je skrb zase 
resnično potrebna. Pri tem mislim na lastno 
vzdrževanje psihičnega in fizičnega zdravja, 
k čemer pripomorejo tudi preproste stvari, 
kot so dobra knjiga, pozitivni prijatelji, gi-
banje v naravi, obisk muzeja ali galerije, ra-
zumevajoča podpora in ljubezen bližnjih. 

Vsega dobrega in lepega vam želim, da 
boste dobro in lepo lahko delile tudi 

naprej!

Urednica

Spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji, 
prijazen pozdrav tudi 
vsem ostalim bralkam in 
bralcem naše revije!
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Vrtec se predstavi

Vrtec pri OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

Strokovno bomo rastli tudi v prihodnosti

Kakšen položaj ima vrtec Koba-
rid?

Vrtec Kobarid je organizacij-
ska enota Osnovne šole Simona 
Gregorčiča. Vrtec Kobarid sesta-
vljajo tri enote: centralni vrtec v 
Kobaridu in trije zunanji oddelki 
v Drežnici, Smasteh in Breginju. V 
preteklem šolskem letu smo ime-
li devet oddelkov, v katere je bilo 
vključenih 152 otrok. V vrtcu de-
la devet vzgojiteljic in prav toliko 
pomočnic vzgojiteljic. 

Imate dovolj prostih mest za 
vse otroke, ki se v šolskem letu 
2014/15 želijo vključiti v vaše 
enote?

Že predlanskim se je Vrtec Ko-
barid prvič srečal s težavo, kako za-
gotoviti prosta mesta za vse otro-
ke, ki so jih starši vpisali v vrtec. 
Podobno je bilo tudi za šolsko le-
to 2014/15. Centralni vrtec Ko-
barid ima v šolskem letu 2014/15 
šest oddelkov. Od tega sta dva od-
delka prvega starostnega obdo-
bja in štirje oddelki drugega sta-
rostnega obdobja. V Drežnici sta 
dva heterogena zunanja oddelka 
1. in 2. starostnega obdobja. Zu-
nanji oddelek Smast je heterogen 
oddelek drugega starostnega ob-
dobja, zunanji oddelek Breginj pa 
je kombiniran. Kljub novemu vrt-
cu moramo sprejemati otroke po 
prednostnem vrstnem redu. Sku-
paj z Občino Kobarid iščemo pri-

merne rešitve za vse starše in vse 
otroke. 

Kakšne so organizacijske poseb-
nosti vrtca, ki je v sestavi šole? 

Kot sem že prej omenila, je Vr-
tec Kobarid sestavni del Osnovne 
šole Simona Gregorčiča Kobarid. 
Do preteklega šolskega leta so vo-
denje vrtca prevzemale vzgojite-
ljice ali svetovalne delavke, ki so 
poleg svojega vzgojiteljskega dela 
v oddelku in dela s starši skrbele 
še za vodenje vrtca, kar je bilo že 
z manjšim številom oddelkov zelo 
težko in naporno. S septembrom 
2013 se je s takšno prakso prene-
halo. V skladu s področnimi pred-
pisi je bilo razpisano in nato tudi 
zasedeno delovno mesto pomoč-
nice oz. pomočnika ravnateljice za 
vodenje vrtca. 

Je vaš ustanovitelj Občina Koba-
rid v zadnjem obdobju kaj gra-
dil, posodabljal v vrtcu?

Vrtec je deloval v dotrajani 
montažni zgradbi, zgrajeni po po-
tresu v Posočju leta 1976. Stavba 
ni bila več ustrezna in ustanovite-
ljica, Občina Kobarid, je investira-
la gradnjo novega vrtca z glasbeno 
šolo. Stari vrtec so porušili. V času 
gradnje novega vrtca je gostoljubje 
otrokom iz vrtca nudila osnovna 
šola. Potrebno je bilo veliko prila-
gajanja, nenavadnih rešitev, ki so 
sprva zbujale dvom, a na koncu 

smo si bili edini, da smo prežive-
li izjemno leto, v katerem je prišla 
do izraza predvsem strpnost vseh 
udeleženih. 

Kakšen je nov vrtec?
Zgrajen je sodoben, energetsko 

varčen, pasiven vrtec s šestimi od-
delki. 26. maja 2014 ga je  slovesno 
izročil njegovemu namenu predse-
dnik Republike Slovenije Borut Pa-
hor. Zdaj se z veseljem privajamo na 
življenje in delo v novi stavbi.

Kako dolgo že vodite vrtec? 
Vrtec vodim od 1. septembra 

2013. Prihajam iz osnovne šole in 
sem v tem letu pridobila ogromno 
novih izkušenj, povezanih z delova-
njem vrtca. Rada delam v vrtcu in 
imam še kar nekaj ciljev za bližnjo 
prihodnost. 

Ste zadovoljni s sedanjo oz. z 
doseženo kakovostjo kurikula v 
vašem vrtcu? 

Glede na to, da sem na tem de-
lovnem mestu oz. v vrtcu prvo le-

 Martina Kenda,  
pomočnica ravnateljice

Martina Kenda je pomočnica ravnateljice za vr-
tec, ki je priključen OŠ Simona Gregorčiča. 
»Tako kot hiša še ni dom, tudi lepa stavba še ni 
dober vrtec. Takega naredi toplina ljudi, ki so v 
našem vrtcu zaposleni.«  
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Vrtec se predstavi

to, težko dam verodostojno oceno 
o kakovosti izvajanja kurikula. Me-
nim, da je strokovno delo dobro na-
črtovano in da vzgojiteljice izvaja-
jo program skladno z zastavljenimi 
cilji. Opažam veliko predanost delu 
in strokovnost med sodelavci, kar 
me veseli in navdaja z zaupanjem, 
da bomo kot kolektiv strokovno ra-
stli tudi v prihodnosti. 

Zaznavate in načrtujete še ka-
kšne izboljšave v vrtcu?

Največ izboljšav je mogočih 
na področju dodatnih in oboga-
titvenih dejavnosti. Ker smo da-
leč od večjih središč, imajo otroci 
manj izbire različnih dejavnosti v 
popoldanskem času kot v mestnih 
okoljih. Ponudba je omejena pred-
vsem na strokovne delavce vrtca. 
Zdi se nam prav, da kot občinsko 
središče za predšolske otroke, kar 
naš vrtec dejansko je, ponudimo 
otrokom še kaj poleg rednega pro-
grama. Trenutno je seveda najve-
čja posebnost in pridobitev nov 
objekt. Tako kot hiša še ni dom, 
tudi lepa stavba še ni dober vrtec. 
Takega naredi toplina ljudi, ki so v 
našem vrtcu zaposleni. 

Kje vidite največje možnosti za 
doseganje še večje kakovosti?

V odličnem sodelovanju s šolo. 
Brez sodelovanja z učenci, učitelji 
in ostalimi zaposlenimi bi se težko 
prebili skozi dve selitvi in brez pre-

tresov preživeli skoraj celo leto na 
začasni lokaciji. Opozorila bi tudi 
na zunanje oddelke, ki s podružnič-
nimi šolami ohranjajo kulturni in 
družabni utrip kraja. Šola in vrtec 
največkrat sodelujeta na kulturnem 
področju: šolarji nastopajo za otro-
ke iz vrtca, imamo skupne priredi-
tve in podobno. Letos se je sodelo-
vanje poglobilo po sili razmer, ko 
se je vrtec s šestimi oddelki prese-
lil v šolo in naenkrat se je pod isto 
streho stiskalo kar 350 otrok. Šo-
larji so pokazali veliko več obzir-
nosti do mlajših otrok, kot bi kdo 
pričakoval. 

S čim se lahko pohvalite?
Tega nisem navajena (smeh). 

Še vedno me prijetno greje spomin 
na čudovit dan ob otvoritvi vrtca. 
Kljub temu da nam je ponagaja-
lo vreme, smo izpeljali dve odlič-
ni prireditvi, na katerih je vse teklo 
kot namazano, čeprav smo tik pred 
zdajci spremenili prizorišče. Zahva-
lila bi se rada vsem, ki so pri tem 
tako ali drugače sodelovali. Vsak je 
prispeval svoj delček v mozaik, brez 
katerega slika ne bila popolna. 

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

S starši dobro sodelujemo, pri-
zadevamo si za dobro obveščanje o 
vseh aktivnostih. Posebej so se po-
trudili s peko peciva za otvoritev 
novega vrtca, uspeli so tudi zbra-
ti donacije za letovanje otrok. Svet 
staršev je aktiven in njegova pred-
sednica vse pripombe in vprašanja, 
ki jih prejme, pošlje meni, da mo-
rebitne konflikte rešujemo, preden 
bi postal resen problem. Svet star-
šev daje pobude, ki jih poskušamo 
uresničiti v največji možni meri. Se-
veda pa ni vedno mogoče uresničiti 
vseh želja. 

Kakšno je sodelovanje z lokalno 
skupnostjo? 

Po mojem mnenju z obči-
no zgledno sodelujemo. Vedno se 
lahko obrnemo na njihovega sve-
tovalca za naše področje, vrtec pa 
vestno izpolnjuje svoje obveznosti 
do ustanovitelja. Da je lokalna sku-
pnost vrtcu naklonjena, dokazuje 
tudi posluh za gradnjo novega vrt-
ca, kar je bil za Občino Kobarid kar 
velik projekt. 

Kakšen vpliv ima sedanja fi-
nančno-gospodarska kriza na 
vaš vrtec?

Slaba gospodarska situacija se 
kaže predvsem v višjem prispev-
ku ustanovitelja za programe vrt-
ca, saj ima veliko število družin ze-
lo nizke dohodke. Negotovost pri 
zaposlitvah se kaže tudi pri vpisu 
v vrtec: starši oddajo vloge za vpis, 
vendar kasneje otroka izpišejo še 
pred vstopom v vrtec, ker nimajo 
zaposlitve. Včasih otroka izpišejo 
tudi med šolskim letom, če izgu-
bijo službo, kar je boleče, če otrok 
rad hodi v vrtec. V vrtcu se zave-
damo, da starši težko plačajo vse 
stroške in smo zelo pozorni, da pri 
organiziranju plačljivih dejavnosti 
res izberemo cenovno najbolj ugo-
dne možnosti.

Upajmo, da se bodo tudi slabi 
gospodarski kazalci končno dvi-
gnili v pozitivno smer. Potem 
nam bo vsem lažje. Zahvaljuje-
mo se vam za predstavitev vrtca 
in vam v novi stavbi vrtca želimo 
še veliko zadovoljnih otrok in 
staršev. 

B. V.
Ob odprtju novega vrtca in glas-

bene šole v Kobaridu.
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Tjaša Volavc, dipl. vzgojiteljica 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Uvajanje otrok prvega starostnega 
obdobja in sodelovanje s starši

Eno izmed načel v Kurikulumu … (prav tam) je na-
čelo sodelovanja s starši (str. 15). Vzgojitelji se strinja-
mo, da je sodelovanje med vrtcem in starši pomemben 
vidik kakovosti predšolske vzgoje, v vsakodnevni pra-
ksi pa uresničujemo sodelovanje s starši na zelo različ-
ne načine. Starši imajo pravico do postopnega uvajanja 
otrok v različne programe vrtca in možnost dogovora z 
vzgojiteljico o najbolj sprejemljivem načinu vključeva-
nja njihovega otroka v vrtec. Starši imajo pravico aktiv-
no sodelovati pri vzgojnem delu, po predhodnem do-
govoru z vzgojiteljico.

V priročniku Otrok v vrtcu (2001, str. 20) Kroflič 
piše, da so odnos med otrokovimi starši in poklic-
nimi vzgojiteljicami že pedagoški klasiki označeva-
li kot predpogoj za vzpostavitev pedagoške avtori-
tete oziroma možnosti vzgajanja in izobraževanja 
izven družine. Kroflič (prav tam) trdi, da si polo-
žaj, ki staršem v družini omogoča vzgojno vplivati 
na lastnega otroka, mora vzgojiteljica v vrtcu šele 
pridobiti. Ustrezen »prenos« starševske avtoritete 
na vzgojiteljico pa ni povezan le z dobro komunika-
cijo s starši, ampak tudi z vzgojiteljevim znanjem, 
predvsem s poznavanjem razvojnih značilnosti  po-
sameznega otroka. Kroflič  (prav tam) je zapisal, da 
je potrebno pri prehodu otroka iz družinskega v vr-
tčevsko okolje upoštevati specifično konfliktnost, 
povezano z otrokovim prvim izstopom iz družine 
v institucijo. Otroku moramo tako starši kot vzgo-

jiteljice omogočiti, da vzpostavi ustrezne odnose 
med družinsko in vrčevsko situacijo, hkrati pa ta 
spretnost omogoči vzgojiteljem uspešno izvajanje 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Razvojne značilnosti otrok in uvajanje 
v vrtec

Za vzgojiteljico je pomembno, da pozna in upo-
števa pomen identifikacijskih mehanizmov v zgodnjem 
otroštvu, piše Kroflič (2001). Mlajši otroci  (do tretje-
ga leta starosti) v večini še niso realizirali procesa loče-
vanja (separacije) od primarnega objekta identifikacije 
(t. j. matere), zato jim prehod v vrtec povzroča bolj ali 
manj velike čustvene probleme. Vzgojiteljico »narav-
no« doživljajo kot nadomestni objekt, ki lahko začasno 
(relativno uspešno) zamenja mamo, če seveda vzgoji-
teljica skupaj z njo otroku pričara čustveno stabilno in 
toplo ozračje. Ta vloga zahteva od vzgojiteljice v otro-
kovem prvem starostnem obdobju predvsem materin-
sko toplino, sposobnost vživljanja v otroka, čustveno 
stabilnost in dober odnos z otrokovimi starši. Po tem 
obdobju, ko otrok začne intenzivneje raziskovati svojo 
širšo življensko okolico in vzpostavljati nove odnose z 
drugimi odraslimi osebami, vrstniki in zahtevami, pa 
se mora vzgojiteljičino razmerje z otrokom prilagodi-
ti novim razmeram. 

Za uspešen odnos je potrebno zaupanje. Zaupanje 
v odnosu starši – vzgojiteljica pa ni nekaj stabilnega in 
vzpostavljenega enkrat za vselej, ampak se vsak dan zno-
va potrjuje ali pa razgrajuje. Lamovec (1991) pravi, da 
o zaupanju govorimo, kadar so združene naslednje pr-
vine: tveganje, odvisnost od drugega, možnost negativ-
nega izida in prepričanje v ugoden izid. 

Zaupanje lahko razvija tista vzgojiteljica, ki spreje-
ma misli, čustva in odzive staršev, ki starše s svojo stro-
kovnostjo podpira v njihovih vzgojnih prizadevanjih 
in z njimi sodeluje. Vzgojiteljica mora sprejemati tudi 
samo sebe, se ceniti in spoštovati v vlogi poklicne vzgo-
jiteljice. Bolj kot si zaupa sama (da bo kos nalogi), bolj 
ji bodo zaupali tudi starši. Komunikacija med starši in 
vzgojiteljico bo  v ozračju medsebojnega zaupanja bolj 
odprta in odkrita, to pa bo imelo pozitivni vpliv tudi 
na hitrejšo in lažjo otrokovo vključitev v vrtec.

Povzetek

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da 
imajo starši pravico do postopnega uvajanja 
svojega otroka v vrtec. V članku opisujem, zakaj 
je postopno uvajanje pomembno, kako poteka in 
kako se sama pripravljam na novo šolsko leto in 
na skupino štirinajstih novinčkov.
Oznako vzgojiteljica uporabljam zaradi prevla-
dujočega ženskega spola v tem poklicu. Opisu-
jem tudi primer sodelovanja s starši novincev.

Ključne besede: uvajanje, vrtec, novinčki, star-
ši, priprava.
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Priprava prostora in vzgojnih sredstev
Pred novim šolskim letom se mi zdi pomembno, 

da prostor, torej igralnico, primerno pripravim, saj bom  
skupaj z otroki v njej dnevno preživela več ur.  Uredim 
igralne kotičke, ki jih skozi šolsko leto ne bomo kaj dosti 
spreminjali. Zamenjevali bomo predvsem vzgojna sred-
stva v  kotičkih. S stalnimi kotički pomagamo otroku, da 
se laže orientira v prostoru.

Pripravim štiri stalne igralne kotičke.
Kotiček za raziskovanje in preizkušanje materialov

V tem kotičku bomo postopoma nastavili otrokom 
večje in mehkejše gradnike, posodice v posodici, igrače 
z nanizanimi koluti, vtikanke, nizanke, (varen) material 
za presipavanje iz vedrice v vedrico ali podobne posode 
… Čez nekaj mesecev bodo v tem kotičku potekale tu-
di eksperimentalne igre z raznimi snovmi: mivko, vodo, 
peno … in podobno.
Kotiček za simbolne igre

 Vanj nastavim predmete z otrokovega vsakdana 
(mehke igrače, »kuhinjske« posodice, (varno) prazno 
embalažo od krem, gumijaste dojenčke, krpice, manjše 
brisače ...). V tem kotičku bodo otroci posnemali priso-
tno vzgojiteljico pri njeni igralni dejavnosti, ko bo npr. 
zibala medvedka, mu pela, ga položila v škatlo, da bo za-
spal, ga nahranila … Pozneje se bomo igrali tudi druge 
posnemovalne igre.
Psihomotorični kotiček

Vedno je v igralnici nastavljen kotiček iz mehkih 
elementov (blazin različnih oblik), lahko tudi bazen z 
žogicami, plastični tunel, večje žoge in podobna sred-
stva, ki otroka spodbujajo h gibanju (plazenju čez, sko-
zi, mimo, pod in podobno).
Kotiček za branje in igro s slikanicami kartonkami

Kotiček sestavljajo poličke z raznimi slikanicami 
kartonkami, s slikanicami zloženkami, pa tudi razne 
plastificirane fotografije (da se lahko mokro obrišejo!) 
iz življenja malčkov, ki jih prilepim na steno z dvostran-
skim lepilnim trakom. 

Vsa nastavljena vzgojna sredstva so na dosegu otro-
kovih rok. Sredstev pripravim toliko, da jih ni ne preveč 
(da se otroci ne spotikajo ob igrače in da lažje vzdržujem 
red) ne premalo, da lahko vsak poišče kaj zase. Normal-
no je, da otroci razvlečejo in raznosijo vzgojna sredstva iz 
enega v drug kotiček oz. imamo v igralnici kmalu polna 
tla. Takšna situacija ni samo nevarna zaradi spotikanja 
in padanja, ampak postane kmalu nezanimiva. Zato je 
moja naloga in naloga moje pomočnice tudi ta, da razna 
vzgojna sredstva vedno znova vračava na prvotno mesto 

v kotičku ali pa jih nastaviva otrokom na nov, zanimiv 
način, da so zanje izziv in jih znova zamikajo.

Na panoje oz. na steno v višino otrokovih oči nale-
pim tudi drugje po igralnici večje fotografije ali slike, ki 
pa jih spreminjam glede na temo. Ob njih se otroci usta-
vljajo, predmete in kasneje tudi dogodke poimenujejo, 
si jih ogledujejo, prepoznavajo sebe in druge, ob njih se 
pogovarjamo in podobno.

V igralnico dodam izven dosega otrokovih rok tudi 
nekaj lončnic, kakšen šopek svežih rož in akvarij z ribico. 

Vsa oprema in vsa vzgojna sredstva morajo biti tudi 
brezhibna z varstvenega in zdravstvenega stališča.

Začetno sodelovanje s starši
Na vstop otroka v vrtec moramo pripraviti tudi star-

še. V našem vrtcu dobijo starši prve informacije o vrt-
cu že ob vpisu otroka. Seznanjeni so s programom vrt-
ca, z enotami, delovnim časom, s svojimi pravicami in 
podobno. 

Za starše otrok novincev vodstvo vrtca pripravi ro-
diteljski sestanek, kjer starše seznanijo, kako poteka delo 
v vrtcu, na kaj naj bodo pozorni, kakšne so njihove in 
vrčevske odgovornosti in pravice. Starše seznanimo s 
tem, v kateri oddelek je vključen njihov otrok, seznani-
jo se s pravico postopnega uvajanja v vrtec.

Uvajanje novincev
Zanimivo je opazovati, kako različno se starši pripra-

vijo na vstop otroka v vrtec. Večina si prvi dan vzame 
veliko časa. Pogosto prideta z otrokom oba starša. Ob 
prihodu jih kot vzgojiteljica oddelka lepo pozdravim, 
jim dam roko in predstavim sebe in sodelavko. Razka-
žem jim prostor, ki je za njihovega otroka pripravljen  v 
garderobi, in jih povabim v igralnico. S staršem se po-
govorim o njegovem otroku, morebitnih posebnostih 
in pričakovanjih glede uvajanja otroka. 

Večina staršev me povpraša o mojih izkušnjah. Ra-
zložim jim, da si lahko za svojega otroka vzamejo toli-
ko časa kot želijo in zmorejo. Razložim, da so si otroci 
različni in se različno odzovejo na novo okolje in ose-
be.  Dokler so starši prisotni, se otrok obrača nanje in 
se težko naveže name kot tujo osebo. Razložim jim, 
naj čim večkrat vključijo v »pogovor« z otrokom tudi 
mene. Vedno je tudi kakšen otrok, ki ga starši ne želi-
jo ali ne morejo postopoma uvajati v oddelek ali pa to 
lahko počnejo le krajši čas. Pri takih otrocih prisotni 
starši drugih otrok  povzročajo žalost in jok.

Starši se nato sami odločijo, kako bodo uvajali otro-
ka. Večina staršev si prvi dan z otrokom vse v igralnici 

Aktualno



vzgojiteljica 8 Letnik XVI, št. 5september—oktober 2014

Aktualno

dobro ogleda. Nekaj časa posedijo v igralnici, raziskuje-
jo sredstva, se s svojim otrokom igrajo in ga spoznavajo 
z drugimi otroki.

     Drugi dan ostanejo z otrokom dlje časa v igralni-
ci, tretji dan pustijo otroka kakšno uro ali dve že samega 
in se umaknejo v garderobo. Če otrok to kratko odso-
tnost dobro prenese, v naslednjih dneh puščajo otroka 
v oddelku  vse daljši čas. Če otrok tudi krajšo odsotnost 
slabo prenaša, starša povabim nazaj v igralnico in se še 
bolj intenzivno vključujem v igralno dejavnost z otro-
kom in s staršem.

Staršem priporočam, da čas, ko gredo iz igralnice 
za več ur, izkoristijo za branje literature v garderobi v 
kotičku za starše, lahko pa si malo oddahnejo, gredo na 
kavo ali kaj podobnega.

Staršem vsak dan odkrito povem, kako se je otrok 
počutil, kaj je jedel, če je spal in podobno. Dobre izku-
šnje imam tudi s tem, da otroka fotografiram in staršu 
nato pokažem fotografijo (kako se otrok igra, smeji, je, 
spi ...). Posnetek jih prepriča, da se otrok v vrtcu vedno 
boljše počuti.

Vzgojna dejavnost v uvajalnem obdobju
V uvajalnem obdobju pripravim dejavnosti, ki 

otroke pritegnejo, zamotijo. Veliko se igram s posa-
mezniki nežne igre – kot so iz knjige Bibarije Mire 
Voglar in podobne igre, kjer so otroci v mojem naro-
čju ali bližini. Ugotavljam, da delujem pomirjujoče, 
če sedim na tleh (na blazini), otroci pa se me lahko 
dotikajo, mi lezejo ali sedajo v naročje, jaz pa se do-
tikam njih z božanjem po ličkih ali po rokah oz. jih 
nežno objamem. Trudim se za pozitivno interakcijo 
z otroki (nasmeh,  umirjeno in prijazno nagovarjanje, 
pogosto jih kličem po imenu, pogovarjam se v višini 
otrokovih oči). Igre ponavljam z vsakim otrokom, 
saj hoče vsak otrok mojo osebno pozornost. Pogosto 
ubesedim zaporedje dogodkov in dejavnosti dnevne 
rutine, da postane dan v vrtcu predvidljivo zaporedje 
dogodkov. Otroke pomirja tudi nežna glasba in moje 
petje, preproste rajalne igre, gledanje slikanic in po-
dobne dejavnosti.

Zaključek
Uvajanje otroka ne poteka samo prvi dan ali prvi 

teden. Trajanje obdobja prilagajanja je odvisno od po-
sameznika. Ločitveno stisko otroci lahko doživljajo še 
dlje časa, predvsem po bolezni, po počitnicah ... Večina 
otrok proti koncu septembra že sprejme vrtec oz. svoj 
oddelek za svoj »drugi dom«.

Otroci novinci nimajo več ločitvene stiske od star-
šev takrat, ko spoznajo, da jih vsak dan, v istem prostoru 
v vrtcu zjutraj pričakujejo in sprejmejo iste osebe in da 
si zaporedje dogodkov vsak dan sledi v enakem ritmu. 

Zelo pomembno je, da sva obe vzgojiteljici stalni, 
da ne prihaja do kadrovskih menjav. Otroci potrebu-
jejo čas in stalnost, da pridobijo občutek varnosti. Ko 
otrok sprejme vzgojiteljici kot stalni osebi, ki sta vedno 
ob njem v oddelku vrtca, je večina prilagoditvenih te-
žav že mimo.

Vzgojiteljica opazi tudi  ločitveno stisko mater, ki 
mine takrat, ko matere pridobijo zaupanje v vzgojitelji-
co, v vrtec, ko njihov otrok zjutraj pri prihodu ne kriči 
in ne joka. Pa tudi, ko ga vidijo zadovoljnega pri igri, ko 
pridejo po njega. 

Vzgojno delo z oddelkom malčkov – novinčkov je 
psihično in fizično naporno tudi za vzgojiteljici. Kar pra-
vi Skynner (1995) za matere, velja tudi za vzgojiteljice 
v oddelkih malčkov. Vzgojiteljica mora čutiti, kaj otrok 
doživlja in kaj potrebuje, saj ji otrok tega z besedami še 
ne zna povedati. Intuitivno se mora povezati s svojim la-
stnim otroštvom, da se je sposobna ugasiti z otrokom, 
se čustveno vživeti, sprejemati otrokovo neverbalno ko-
munikacijo in se ustrezno odzivati. 
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Spoštovani gospod profesor, 
predmet vašega proučevanja so 
med drugim tudi pedagoški kon-
cepti. V zadnjem obdobju vas 
zanimata predvsem postmoder-
na filozofija in etika, še posebno 
osrednja vrednota sprejemanja 
drugačnosti. Zakaj?

Pojem in ideje postmoderne 
misli na področju humanistike in 
družboslovja so v svetovni litera-
turi naletele na zelo različne od-
zive. Eni jih goreče zagovarjajo, 
drugi zavračajo, tak nasprotujoč 
odnos pa je povezan s poudarki, 
ki jih pripisujemo sodobnim kon-
ceptom. Za pedagoško področje 
je predvsem pomembno, da loči-
mo med idejo postmoderne kot 
radikalno kritiko vsake normativ-
ne misli, ki v izhodišču relativizira 
vsako vrednotno in ciljno usmeri-
tev kot obliko kulturne in politične 
hegemonije; vsako vizijo razvoja 
otroka kot instrument, s katerim 
poskušamo otroke »normalizira-
ti« v skladu z idejami prilagoje-
nega (bodočega) državljana. Na 
drugi strani pa idejo različnosti in 
drugačnosti vsakega posameznika 

kot osrednjo vrednoto, ki je tudi 
pri načrtovanju vzgoje ne smemo 
nikoli spregledati. Prva predstava 
postmoderne seveda onemogoča 
vsako smiselno ciljno načrtovanje 
otrokovega razvoja, druga pa ter-
ja od nas temeljit razmislek, ka-
ko zagotoviti pravično in solidar-
no obliko sobivanja, ki omogoča 
ohranjanje individualnih posebno-
sti posameznikov.

Katere ideje postmoderne filo-
zofije in etike so še posebej zani-
mive za predšolsko pedagogiko?

V zvezi s tematiko predšol-
ske pedagogike bi želel vzpostaviti 
predvsem dve pomembni ideji. Pr-
va je povezana s kritiko normaliza-
cijskih idej, v zvezi s katerimi mo-
ramo predšolskega otroka podvreči 
natančnemu preverjanju morebitne-
ga odstopanja njegovega razvoja od 
norm značilnega razvoja, pa naj gre 
za zgodnje diagnosticiranje poseb-
nih potreb, razvojnih zaostankov na 
posameznih področjih dejavnosti ali 
za jezikovno in kulturno prilagaja-
nje otrok, ki se znajdejo v (za njih 
drugačnem) kulturnem okolju. Ra-
zvojna psihologija se je na te kritike 
odzvala z opozorilom, da v otroko-
vem razvoju sicer lahko prepoznamo 
določene značilne smernice, nikakor 
pa ne moremo napovedovati »nor-
malnega« tempa razvoja v smislu 
značilnih zmožnosti, ki bi jih moral 
doseči vsak otrok določene starosti.

Druga ideja izhaja iz različno-
sti in drugačnosti kot temeljnih 
vrednot postmoderne. Če namreč 
zagovarjamo idejo, da so individu-

alne razlike med otroki pogosto ve-
čje od podobnosti in da to ni znak 
anomalije posameznih otrok, am-
pak normalno, celo zaželeno stanje, 
se moramo vprašati, kako naj peda-
goški delavec prepoznava to razno-
likost in jo upošteva pri načrtovanju 
za otroka smiselnih pedagoških de-
javnosti. Menim, da sta ideji otro-
kovih stotih jezikov – torej različnih 
načinov in orodij, ki jih otrok lahko 
uporabi za razumevanje in osmisli-
tev lastnega bivanja – ter ideja pe-
dagogike poslušanja, torej obveza, 
da odrasli prisluhnemo otroku ter v 
njegovih dejavnostih prepoznamo 
»inteligentne« načine komunicira-
nja z okoljem, dva od najbolj zanimi-
vih načinov, kako predšolsko vzgojo 
približati idealom časa in prostora, v 
katerem danes živimo.

Ideje postmodernizma se uvelja-
vljajo tudi v predšolski vzgoji?

V zvezi z uveljavljanjem postmo-
dernih idej v predšolski vzgoji pa ne 
moremo mimo zbirke študij, ki jih 
za angleško založbo Routledge ure-
jata G. Dahlberg in P. Moss, imenu-
je pa se Izzivi predšolske vzgoje. Tako 
bi v zvezi z vprašanjem, kako se lo-
titi kritike normalizacijskih idej, že-
lel omeniti študijo Avstralke G. Mc-
Naughton z naslovom Uveljavljanje 
Faucaulta v vzgoji predšolskih otrok, 
drugo idejo postmoderne, omogo-
čanje otroku, da že v zgodnjem ob-
dobju razvija svojo individualnost, 
pa najbolje predstavlja monografija 
C. Rinaldi V dialogu z Reggio Emi-
lia in številne spremljevalne študije, 
ki analizirajo pristop Reggio Emilia.

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Prof. dr. Robi Kroflič 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 
Oddelek za pedagogiko

Pogledi na vzgojo, na njene pasti in 
možnosti

Prof. dr. Robi Kroflič
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    Vsekakor pa velja opozoriti na 
še eno past, ki se skriva v sprejetju 
ideje o individualni različnosti otrok 
v vrtcu in zavračanju vsake norma-
tivnosti v vzgoji. Ti izhodišči nikakor 
ne pomenita, da je vsako poseganje 
v otrokov razvoj glede na zastavljene 
pedagoške cilje (kakšnega posame-
znika želimo vzgojiti) nedopustno. 
Naloga vzgojiteljice ne sme biti razu-
mljena kot čakanje na pobude posa-
meznega otroka, ker naj bi bilo vsa-
ko poseganje vanj oblika »kulturne 
hegemonije«, ampak ponujanje ra-
znolikih materialov, dejavnosti in 
izzivov, ki otroka pritegnejo in mu 
na eni strani omogočijo individual-
ni razvoj, na drugi pa vključevanje 
v odnose in dejavnosti z vrstniki in 
odraslimi. Vzgojiteljica mora torej 
načrtovati »pedagoške izzive« ob 
zavedanju raznolikosti v zmožnostih 
in interesih vključenih otrok ter po-
zorno opazovati odzive otrok na po-
nujene izzive; pripravljena mora biti 
na presenečenja, ki se dogajajo ve-
dno znova, če imajo otroci možnost 
odločanja o svoji igri in dejavnostih.

Katera so načela etike skrbi in kaj 
pomenijo?

Etika skrbi se je razvila na osno-
vi ideje, da so klasične predstave o 
družbeni pravičnosti in merila o 
kompetentnem racionalnem mo-
ralnem presojanju, ki jih tudi obe 
naši Beli knjigi o vzgoji in izobraže-
vanju razglašata za temelj celotnega 
šolskega sistema v Sloveniji, kultur-
no pristranske. Pri reševanju moral-
nih konfliktov namreč naletimo na 
različne strategije glede na spol, kul-
turno poreklo, pa tudi starost posa-
meznika. Če se osredotočim na – za 
vašo revijo – najpomembnejše po-
dročje, to je vprašanje, kako se reše-
vanje moralnih dilem razlikuje med 
predšolskim otrokom in odraslim 
posameznikom, hitro ugotovimo, 

da otrok teh dilem ne more reševa-
ti s pomočjo zapletenih kognitivnih 
operacij, ki od njega terjajo, da na-
mero posameznega dejanja primerja 
z abstraktnim etičnim načelom, am-
pak je usmerjen predvsem na prepo-
znavanje čustvenih odzivov posame-
znika na določen dogodek, kar mu 
omogočajo njegove empatične zmo-
žnosti. Preprosto povedano, določe-
no dejanje doživlja glede na emoci-
onalni odziv »prizadetega« otroka; 
dejanja, ki bližnjemu povzročijo ve-
selje, doživlja kot moralno pozitiv-
na, tista, ki povzročijo žalost in/ali 
bolečino, pa kot negativna.

Ker je etika skrbi prepoznala in 
teoretsko razvila načine, ki pojasnju-
jejo moralne presoje in dejanja, ki 
izhajajo iz empatije, kot enako po-
membna kot oblike visoko sofisti-
ciranega teoretskega presojanja, je 
to seveda pomenilo, da lahko tudi 
v otroku prepoznamo prosocialno 
občutljivo in celo moralno bitje, ki 
ga pri moralnem ravnanju usmer-
jata predvsem dve strategiji. To sta 
zmožnost potopitve v položaj bli-
žnje osebe (torej zmožnost posta-
viti se v kožo bližnjega in situacijo 
presojati z njegovega vidika) in mo-
tivacijski premik – otrokova želja, da 
pomaga bližnji osebi v stiski ali se ve-
seli ob njenem zadovoljstvu. 

Meni osebno je uvid v načela 
etike skrbi omogočil, da sem raz-
vozlal skrivnost visoko etičnega de-
janja šestletne deklice, na katerega 
sem naletel med etnografskimi za-
pisi vzgojiteljic v projektu, ki sem ga 
v devetdesetih vodil v Vrtcu Nova 
Gorica in sem ga opisal v knjigi Med 
poslušnostjo in odgovornostjo (1997), 
ustrezno teoretsko pa prvič razložil 
šele v besedilu Etična osnova vzgoje 
za strpnost in multikulturnost v pred-
šolskem in osnovnošolskem obdobju 
(2003). Pobuda deklice, da kotiček, 
v katerem se je pogosto igrala le ena 

deklica v skupini, ki pa je imela izra-
zite težave v navezovanju socialnih 
stikov z vrstniki, ohranijo ne glede 
na drugačne želje večine otrok, ni 
mogla biti posledica postkonvenci-
onalnega moralnega presojanja, ki ga 
po Kohlbergu zmorejo le redki od-
rasli posamezniki, ampak jo je omo-
gočil empatični stik z deklico in pre-
poznanje njenih specifičnih potreb.

Lahko pojasnite teoretični in 
praktični pomen Levinasove 
etične teorije osebnega srečanja?

Teoretsko sicer zapletena Le-
vinasova utemeljitev etike osebne-
ga srečanja prinaša za razumevanje 
etičnega presojanja in ravnanja eno-
stavno, a zelo pomembno ugotovi-
tev, da je namreč spoštljiv odnos do 
sogovornika nujen pogoj za nadalj-
nje etično presojanje in delovanje. 
Če želimo določeno situacijo razu-
meti večplastno in tako priti do etič-
no bolj občutljive odločitve, mora-
mo sogovorniku, še posebej ko smo 
z njim v konfliktu, priznati, da je nje-
govo doživljanje dogodka enako po-
membno kot naše lastno. Enostavno 
povedano, gre za etiko, ki izpostavi 
zmožnost preseganja egocentrične 
percepcije kot temelj moralnega de-
lovanja. Sam sem to etično načelo 
vgradil v jedro celovitega induktiv-
nega pristopa k razvoju prosocialno-
sti in moralnosti v obliki zahteve, da 
je oblikovanje spoštljivih odnosov 
prvi korak otroka pri izgradnji etič-
ne zavesti in hkrati osnovna moral-
na odgovornost tudi odrasle osebe.

Oboje (etiko skrbi in etiko oseb-
nega srečanja) naj bi uspešno 
razvili v konceptu vzgoje Reggio 
Emilia. Veliko slovenskih vzgo-
jiteljic in vzgojiteljev je sodelo-
valo v projektu Reggio Emilije, 
ki ga je pred nekaj leti (2007–
2010) izvajala Pedagoška fakul-
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teta v Ljubljani. Kakšno je vaše 
mišljenje o vplivu RE pristopa 
na predšolsko pedagogiko, še 
posebno pa na prakso vzgojite-
ljic in vzgojiteljev v vrtcih?

Pomen in predvsem možnost 
prenašanja elementov koncepta Re-
ggio Emilia v druga vrtčevska okolja 
je zelo zapleteno teoretsko in prak-
tično vprašanje. Reggio Emilii da-
nes praktično nihče ne oporeka iz-
jemnih dosežkov in vpliva, ki so ga 
imele ideje L. Malaguzzija in kasne-
je C. Rinaldi in V. Vecchi na razvoj 
predšolske pedagogike povsod po 
svetu. Hkrati je potrebno opozori-
ti, da v približno pol stoletja trajajo-
či zgodbi o razvoju koncepta nikjer 
na svetu ni nastala prepoznavna do-
bra kopija Reggio Emilie! Zato so 
v veliki meri točne ocene nekaterih 
teoretikov pri nas, da koncepta na-
črtovanja vzgoje v Reggio Emilii ni 
mogoče prenašati na nacionalno ra-
ven sistema javnih vrtcev.

Zakaj?
Poglaviten razlog za to po mo-

jem mnenju tiči v dejstvu, da je Re-
ggio E. razvil zavidljivo visoko ra-
ven kakovostne pedagoške prakse, 
ne pa tudi sistematičnega teoretič-
nega okvira, ki bi bil dovolj jasno 
zastavljen, da bi omogoča prenos 
temeljnih idej, na podlagi katerih 
šele lahko oblikujemo Reggio Emi-
lii podobno pedagoško prakso. Ta 
primanjkljaj resne teoretizacije je v 
devetdesetih poskušala preseči C. 
Rinaldi s svojim znamenitim član-
kom o pedagogiki poslušanja, a se 
besedilo bere kot programski mani-
fest in ne kot natančno izpeljana teo-
retska oziroma znanstvena razprava. 
Nadalje sta veliko delo opravila »zu-
nanja teoretika«, občudovalca Re-
ggio Emilie, G. Dahlberg in P. Moss 
v monografiji Etika in politika v pred-
šolski vzgoji (2005), kjer sta opozori-

la na bližino konceptualne zasnove 
Reggio Emilie in načel etike skrbi in 
etike osebnega srečanja. Sam sem ta-
kšno teoretsko razgradnjo in preko 
nje možnost globljega uvida v pra-
kso Reggio Emilie poskušal vzpo-
staviti v okviru slovenskega projekta 
o možnostih prenašanja elementov 
Reggio Emilie v naš prostor. Zaveda-
ti pa se moramo, da je usvojitev tako 
korenitih premikov na ravni osnov-
nega dojemanja predšolskega otroka 
in možnosti vzgoje, ki jo zagovarjata 
Malaguzzi in C. Rinaldi v odnosu na 
klasične kognitivistične perspektive, 
s katero je še vedno močno prežeto 
tudi okolje v Sloveniji, izjemno zah-
teven projekt, ki terja kontinuirano 
dolgotrajno spremljavo in strokov-
no pomoč, te pa v tako obsežnem 
in časovno omejenem projektu, ka-
kršen je bil omenjen pri nas, ni mo-
goče zagotoviti.

Kaj pa je potem mogoče?
Seveda je mogoče določene me-

todične prijeme, načine dokumen-
tiranja pedagoškega procesa in po-
udarke predvsem o vzgoji preko 
umetniške izkušnje, ki so jih raz-
vili v Reggio Emilii, uporabiti tudi 
v naših vrtcih, kar lahko prispeva 
k dvigu kakovosti pedagoške pra-
kse, vendar s »posnemanjem« teh 
praktičnih prvin ne prodremo v je-
dro koncepta Reggio Emilia, ki se 
nahaja predvsem v radikalno spre-
menjenem pogledu na otroka, nje-
gov razvoj in vzgojne spodbude, ter 
seveda na pedagoško komunikacijo 
med otrokom in odraslim. Za razu-
mevanje teh premikov pa potrebuje-
mo poglobljeno teoretsko refleksijo.

Dokument Kurikulum za vrtce iz-
postavlja pravico otrok do varne-
ga, razumevajočega, kulturnega, 
spodbudnega okolja, ki spoštuje 
njihovo individualnost in različ-

nost. Nedavni posvet praktikov v 
Žalcu (marec 2014) je kot šibkej-
šo točko praktikov razkril še ve-
dno premajhne možnosti, ki jih 
v vsakdanu vrtca imajo otroci za 
aktivno participacijo v procesih 
odločanja. Vi govorite o koncep-
tu »pravičnega pripoznanja«. 
Lahko razložite?

Pojem participacija otroka je 
na prvi pogled zelo preprost in po-
meni zahtevo, da je otrok aktivno 
vključen v pedagoško dejavnost. A 
natančnejše analize tako teoretskih 
modelov participacije kot opazova-
nja pedagoške prakse, ki so jih na 
primer opravili Heart, G. Lansdo-
wn in Laevers v tujini, pri nas pa 
Sonja Rutar v monografiji Poti do 
participacije otrok v vzgoji (2013), 
so pokazale, da se v vrtcih uvelja-
vljajo predvsem manj zahtevne in 
posredne oblike participacije otrok, 
ko pedagoški delavci kot participa-
tivno označijo že vsako dejavnost, v 
kateri otrok sodeluje, odrasli pa mu 
jo ponudimo glede na naše predsta-
ve, kaj je za otroka glede na njego-
vo starost in individualne zmožno-
sti najbolj primerno. Od tod pa do 
praks, v katerih otroci s svojimi po-
budami sodelujejo že v fazah načr-
tovanja dejavnosti, predvsem pa da 
se v pedagoških dejavnostih osvo-
bodijo podrejene vloge v komuni-
kaciji, kjer smo običajno predvsem 
odrasli tisti, ki »razumemo«, »raz-
lagamo«, otroku posredujemo po-
trebna znanja in razvijamo njego-
ve veščine, je še dolga pot. Ne gre 
pozabiti, da se ideja participacije 
v pedagoških teorijah povezuje z 
idejo emancipacije (osvoboditve), 
v našem primeru torej osvoboditve 
otroka od »tiranije paternalizma«  
– od predstave, da smo edino od-
rasli tisti, ki vemo, kaj je za otroka 
dobro, zato moramo tudi odločitve 
v zvezi z njim sprejemati kar sami.
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    Ideja pravičnega pripoznanja 
se je uveljavila predvsem v kontekstu 
iskanja korektiva ideji distributivne 
pravičnosti, katere osnovno sporočilo 
je, da so pravične družbene prakse, s 
tem pa tudi vzgoja, odvisne od ustre-
zne porazdelitve družbenih dobrin 
in svoboščin. Sporočilo distributiv-
ne pravičnosti, da je možnost uvelja-
vljanja posameznika v družbi močno 
povezana z dostopom do družbenih 
dobrin in položajev, je seveda povsem 
točna. Tako raziskave pokažejo, da 
otroci iz družin z nižjim socialno eko-
nomskim statusom praviloma slabše 
participirajo v vzgojnih dejavnostih. 
A ta dejavnik ni edini, ki ovira otroko-
vo aktivno vključevanje v vrtčevske 
dejavnosti. Po mnenju P. Mossa je še 
odločilnejša ovira naše sprejetje po-
dobe otroka kot ranljivega bitja po-
treb, zaradi česar je neodgovorno, da 
mu odrasli prepuščamo pomembne 
odločitve, saj je otrok »nedorasel« 
ravno po svoji potrebi, da v njegovem 
imenu odločitve sprejemamo tisti, ki 
zanj skrbimo. Torej – neustrezno pri-
poznanje otroka kot ranljivega bitja je 
tisto, ki preprečuje hitrejše uveljavlja-
nje otrokove pravice do participacije, 
ki jo je kot ključni element pravične 
obravnave otrok vpeljala že Konvenci-
ja o otrokovih pravicah (1989).

To je prva teza, ki sem jo v zvezi 
s pravico do participacije predšolskih 
otrok zagovarjal na mednarodnem po-
svetu ob tridesetletnici sprejetja kon-
vencije na Univerzi v Padovi. Obstaja 
pa še ena pogosto uveljavljena nega-
tivna oblika pripoznanja predšolske-
ga otroka, ki jo lahko poimenujemo 
»nevidnost«. Otrokove pobude, ki 
kakorkoli odstopajo od naših prevla-
dujočih predstav, v vrtcu pogosto spre-
gledamo ali vsaj označimo kot za nje-
gov razvoj in dobrobit nepomembne 
ali celo neracionalne. S tem je onemo-
gočeno eno od temeljnih načel dialo-
ške pedagogike, to je upoštevanje on-

tološkega angažmaja otroka v procesih 
učenja. Če otroka na primer zanima, 
zakaj imajo vse stvari na svetu senco, 
mravlje pa ne (to je naslov enega od 
znamenitih projektov v Reggio Emi-
lia), bomo pobudo za raziskovanje ta-
ke teme zlahka spregledali, ker ne gre v 
kontekst ciljev in vsebin, ki jih predla-
ga naš kurikulum, otroku pa ponudili 
vsebino, ki je po našem mnenju zanj 
zelo pomembna, le njega ta trenutek 
ne zanima. Od otroka ne moremo pri-
čakovati, da se bo zavzeto lotil razisko-
vanja nečesa, kar ni v skladu z vpraša-
nji, ki mu ta trenutek rojijo po glavi. 
Njegova participacija v procesih uče-
nja bo manjša, s tem pa bodo slabši tu-
di rezultati.

Pomembno je torej, kako vidi-
mo otroka?

Participacija in posledično 
emancipacija je tesno povezana z na-
šo predstavo o otroku kot učečem 
se bitju. Najbolj radikalno je to ide-
jo izrazil Francoz J. Rancier s tezo, 
da si je klasična pedagogika izmisli-
la mit o »neinteligentnem« otroku, 
da bi lahko uveljavila podobo »in-
teligentnega učitelja«, brez katere-
ga se otrok ne more nič novega na-
učiti. Takemu neinteligentnemu, za 
povrh pa še sebičnemu bitju pač ne 
moremo dati glasu, saj bomo s tem 
ogrozili njegov optimalni razvoj …

Mediji, posebno »družinske« 
in »vzgojne« strani v revijah in 
časopisih so polne kritik permi-
sivne vzgoje, ki naj bi prevlado-
vala v družinah našega okolja. Za 
permisivno vzgojo je značilno 
prikrito discipliniranje, posebno 
še odtegovanje čustvene naklo-
njenosti. Tudi med vzgojitelji se 
kdaj sliši kaj podobnega (»Ni-
mam te rada, če počneš …«). Vi 
ponujate  vzgojiteljem induktivni 
pristop. Prosim za razlago induk-

tivnega modela moralne vzgoje, 
ki se vam zdi posebno primeren 
ravno za predšolsko obdobje.

Kritika permisivne vzgoje je da-
nes res vodilna tema »populistične 
pedagogike«, ki jo v medijih, pa tu-
di na strokovnih predavanjih za star-
še in pedagoške delavce ponuja vse 
več »strokovnjakov«. A že ocena, 
da je največji problem permisivne 
vzgoje prevelika svoboda otroka, je 
po mojem mnenju napačna, saj se 
izza navideznega puščanja svobode 
praviloma skrivajo prikrite oblike di-
scipliniranja s čustvenim pogojeva-
njem, kot ste praviloma opozorili že 
v svojem vprašanju. Še bolj nenava-
dni pa so predlogi teh »strokovnja-
kov«, s čim nadomestiti škodljivo 
permisivno vzgojo: otroku je po-
trebno postaviti meje, ga usmerjati 
z jasnimi pričakovanji, poskrbeti, da 
bo čutil posledice svojih problema-
tičnih dejanj, čeprav vsega tega ne 
smemo razumeti kot avtoritarnost 
in kaznovalnost. Kaj konkretno po-
menijo ponujene zahteve, tega nihče 
ne razloži, kaj šele, da bi nek predla-
gan nabor vzgojnih metod utemeljil 
z globljimi teoretskimi argumenti.

Kako torej zasnovati vzgojo, da 
ne bo niti avtoritarna niti permi-
sivna?

Sam sem se konkretizacije vpra-
šanja, na čem zasnovati vzgojo, da 
se izognemo tako pastem pretirano 
avtoritarne kot popustljive permisiv-
ne vzgoje, lotil s snovanjem celovite-
ga induktivnega vzgojnega pristopa. 
Že izhodiščna točka tega vzgojne-
ga pristopa obrne na glavo tradicio-
nalno razmišljanje o moralni vzgoji 
in discipliniranju. Osnovno vpraša-
nje vzgojenosti ni, ali otrok upošte-
va moralne norme ali ne, ampak ali 
vstopa v odnose z vrstniki, odrasli-
mi in s širšo socialno okolico na spo-
štljiv način, tako da s svojimi dejanji 
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ne prizadene bližnje osebe, ne one-
mogoči igro vrstnikom, da ne poško-
duje materiale, s katerimi se igra. Da 
bi razvil potrebno prosocialno obču-
tljivost, ga moramo najprej zvabiti v 
različne odnose in dejavnosti, potem 
pa mu na konkretnih primerih poka-
zati, da so odnosi, v katere vstopa, 
lahko »dobri« ali »slabi« glede na 
učinke, ki jih proizvedejo pri udele-
ženih osebah. Številne raziskave, tu-
di moje lastne v Vrtcu Vodmat, kjer 
smo uvajali in spremljali učinke in-
dukcije, so pokazale, da otrok s po-
močjo empatije in iz nje izvirajočih 
prosocialnih emocij, kot sta empa-
tična krivda in sočutje, zelo zgodaj 
razvije zmožnost za ločevanje med 
»dobrim« in »zlim«, četudi njego-
vega vedênja ne usmerjamo z opo-
zarjanjem na moralna pravila. Seve-
da otrok v predšolskem obdobju ne 
bo znal moralno oceniti zapletene 
situacije, v katerih konkretni uči-
nek dejanja (kot dober ali slab) ni 
takoj viden ali pa je v dogodek vple-
tenih več oseb in/oziroma ni jasno 
razvidno, kdo je zgodbo začel kot 
»storilec« in kdo je »žrtev«, a ta-
kih moralnih dilem pogosto nismo 
sposobni reševati niti izobraženi 
odrasli. Vseeno pa bo velika večina 
otrok na podlagi izkušenj v odnosih 
že v predšolskem obdobju ugotovila, 
da je nasilno obnašanje nedopustno, 
saj vodi v prizadetost in bolečino bli-
žnje osebe in bo razvila simpatično 
sočutje s prizadeto osebo, kar bo po-
sledično vodilo k razmisleku, kako 
»žrtvi« pomagati oziroma se ji od-
dolžiti za prizadejano bolečino. Le-
vinasovska osebna bližina in načela, 
ki jih vzpostavijo zagovorniki etike 
skrbi, so torej prve prosocialne zmo-
žnosti, ki otroku omogočajo reševati 
moralne dileme, če seveda z ustre-
zno vzgojo sistematično podpiramo 
njihov razvoj. Sposobnost moralne-
ga presojanja v skladu z etičnimi vre-

dnotami in načeli pa se bo začela raz-
vijati na podlagi preteklih moralnih 
izkušenj.

Če se velika večina otrok rodi 
z vrojenimi zmožnostmi za proso-
cialno občutljivost, pa bo glede na 
vzgojo in širše socialne okoliščine 
te zmožnosti razvila ali potlačila. 
Znano je, da otroci, ki so deležni 
nasilne vzgoje, empatične zmožno-
sti za čutenje bolečine (sebe ali bli-
žnjega) potlačijo, saj jim ta obramb-
ni mehanizem olajša preživetje v 
sovražnem okolju. Nasprotno pa 
otroci, ki jih na ustrezen način opo-
zarjamo na pozitivne in negativne 
posledice dejanj ter jim omogoči-
mo, da pridobijo ustrezne izkušnje, 
razvijejo občutljivost za pravičnost 
in solidarnost, tako da začno uživa-
ti v dejanjih, s katerimi osrečijo bli-
žnje, oziroma začutijo lastno priza-
detost, če je žalostna bližnja oseba, 
pri čemer pa vsaj po rezultatih naših 
raziskav zbujanje empatične krivde 
otroku, ki je povzročil prizadetost 
bližnje osebe, ne povzroča značil-
nih težav z anksioznostjo, če otroka 
spodbujamo k temu, da lahko po-
pravi napako in se bližnji osebi od-
dolži za prizadetost, ki jo je povzro-
čil s svojo impulzivno reakcijo.

»Meje« so torej v indukciji ja-
sno postavljene, a ne s pomočjo pra-
vil, ki jih uveljavljamo odrasli, am-
pak z doslednim opozarjanjem na 
posledice ravnanj ter z vztrajanjem, 
da se otrok oddolži za škodljive po-
sledice svojih dejanj oziroma doživi 
našo pohvalo, ko je s svojim deja-
njem nekoga osrečil. Med številni-
mi konkretnimi vzgojnimi metoda-
mi, ki podpirajo logiko indukcije, 
naj posebej omenim spodbujanje 
medsebojne pomoči in skupinske-
ga sodelovanja, zmanjševanje stra-
hu pred drugačnostjo, mediacijsko 
reševanje konfliktov in vzgojo pre-
ko umetniškega doživetja.

Zakaj ravno umetnost? 
Zato, ker gre pri umetnosti po 

mnenju V. Vecchi za način doživlja-
nja, ki spodbuja odnose, povezave, 
občutljivost, svobodo in ekspresiv-
nost ter s tem umetniške prakse pri-
bliža etičnim idejam.  Vecchi doda, da 
je estetska občutljivost ena najmoč-
nejših zaščit pred fizičnim in kul-
turnim nasiljem. Vživljanje v usodo 
junaka zgodbe, sočustvovanje z nje-
govimi tragičnimi zapleti in užitek, ki 
ga prinese uspešna razrešitev proble-
ma, otroku omogoči, da se na posre-
den način sooča z lastnimi vprašanji 
in s strahovi, od tod pa nastajajo tu-
di vzgojni in celo terapevtski učinki 
umetnine, pa naj gre posredovanje 
umetnosti otroku ali spodbujanje 
otroka, da umetniške jezike upora-
bi za izražanje svojih lastnih idej in 
dilem. Induktivna raba umetniških 
praks pa primarno ni učenje o ume-
tnosti, čemur običajno metodike 
umetnostne vzgoje posvečajo naj-
več pozornosti (verjetno ob ranci-
erovski predpostavki, da otrok brez 
»znanja« in naših razlag ni zmožen 
uživanja v pravi umetnini), ampak 
ponudba različnih umetniških do-
godkov v vrtcu, pa naj gre za pripo-
vedovanje pravljice, lutkovno pred-
stavo, slikarsko razstavo, koncert ali 
spodbujanje dramatizacije zgodbe 
oziroma izražanja otroka s pomočjo 
plesa, risbe, fotografije, petja, itn. Ni 
pa odveč dodati, da ob takem delova-
nju vrtec lahko postane eno od kul-
turnih središč v lokalnem okolju, kar 
je še posebej pomembno za družine 
otrok, ki živijo v težjih ekonomskih 
razmerah in si ne morejo privoščiti 
obiska plačljivih kulturnih dogodkov.

Spoštovani profesor, iskrena hva-
la za vaše odgovore.

Spraševala je B. Vrbovšek
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Teoretična izhodišča dosedanjih 
raziskav o pomenu motorike z žogo v 
predšolskem obdobju

Na primeru učenja vodenja žoge in hoje nazaj po 
klinih na tleh ležeče lestve je Rajtmajer (1990, 1994) 
dovolj plastično prikazal soodvisnost čutno-informa-
cijskih kanalov. Motorično učenje, če naj bo uspešno, 
zahteva hkratno uporabo večjega števila senzornih ka-
nalov, po katerih otrok sprejema gibanje sebe in drugih 
v prostoru in času (prav tam).

Brakke, Fragaszy, Simpson, Hoy in Cummins-Se-
bree (2007; povzeto po: Bobbio, Gabbardin in Ca-
çola, 2009), ki so preučevali dojenčke, so ugotovili, 
da je koordinacija med obema rokama očitno zelo 
pomembna za adaptivno človeško delovanje, čeprav 

je razumevanje njenega razvoja v otroštvu še vedno 
nepopolno.

Četudi lahko pri posamezniku opazujemo več vrst 
dejanj, ki jih opravlja z obema rokama, se večina razi-
skovalnih nalog osredotoča na vzorce koordinacije, ki 
se pojavljajo pri cikličnem gibanju, kot so npr. nepreki-
njeno trepljanje s kazalcema, trepljanje s prsti na eni roki 
in risanje kroga z drugo roko ali risanje krogov z obema 
rokama. Študije, ki uporabljajo take naloge, so pokazale, 
da se nadzor nad obema rokama pojavi okoli 4. leta sta-
rosti. Na splošno pa številne spremembe v razvoju na-
stopijo med 4. in 10. letom starosti (Fagard et al., 2001; 
Otte in van Mier, 2006; Pellegrini, Andrade in Teixeira, 
2004; Robertson, Bacher in Huntington, 2001; povzeto 
po: Bobbio, Gabbardin in Caçola, 2009). 

S pomočjo manipulacije predmetov lahko otroci 
raziščejo povezavo premikanja predmetov v prostoru 
(Gallahue in Ozmun, 2012). Omenjeni gibi vključuje-
jo ocenjevanje poti, razdalje, hitrosti premikanja in na-
tančnosti premikajočega se predmeta. 

Vsak gib je treba neštetokrat ponoviti, da se okrepi-
jo nevronske povezave med deli možganov, kjer poteka 
razmišljanje, možgansko skorjo, odgovorno za motori-
ko, in živci, ki vodijo do mišic. Razvoj drobnih gibov v 
obdobju malčka odraža vse večji nadzor in natančnost 
ter napredek v razvoju usklajenega gibanja oko – roka. 
Koordinacija oko – roka je usklajen nadzor gibanja oči 
z gibanjem rok. Otroci se učijo, kako izboljšati usklaje-
vanje oko – roka že pri 4. mesecu z raziskovanjem igrač. 

Motorika z žogo (žoganja) v 
predšolskem obdobju

Motorika z žogo obsega tiste gibalne dejavnosti, ki 
predstavljajo temelj večini športnih iger z žogo. Kasne-
je jo nadomestijo posamezne športne igre (Dežman in 
Dežman, 2004). To je izredno pomembno področje 
gibalne/športne vzgoje v tem starostnem obdobju, saj 
vpliva na razvoj koordinacije, natančnosti zadevanja in 
podajanja ter ravnotežja. Situacijsko gibanje z žogo do-
datno vpliva na razvijanje pozornosti, orientacije v pro-
storu, hitrosti reagiranja in situacijskega mišljenja. Žo-
ganja vplivajo na celotno strukturo motorike otroka in 

Giuliana Jelovčan 
Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem

Spodbujanje motorike z žogo v 
predšolskem obdobju

Povzetek
Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temelji 
na informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, 
zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibal-
nimi dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v 
različnih situacijah. 
Otroci imajo radi žoge vseh velikosti, od žogice za 
namizni tenis do velike žoge za žoganje v vodi. Žo-
ga zaradi svojih značilnosti otroka očara. Kotali 
se, skače, vrti se in ima toliko različnih lastnosti: 
je hrapava, mehka, gladka, hladna. Žoga je zara-
di svojih mehanskih lastnosti odličen rekvizit, 
medij poučevanja in sredstvo motivacije tudi pri 
razvoju ostalih gibalnih sposobnosti. Osnovne de-
javnosti z žogo so temelj za večino športnih iger 
z žogo. Z njimi vplivamo na razvoj koordinacije 
gibanja, dinamičnega ravnotežja, natančnosti po-
dajanj, lovljenj, zadevanja, hitrosti reagiranja ter 
moči rok in ramenskega obroča. Situacijska giba-
nja z žogo vplivajo tudi na razvijanje pozornosti 
in situacijskega mišljenja. 
Ključne besede: otroci prvega in drugega sta-
rostnega obdobja, motorika z žogo, gibalne spo-
sobnosti.
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na ostale podsisteme psihosomatskega statusa. Prijatelj-
stvo z žogo je za malčka veliko bolj pomembno, kot se 
nam zdi na prvi pogled. Zato je pomembno, da svojega 
malčka z žogo seznanimo že tedaj, ko je še čisto majhen.

Vedno moramo izbirati primerno žogo (velikost, 
teža, material, oblika – balon, spužvasta žoga, manjše, 
večje žoge) in igro glede na otrokovo starost. Moštvene 
dejavnosti z žogo so namreč med otroki zelo priljublje-
na oblika gibanja in tudi druženja. 

Z žogo lahko:
• manipuliramo z rokami, nogami,
• žongliramo z vsemi deli telesa,
• ekvilibrirmo z vsemi deli telesa  
 (žogo zadržujemo v nekem položaju),
• upravljamo samostojno, v paru, skupini,  
 s prilagajanjem pogojev in starosti otrok.
Temeljnih načinov gibanj z žogo je veliko. Lahko jih 

med seboj povezujemo na različne načine:
• nošenje žoge,
• kotaljenje žoge,
• predajanje žoge,
• vodenje žoge z roko,
• podajanje žoge z roko,
• odbijanje žoge,
• lovljenje žoge,
• zaustavljanje žoge,
• meti žog.
Zanimive vaje z različnimi žogami (Pišot in Jelov-

čan, 2012): 
• »vrtenje« žoge okoli rok (z obema rokama),
• »stiskanje« žoge z obema rokama,
• »mesimo« žogo bosi z eno in z obema noga-

ma (žoge so različnih velikosti in iz različnih 
materialov),

• »vrtenje« žoge z obema nogama,
• »stisniti« žogo z obema nogama in dvigovati 

obe nogi,
• masiranje z različnimi žogami (trd in mehek 

material, »ježki«),
• vaje za razvijanje fine motorike,

• žoga potuje v krogu z obema rokama, z eno ro-
ko, žogo prenašamo z jogurtovim lončkom  (le-
vo, desno; hop, stop),

• žogo držimo z dvema jogurtovima lončkoma 
in jo mečemo ob tla ter jo poskušamo ujeti v 
oba lončka – žogo si podajamo v parih, meče-
mo v koš ipd.,

• v krogu si podajamo žogo tako, da tistemu, ki 
mu želimo podati, podamo tako, da se žoga pred 
njim najprej odbije od tal,

• prenašanje mehke žoge z dvema palicama.

Zanimive vaje z balonom lahko popestrijo gibalne 
oz. športne dejavnosti v vsakem starostnem obdobju. 

Zaključek
Razvijanje gibalnih sposobnosti v zgodnjem obdo-

bju je zelo pomembna naloga in dolžnost vzgojiteljev, 
saj gibalna aktivnost otroku omogoča vključevanje vseh 
področjih otrokovega razvoja: gibalnega, kognitivnega, 
socialnega in čustvenega. Vsem vzgojiteljem, učiteljem 
mlajših otrok toplo priporočamo pripravo dejavnosti, 
ki poudarjajo koordinacijo gibanja rok in nog. Vklju-
čijo naj jih v svoj obširni program gibanja za otroke, ki 
vključuje tudi druge kategorije gibalnih sposobnosti in 
splošno telesno vadbo.
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Kaj vam pomeni poslanstvo 
»biti« vzgojiteljica predšolskih 
otrok?

Res bi lahko rekli, da je »biti« 
vzgojiteljica predšolskih otrok po-
slanstvo in ne le zgolj poklic. Če ga 
ne doživiš kot poslanstvo in vanj ne 
vložiš del sebe, če ne delaš z dušo in 
s srcem, dvomim, da boš uspešen. 
Pri svojem delu moraš biti iskren, saj 
otroci to kmalu začutijo. Pomembno 
se mi zdi, da imaš v odnosu do otrok 
pravo mero igrivosti, ljubezni in od-
ločnosti. Seveda brez profesionalno-
sti in strokovnosti ne gre. Zavedati 
se moramo, da poklic vzgojitelja že 
dolgo ni več le »vzgajati« in izobra-
ževati otroke, temveč tudi pomagati 
staršem pri vzgoji  otrok. Starši, ki 
so vse bolj izobraženi, za svoje otro-
ke želijo vse več in zato vedno več 
pričakujejo tudi od institucije, kot je 
vrtec, s tem pa seveda tudi od vzgo-
jiteljice.  Da lahko vse to opravljamo 
korektno, je potrebna skrb za osebni 
in profesionalni razvoj.

Del profesionalnega razvoja je 
izobraževanje. Kakšno izobra-
ževanje ste zaključili in kje? 

Leta 1981 sem zaključila štirile-
tno Srednjo vzgojiteljsko šolo v Ce-
lju in naslednje leto opravila strokov-

ni izpit. Takrat sem bila prepričana, 
da sem zaključila s formalnim izo-
braževanjem. Družbene okoliščine 
in razmere na področju predšolske 
vzgoje pa so botrovale moji odlo-
čitvi za nadaljnji študij v programu 
Predšolska vzgoja na Pedagoški fa-
kulteti v Mariboru. Tako sem leta 
2004 pridobila strokovni naziv – di-
plomirana  vzgojiteljica predšolskih 
otrok. Ker sem v naslednjih letih v 
vrtcu poleg dela vzgojiteljice začela 
opravljati še delo vodje enote, sem 
se odločila, da si pridobim znanja, 
ki mi bodo pri tem v pomoč in sem 
tako v letošnjem letu zaključila ma-
gistrski študijski program 2. stopnje 
z naslovom Management znanja na 
Mednarodni fakulteti za družbene 
in poslovne študije in si pridobila 
strokovni naziv magistrica manage-
menta.

Kako ocenjujete kakovost izo-
braževanja za svoj poklic, ki ste 
ga bili deležni v institucijah od 
srednje šole do fakultete  in podi-
plomskega izobraževanja? Kaj bi 
pohvalili in kaj ste pogrešali?

Moja generacija je imela v sre-
dnji šoli žal precej manj prakse, ka-
kor generacije pred nami, ki so imele 
petletno izobraževanje. Po zaključ-

ku šolanja smo imele eno leto t. i. 
pripravništva, ko smo samostojno 
vodile oddelek pod mentorstvom 
izkušene vzgojiteljice, ki je delala v 
sosednjem oddelku in šele nato smo 
lahko opravljale strokovni izpit. Ko-
liko praktičnega znanja smo si v tem 
času lahko pridobile, je bilo zelo od-
visno od  pripravljenosti mentorice, 
da ta znanja prenese in seveda od an-
gažiranosti »pripravnice«. Menim, 
da so se strokovne delavke v tistem 
času bolj zapirale v oddelke in bile 
manj pripravljene deliti svoje pozi-
tivne izkušnje in dobre prakse kot 
danes. Kasneje smo na fakulteti pri-
dobili precej teoretičnega znanja in 
znanja iz metodik posameznih po-
dročij, premajhen pa je bil, po mo-
jem mnenju, poudarek o pomenu 
prepletenosti posameznih podro-
čij dejavnosti v kurikulu in pome-
nu kontekstualizacije pri izvajanju 
vzgojno-izobraževalnega dela v vrt-
cu, kar pa od nas zahteva Kurikulum 
za vrtce. 

Na magistrskem študiju sem 
pridobila predvsem znanja o ma-
nagementu izobraževalnih organi-
zacij in znanja za delo z odraslimi, 

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Vedno sem svoje znanje in izkušnje 
delila z drugimi

Marina Železnik, magistrica managementa in diplomirana vzgo-
jiteljica,  je zaposlena kot pomočnica ravnateljice v Vrtcu Tončke 
Čečeve Celje.
»Naša naloga ni prevzemati vlogo  očeta ali matere, pač pa z otro-
kom vzpostaviti prijeten, spoštljiv odnos, ki temelji na skupnih 
dogovorih in spoštovanju le-teh. Ob vsem tem s strokovnim zna-
njem, premišljeno organizacijo prostora, pripravo razvojno spod-
budnih dejavnosti in s kakovostno interakcijo poskrbimo  za vse-
stranski razvoj vsakega otroka.«

Marina Železnik
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ki so pomembna tako za vodenje 
kot za delo vzgojiteljice. 

Moram reči, da sem na vseh sto-
pnjah izobraževanja srečala veliko 
strokovnjakov na svojem področju, 
ki so pustili svoj pečat na moji oseb-
nosti in tako pripomogli, da svoje 
delo opravljam kvalitetnejše, za kar 
sem jim seveda hvaležna. 

Znanje gotovo prenašate v pra-
kso. Kakšno delo opravljate se-
daj  v vrtcu?

V vrtcu Tončke Čečeve v Ce-
lju že triintrideseto leto. Opravljam 
delo vzgojiteljice, vodje oddelka. Z 
januarjem 2009 sem začela, poleg 
dela vzgojiteljice, opravljati tudi de-
lo organizacijske vodje Enote Cen-
ter. Septembra 2012 sem prevzela 
še vodenje Enote Aljažev hrib. Od 
septembra 2013 opravljam delo 
pomočnice ravnateljice z delovno 
obvezo v oddelku, kar pomeni, da 
sem organizacijski vodja treh enot 
našega vrtca in sicer Enot Center, 
Aljažev hrib ter Ljubečna. V skla-
du z državnim pravilnikom opra-
vljam še del nalog kot vzgojiteljica 
v oddelku, kar mi omogoča nepo-
sredni stik z otroki, s strokovnimi 
delavkami in z določenimi proble-
mi v praksi.

Ste s čim razširili svoje vzgoji-
teljsko delo mimo opisa del in 
nalog za vaše delovno mesto? 
Ste kdaj nastopili na strokovnih 
posvetih, objavili članke v naši 
reviji, sodelovali v  lutkovnih 
predstavah izven vrtca ali karko-
li podobnega?

Kot veste, za vzgojiteljico niso 
pomembna le strokovna znanja, pač 
pa tudi druga znanja, ki oblikujejo 
osebnost. Vesela sem, da nam je vod-
stvo vrtca omogočilo kar nekaj izo-
braževanj, kjer smo si lahko razvijali 
pozitivno samopodobo, retoriko, se 

učili, kako premagovati stres in o pra-
vilih poslovnega bontona. Z izobra-
ževanji ob delu in s pridobivanjem 
znanja na različnih seminarjih, ki so 
del delovne obveze vsakega vzgoji-
telja, sem razvijala svojo osebnost in 
bila na ta način kasneje pripravljena 
svoja znanja in izkušnje deliti z dru-
gimi. Sprva ustno med kolegicami v 
enoti, nato v obliki delavnic na ravni 
vrtca. Pogosto sem na ravni vrtca so-
delovala v kurikularni skupini in bila 
vodja strokovnega tima. Pozitivne 
izkušnje s prakse, predvsem za delo 
z otroki v prvem starostnem obdo-
bju, sem kar nekajkrat predstavila na 
posvetih, napisala pa sem tudi nekaj 
člankov, ki so bili objavljeni v reviji 
Vzgojiteljica. Kot mentorica sem se 
trudila, da sem dijakom in študen-
tom na delovni praksi ali pripravni-
cam za strokovni izpit prenesla čim 
več praktičnega znanja. Ker se mi zdi 
delo s starši zelo pomembno, sem 
sodelovala tudi pri izvajanju delav-
nic v okviru Vrtca za starše, ki smo ga 
v našem vrtcu izvajali kar nekaj let. 
V okviru obogatitvenega programa, 
ki ga izvajamo v našem vrtcu, sem 
izvajala krožek Ciciban kuha in Po-
litehnični krožek. Kar nekaj let sem 
sodelovala v lutkovni skupini naše 
enote, s katero smo nastopile večkrat  
izven okvirov našega vrtca in se tudi 
udeležile »Vragolij«.  Že nekaj let 
sem koordinator projektov v našem 
vrtcu, nekaj sem jih z otroki izvajala 
tudi sama. Posebej zanimiva sta bila 
projekta, ki smo jih izvajali v vrtcu v  
sodelovanju s sodelavkami v okviru 
Profesionalnega usposabljanja stro-
kovnih delavcev za izvajanje ele-
mentov posebnih pedagoških načel 
koncepta Reggio Emilia na podro-
čju predšolske vzgoje 2008–2013, za 
kar sem prejela tudi potrdilo. Vse te 
dodatne dejavnosti so mi omogoči-
le napredovanje v nazive, vse do na-
ziva svetnica.

Mislim, da ste si ga res zasluži-
li! Ste tudi članica strokovnega 
društva? Če ste, ocenite doseda-
nje delo društva in kaj si želite v 
prihodnje od Pedagoškega dru-
štva Vzgojiteljica?

Da, članica strokovnega društva 
sem od vsega začetka. Zadovoljna 
sem, da je društvo ustanovljeno, 
saj je to korak naprej k večji prepo-
znavnosti našega poklica in seveda 
stroke. Menim, da lahko na ta način 
združimo moči in znanje, prenaša-
mo izkušnje in še izboljšamo pra-
kso. Z združenimi močmi in s kvali-
tetnim delom bomo zagotovo lažje 
okrepili svoj položaj v družbi in pre-
pričali javnost o pomenu predšolske 
vzgoje za maksimalen razvoj pred-
šolskih otrok.  Revija Vzgojiteljica in 
organizacija posvetov nam omogo-
čajo vpogled v dogajanje na podro-
čju predšolske vzgoje tudi v drugih 
krajih in regijah Slovenije. Pogosto 
pa  s sodelavkami, v strokovnih de-
batah in na posvetih (tudi, ko so or-
ganizatorji drugi), ugotavljamo, da 
na posvetih pogrešamo konkretno 
oceno oz. mnenje strokovnjakov s 
področja predšolske vzgoje o do-
ločenih dilemah, ki se pojavijo ob 
predstavitvah dobrih praks in osta-
nejo nekako nedorečene. Morda bi 
lahko društvo naredilo še korak dlje 
in organiziralo medsebojne obiske 
vrtcev z ogledom prostorov in med-
sebojnimi debatami o načinu dela, 
vodenju dokumentacije, organiza-
ciji in podobno.

Za seboj imate že dolgo poklic-
no kariero. Nam lahko zaupate, 
kako ste začeli? Kaj je bilo zna-
čilno za prvo obdobje vaše vzgo-
jiteljske kariere?

Leta 1981 sem zaključila Vzgo-
jiteljsko srednjo šolo in se takoj sep-
tembra zaposlila v Vrtcu Tončke Če-
čeve, v Enoti Gaberje. Večino let sem 
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delala v prvem starostnem obdobju, 
z otroki do treh let. Otroci so pri-
hajali v vrtec stari 8 do 9 mesecev, 
normativ oddelka je bil, če se prav 
spominjam, 18 otrok. Večkrat so rav-
nateljice ta normativ tudi prekora-
čile. V oddelku so tesno skupaj sta-
le železne posteljice bele barve, vse 
skupaj je spominjalo na bolnišnico. 
Takrat so lahko v teh oddelkih delale 
tudi medicinske sestre. 

V šoli so nas za to starost otrok 
najmanj pripravili, saj se o dojenč-
kih in malčkih nismo dosti pogovar-
jali. V javnosti je prevladovalo mne-
nje, da potrebujejo predvsem nego. 
To je bil težak začetek. Sčasoma se je 
pod vplivom novih odkritij na podro-
čju razvojne psihologije, pediatrije, 
nevrologije in podobnih ved v stro-
kovni javnosti začel spreminjati tudi 
pogled  na razvoj otrok prvega staro-
stnega obdobja. V tem času so se za-
čela tudi vse pogostejša izobraževa-
nja, ki niso bila le predavanja, pač pa 
so potekala v obliki delavnic, kjer je 
bilo potrebno več osebne angažira-
nosti, zato so bila tudi bolj učinkovi-
ta. Menim, da se je s tem začel pravi 
razvoj moje vzgojiteljske kariere, ki se 
je stopnjeval z uvajanjem Kurikuluma 
za vrtce, ko so v vrtcih začele nastaja-
ti velike spremembe, ki smo včasih s 
pomisleki in z negotovostjo spreje-
mali, danes pa so pri nas že ustaljena 
praksa, čeprav še vedno težimo k stal-
nim izboljšavam.

Se spomnite kakšnega posebne-
ga dogodka ali anekdote iz vaše-
ga vzgojiteljskega dela z otroki? 

V vseh teh letih dela z otroki, s 
starši in kolegicami je bilo seveda ve-
liko lepih, pa tudi kakšen neprijeten 
trenutek. Prijetni me vselej napolnijo 
z energijo, pri neprijetnih pa posku-
šam najti nekaj pozitivnega in me na 
neki način tudi okrepijo. Pogosto so 
drobni trenutki, kot so prisrčne izjave 

otrok, spontano izkazovanje naklo-
njenosti otrok ali staršev, tisti trenut-
ki, ki se mi najbolj vtisnejo v spomin. 

Zanimiv pa se mi zdi dogodek, ki 
kaže na to, kako nas doživljajo otroci, 
ko se tega sami niti ne zavedamo. Ko 
sem bila, že kar nekaj let nazaj, na ne-
kem družabnem dogodku na povsem 
drugem koncu Slovenije, je k meni 
pritekel otrok, star 3–4 leta in se me 
oklenil okoli nog. Sprva sem pomi-
slila, da se je zmotil in me zamenjal 
z mamico, potem pa sem ugotovila, 
da me otrok pozna iz vrtca. Precejšen 
del večera je preživel v moji družbi. 
Po tem dogodku sem pogosto razmi-
šljala, kako pomemben je odnos do 
otrok, ki so ti vsakodnevno zaupani, 
če narediš že tak vtis povsem nevede 
na otroka, ki ni bil v mojem oddelku, 
in ga srečuješ le bežno tu in tam na 
hodniku ali v garderobi vrtca.

Kaj je za vas trenutno najbolj ak-
tualno? S čim se v zadnjem času 
največ ukvarjate?

Ker sem letos junija zaključila 
magistrski študij, sem seveda precej 
prostega časa posvetila študiju, ki mi 
je prinesel tudi nove izzive. Poglobila 
sem se v področja, ki so mi bila prej 
nekoliko tuja, a mi pri delu precej po-
magajo. Nadgradila sem tudi znanja s 
področja informacijsko-komunika-
cijske tehnologije, kar mlajšim kole-
gicam verjetno ne dela težav, starejše 
generacije pa se temu pogosto izmi-
kajo. Seveda si želim še izpopolniti ve-
ščine, ki mi bodo pomagale pri čim 
boljšem opravljanju dela pomočnice 
ravnateljice, nekaj več časa pa želim v 
prihodnje posvetiti tudi svoji družini, 
predvsem vnukinjama.

Kot vzgojiteljica in kot pomoč-
nica ravnateljice ste v nepresta-
nih stikih s starši? 

Kot vzgojiteljica in pomočni-
ca ravnateljice imam seveda vsako-

dnevno stik s straši. Starši so posebej 
veseli različnih oblik sodelovanja, kjer 
se lahko družijo skupaj z otroki v pro-
storih vrtca, ob različnih dejavnostih. 
Čeprav starši izražajo želje po različ-
nih izobraževanjih, so izobraževalna 
predavanja vedno slabo obiskana. 

Meni predstavljajo vedno znova 
velik izziv prvi sestanki s starši novin-
cev, ki šele prihajajo v vrtce in seveda 
postopne oblike vključevanja novin-
cev v vrtec. Zdi se mi, da je za vzgoji-
teljico izredno velik dosežek takrat, ko 
jo otrok spusti k sebi, sprejme njo in 
okolje, predvsem pa, ko s svojimi deja-
nji prepriča starša, da je otrok v njenih 
rokah varen in da je zanj maksimalno 
poskrbljeno. To drugo, prepričati star-
ša, je pogosto veliko težja naloga.

Kaj je vaš dosedanji največji po-
klicni uspeh, dosežek, na katere-
ga ste še posebno ponosni? 

Seveda je vsak najmanjši dose-
žek lahko tudi velik uspeh. Ponosna 
sem, tako na samo vzgojno-izobra-
ževalno delo v skupini, ki pogosto 
terja veliko iznajdljivosti, strpno-
sti in prostega časa kot samo vode-
nje, ki ga zahteva delo pomočnice 
ravnateljice. Moja najpomembnej-
ša skrb je prizadevanje za zdrave  
medsebojne odnose na vseh rela-
cijah. Seveda ne morem mimo do-
ločenih uspehov, ki sem jih dosegla 
z izobraževanjem ob delu, ki sem jih  
omenila že prej in seveda napredo-
vanj v nazive, kar je plod dodatnega 
dela in raznih dejavnosti v strokov-
ni javnosti.

Kaj bi še radi še povedali svo-
jim kolegicam vzgojiteljicam in 
vzgojiteljem?

Pomembno se mi zdi, da se kot 
strokovni delavci zavedamo svoje 
vloge in tako tudi delujemo. Naša 
naloga ni prevzemati vlogo  očeta 
ali matere, pač pa z otrokom vzpo-
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Predbralna pismenost
Razvoj otrokove zgodnje pismenosti ima pomem-

ben vpliv na poznejšo učno uspešnost v šoli. Prav zato 
naj bi porajajoči se pismenosti v predšolskem obdobju 

namenili več pozornosti (tako v vrtcu kot v družini), 
kjer so otroci dnevno izpostavljeni različnim oblikam 
tiska (Grginič 2008).

V sodobnem času se otrok že od zgodnjih let srečuje 
s pisnim jezikom – najprej v družini in bližnjem okolju, 
nato v vrtcu. Znake z napisi vidi na cesti, v izložbah, na 
embalaži živil, ki jih starši kupujejo v trgovini oz. vidi 
simbole/znake na računalniku. Napisi otroka spremlja-
jo na oblačilih in obutvi, zato bo ob družinskem branju 
prepoznaval črke na naslovnici knjige. 

Večji del otrokovega zgodnjega predšolskega razvoja 
pismenosti poteka spontano in neopazno ob dnevnih 
dogodkih, ko v določenem trenutku prepozna prve zna-
ne besede ali črke; pravimo, da se pismenost počasi po-
raja. Branje znanih oznak oz. napisov kot prvo abecedno 
znanje lahko primerjamo z vidnim delom ledene gore 
(Miller 1996). Pod vrhom ledene gore se skrivajo vsi ti-
sti dogodki v vsakdanjem življenju otroka, ki vodijo do 
začetne pismenosti, ko skupaj s starši gleda slikanice, 
posluša pesmice, izštevanke in išče rime, opazuje oglas 

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Za dobro prakso

Bernarda Koroša Pantović in Tea Varga, vzgojiteljici 
Vrtci Občine Moravske Toplice, Dvojezična enota Prosenjakovci – Kétnyelvű óvoda Pártosfalva

Medpodročne dejavnosti - zgodnje 
naravoslovje

Uvod
Otroci so izkazali veliko zanimanje za črke – tako 
za slovensko kakor tudi za madžarsko abecedo. V  
knjižnem kotičku so ob knjigah ugotavljali, katere 
črke so enake oz. katere so si podobne (predvsem 
primerjava med slovenskimi in madžarskimi čr-
kami). Ugotavljali so prvi glas svojega imena in 
iskali enak glas pri različnih predmetih. Prav to 
zanimanje otrok za črke naju je spodbudilo k raz-
mišljanju, da začneva s temo, kjer bodo otroci lah-
ko podrobneje spoznali črke in se z njimi »igrali«.

Ključne besede: črke, beseda, knjiga, abeceda.

staviti prijeten, spoštljiv odnos, ki 
naj temelji na skupnih dogovorih 
in spoštovanju le-teh. Ob vsem tem 
s strokovnim znanjem, premišlje-
no organizacijo prostora, pripravo 
razvojno spodbudnih dejavnosti 
in kakovostno interakcijo poskr-
bimo za vsestranski razvoj vsakega 
otroka. To nam bo zagotovo uspe-
lo bolje, če bomo pripravljeni tim-
sko sodelovati, tako na ravni enot, 
vrtca  in seveda z izmenjavo izku-
šenj tudi širše, na ravni regije ozi-
roma države. Pri tem pa se mi zdi 
zelo pomembno, da prevzemamo  

vlogo kritičnega prijatelja in ne kri-
tizerstva.

Menim, da je predšolska vzgo-
ja v Sloveniji na dokaj visoki ravni, 
čeprav obstajajo med vrtci tudi pre-
cejšnje razlike pri upoštevanju načel 
Kurikuluma za vrtce. K večji kakovo-
sti vrtcev je v veliki meri pripomo-
gla sodobna zakonodaja, po drugi 
strani pa tudi  velika angažiranost 
strokovnjakov s področja razvojne 
psihologije, pedagogike in z drugih 
področij ter seveda strokovnjakov za 
predšolsko vzgojo in vzgojiteljic in 
vzgojiteljev samih, ki se kljub različ-

nim neljubim ukrepom na ravni na-
grajevanja in napredovanja,  trudijo 
in delujejo za dobrobit otrok. Upa-
mo lahko, da bomo  tudi v prihodnje 
dovolj močni v strokovnih argumen-
tih, če bo to potrebno, ki bodo pre-
pričali politiko, da z ukrepi ne bodo 
posegali v standarde in normative in 
s tem resno ogrozili sedanjo kako-
vost predšolske vzgoje.

Hvala za vaše izčrpne odgovore 
in vse dobro tudi v prihodnje.

Spraševala je B. V.
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na TV-ekranu, do navideznega branja, poskusov pisa-
nja, prepoznavanja posameznih glasov/črk, domiselne-
ga črkovanja, pisanja lastnega imena in slikovnega bra-
nja pogostih napisov v bližnjem okolju (Grginič 2008).

Cilji, ki sva jih želeli doseči:
• spoznavanje simbolov pisnega jezika in
• razvijanje predbralne in predpisalne sposob-

nosti.

Opisi dejavnosti
Klasifikacija kock z različnimi črkami in risbicami

Otrokom sva ponudili različne kocke, na katerih so 
bili napisane različne črke in narisane različne risbice. 
Otroci so takoj ugotovili, da se kocke med seboj razli-
kujejo, zato so jih razvrstili po »črkah« in »risbicah«. 
Nekateri starejši otroci so prepoznali večino črk, iz njih 
pa so samostojno sestavili tudi svoje ime. Mlajši otroci 
so se osredotočili predvsem na kocke z risbicami in po-
imenovali tisto, kar so na kockah videli. Tudi oglašali so 
se tako kot živali, ki so jo videli na kocki (krava – »mu«, 
petelin – »ki-ki-ri-ki«, žaba – »rega, rega kvak«).
Klasifikacija kock z malimi in velikimi črkami

Otrokom sva ponudili ploščice z velikimi in mali-
mi tiskanimi črkami. Ugotovili so, da se ploščice med 
seboj razlikujejo, zato so jih klasificirali kot »velike 
tiskane črke« in »male tiskane črke«. Velike tiskane 
črke so takoj prepoznali, težave pa so jim delale male 
tiskane črke. Eden izmed otrok se je spomnil, da ima-
mo v kotičku knjigo Abeceda, v kateri so zapisane male 
in velike tiskane črke, zato so si otroci pomagali z njo. 
Najprej so na mizo zložili velike tiskane črke, nato pa 
so jim dodajali male. Nekaj težav so imeli pri črkah 
»g«, »b«, »d« in »r«, saj niso takoj ugotovili, kate-
ro črko predstavljajo.
Abeceda

V knjigi Abeceda so otroci opazili, da sta v njej slo-
venska in madžarska abeceda in da se med seboj razli-
kujeta. Prešteli smo vse črke obeh abeced in ugotovili, 
da ima madžarska abeceda veliko več črk, kot jih ima 
slovenska. Na kartončke so otroci najprej zapisali  slo-
vensko abecedo in jo prilepili na tablo. Nato so zapisali 
še madžarsko abecedo, ki so jo prav tako zalepili na ta-
blo. Obe abecedi so primerjali med seboj in ugotovili 
so, da je med obema abecedama kar nekaj razlik. Ma-
džarska abeceda ima nekaj črk, ki jih slovenska nima: 
á, dz, dzs, é, gy, í, ly, ny, ó, ö, ő, sz, ty, ú, ü, ű, in zs, zato je 
tudi številčnejša.

Nato so otroci k zapisani črki narisali predmet ali 
žival, ki se začne z določeno črko (npr.: K – krava, konj, 
kolo; M – metla, miza; A – asztal, alma; H – ház).
Iskanje predmetov na določen glas

V veliko škatlo smo dali različne stvari (punčko, 
knjigo, svinčnik, kocko, avtomobil …). Otroci pred-
metov niso videli. Iz škatle so jih jemali drug za dru-
gim. Vsak otrok je moral predmet, ki ga je vzel iz škatle, 
poimenovati ter povedati začetni glas predmeta. Naj-
prej smo se igrali igro v slovenskem jeziku, nato pa še 
v madžarskem jeziku. Starejši otroci so ugotovili, da se 
nekateri predmeti začnejo z enakim glasom tako v slo-
venskem kot tudi v  madžarskem jeziku (kot npr. avto 
– autó, kocka – kocka, knjiga - könyv, vlak – vonat, bana-
na – banán, stol – szék, medved – medve).
Igra »spomin«

Ker se otroci v naši skupini zelo radi igrajo igro 
»spomin«, smo se odločili, da si jo bomo naredili tudi 
sami in to iz črk, ki jih bomo sami zapisali. Vsak otrok je 
dobil dva kartončka, na katera je z debelim flomastrom 
napisal začetni glas svojega imena. Ko so vsi otroci za-
pisali črke, smo lahko pričeli z igro. Otroci so bili pri igri 
zelo aktivni in vsak se je svoje zmage nadvse razveselil.
Igra s sestavljanko - črke

V vrtcu imamo veliko sestavljanko s črkami. Iz njih 
smo vzeli vse črke in jih pomešali med seboj. Nato so 
morali otroci ugotoviti, katera črka spada v posamezni 
del sestavljanke. Iz črk so otroci sestavili tudi svoje ime. 
Večina starejših otrok s sestavljanjem imena ni imela te-
žav, mlajši otroci pa so se s črkami le igrali.
Izdelava plakata – naša imena

Otroci so na različne vrste papirja z velikimi črka-
mi zapisali svoje ime ter ga izrezali s škarjami. Črke so 
sestavili po logičnem zaporedju, nato pa so jih zalepili 
na velik plakat. Vsa imena smo »prebrali«, prešteli šte-
vilo črk, nato pa smo ugotavljali, kdo ima najkrajše in 
kdo najdaljše ime.
Poimenovanje kotičkov

Ker imamo v igralnici kar nekaj kotičkov, smo se od-
ločili, da bomo pred vsak kotiček dali kartonček z na-
pisom. Ker otroci dolgih zapisov sami ne bi zmogli, sva 
jim imena kotičkov v obeh jezikih zapisali na list papir-
ja, otroci pa so jih prepisovali. Ko so bili vsi kartončki 
popisani, smo jih zalepili v določeni kotiček. 
»Domača naloga«

Ponavadi, ko so imeli otroci »domačo nalogo«, sva 
obvestila vedno zapisali vzgojiteljici v oddelku. Ker pa 
smo bili pri temi »Opismenjevanje«, sva se odločili, da 
si bodo obvestila otroci »pisali« sami. Npr. v vrtec je 

Za dobro prakso
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Uvod 
Vivaldijevo delo Štirje letni časi se nama je zdelo za-

nimivo in primerno, da bi ga lahko spoznali predšolski 
otroci. Plesne dejavnosti sva izvajali v štirih sklopih gle-
de na letne čase in vsaka dejavnost se je povezovala tudi 
z ostalimi področji kurikula. Vsebovale so štiri priprave 
za izvedbo plesne dejavnosti, ki sva jih izvajali v skupini 
2–3 leta in v skupini 3–4 leta starih otrok z enako vsebi-
no. Priprave so vsebovale glavno plesno dejavnost in tu-
di integracijo z drugimi področji. Celotna izvedba je tra-
jala osem tednov v prvi in osem v drugi starostni skupini. 

Pri spodbujanju otrok za sodelovanje v dejavnosti 
pri ustvarjanju, zanimanju za interes ter veselju do de-
javnosti lahko vplivamo na kongnitivne, ustvarjalne in 
psihomotorične sposobnosti. Pri tem vzbujamo občut-
ke doživljanja in izražanja lepega, predvsem pa oblikuje-
mo odnos do lepote v umetnosti, medčloveških odno-
sih in naravi. Vse to pa štejemo za pomembnejše naloge 

Za dobro prakso

bilo potrebno prinesti dva jogurtova lončka. Otroci so 
na majhen list papirja iz table prepisali »jogurtov lon-
ček«, poleg pa so narisali še dva lončka. Tako so bili o 
domači nalogi seznanjeni tudi starši. Takšna obvestila 
smo prakticirali vse do konca šolskega leta in otroci so 
»domačo nalogo« vestno izpolnjevali. 
Sprehod po vasi – »branje« napisov

Z otroki smo se sprehodili po vasi. Bili smo pozorni 
na vse napise, s katerimi smo se srečali. Najprej smo poi-
menovali vse črke, nato pa smo »prebrali«, kar je bilo na 
tabli zapisano. Otroci so bili zelo pozorni na vse tiste čr-
ke, ki jih imajo v svojem imenu ali priimku. Obe vzgoji-
teljici sva povezovali črke, da smo dobili končno besedo.

Zaključek
Ob koncu vzgojno-izobraževalne teme sva s sode-

lavko ugotovili:
• da so bili otroci bolj pozorni na zapisano be-

sedilo,

• v knjižnem kotičku so popolnoma samostojno 
razvrščali knjige, saj so ločili slovenske knjige od 
madžarskih knjig – prepoznali so madžarske črke,

• eden izmed otrok je začel samostojno povezo-
vati črke, posledično pa je začel tudi brati,

• večina otrok je na risbice samostojno zapisala 
svoje ime, nekateri pa tudi svoj priimek,

• pri »mirnih dejavnostih« so si otroci veliko-
krat vzeli didaktične igrače, ki so bile poveza-
ne s črkami. 

Ugotovili sva, da je zanimanje za črke po temi zelo 
veliko, kar so otroci vsakodnevno kazali pri različnih 
dejavnostih. To pa so opazili tudi starši, ki so nemalo-
krat pohvalili temo, ki sva jo obravnavali in o kateri sva 
starše tudi sprotno obveščali. 
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Plesni odziv predšolskih otrok na 
Vivaldijevo glasbo

Povzetek

Klasična glasba se v vrtcih izvaja bolj poredko, 
vendar bi bilo prav, da bi se je večkrat dotaknili. 
Najin namen je bil skozi daljše časovno obdobje, 
preko različnih tem (pomlad, poletje, jesen in 
zima) otroke seznaniti z baročno glasbo ob ple-
snem izražanju otrok in vzgojiteljev ter preučiti 
odziv otrok prvega in drugega starostnega ob-
dobja na Vivaldijevo glasbo in preveriti razlike 
med njimi. Ideje so bile realizirane v neposrednih 
pedagoških delovnih pogojih, v Vrtcu Antona 
Medveda in Vrtcu Ciciban. Ugotovljeno je bilo, da 
je glasba Antonia Vivaldija pozitivno vplivala na 
plesno izražanje otrok. 

Ključne besede: predšolski otrok, Vivaldijeva 
glasba, umetnost, ples, Štirje letni časi.
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in cilje estetske vzgoje. V predšolskem in šolskem času 
je otrok še posebej dojemljiv za vplive iz okolja. Skozi 
celo življenje je človek izpostavljen estetskim vplivom. 
Zato je zelo pomembna sistematična estetska vzgoja in 
jo je potrebno razvijati že v predšolskem obdobju (De-
nac 2002, str. 32–105).

Otrokove potrebe po plesu
Otrok sporoča preko lastnega telesa ves svoj notra-

nji svet. Pri plesni aktivnosti deluje kot posredovalec, 
sprejemnik in izvajalec. Ob tem pa sprejema kinestetič-
ne, ritmične in socialne dražljaje, na katere se odziva. Pri 
plesnem gibanju se začne zavedati svojega telesa in ra-
znovrstnosti gibanja, časa in prostora. Prav je, da otrok 
spozna, kakšne občutke sproža gib v njem. Predvsem 
pa da spozna, kako lahko občutja, misli in ideje izrazi ali 
pa se samo preda plesu in se giblje na svojevrsten način 
(Zagorc 1997, str. 16–19).

V naravi imamo veliko dejavnosti, ki bi jih lahko 
označili kot ples. Postavimo se v naravo in opazujmo, 
kako se rastline gibljejo na prijeten, prisrčen, ritmičen, 
urejen in na nek način logičen način. Veter jih potresava 
sem in tja, gor in dol, v dežju se povesijo, iščejo sonce 
in se obračajo za njim, premikajo se, da bi se oplodile 
ali raztrosile semena. Ravno tako je tudi človeško te-
lo ustvarjeno za gibanje. Enako zaznamo v Vivaldijevi 
programski glasbi z naslovom Štirje letni časi: počasen 
ritem zemlje in neba, katerega znamenje so letni časi, 
petje ptičkov sredi šelestenja listov, kjer žuborijo potoki, 
zaznamo mrzle zime, pokanje ledu, oglašanja kukavice, 
vetra itd. Vsi se odzivamo, ne samo pastirji v glasbi, kar 
nas tako čudovito spominja na cikel življenja z naravo 
(Vogelnik 1994, str. 4–5).

Antonio Vivaldi: Štirje letni časi 
Leta 1725 je izšel Opus 8, ki obsega Štiri letne čase. 

Opus 8 je bil prvi veliki primer t. i. programske glasbe v 
Vivaldijevem delu. Naredil je močan vtis na vso Evropo 
vse do današnjih dni. Štiri letne čase sestavljajo violinski 
koncerti, ki so mojstrovine programske glasbe (Stabej 
1994).  Vsak »letni čas« vsebuje po 3 stavke, pri izva-
janju v praksi pa sva uporabili po en stavek iz vsakega 
letnega časa.

Priprave  na dejavnosti 
Kurikularno področje: umetnost, ples.
Tema: Letni časi - jesen, zima, pomlad, poletje.
Starost otrok: 3–4 leta in 2–3 leta.
Vrsta plesne dejavnosti: ples.

Cilji:
• doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti;
• doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov 

in njihovih izraznih lastnosti;
• uporaba in razvijanje spretnosti, spoznavanje, 

raziskovanje, eksperimentiranje z umetniški-
mi sredstvi,

• otrok sledi ritmu in melodiji glasbe ter jo doživlja;
• otrok doživlja in opazuje ples vzgojitelja;
• otrok spoznava različne nivoje v prostoru,
• otrok spozna in delno usvoji nov ples;
• otrok vzpostavlja ustrezne socialne odnose.

Metode dela: improvizacija, vodenje, od vodenja k 
improvizaciji.
Oblike dela: skupna, skupinska, individualna.
Sredstva: 

• CD predvajalnik in CD; Vivaldi, A., Štirje le-
tni časi;

• knjige z vsebino letnih časov;
• oblačila za ples jeseni, zime, pomladi, poletja;
• fotografije Vivaldija;
• aplikati zgodbe McBratney S., A veš, koliko te 

imam rad vse leto;
• slike, tehnika akvarel; gozd v vseh letnih časih.

Vzgojitelj:
• otroke pusti, da prosto improvizirajo;
• otrokom zapleše izbrani stavek Štirih letnih časov;
• otroci opazujejo gibanje vzgojitelja in se spon-

tano vključijo v ples;
• ples po želji otrok ponovijo.

Vivaldijev kotiček
O vsakem letnem času posebej teče pogovor iz Vi-

valdijevega odlomka (Jesen, Zima, Pomlad, Poletje) iz 
dela Štirje letni časi, zato imajo otroci v igralnici prostor, 
poimenovan Vivaldijev kotiček, v katerem imajo na vo-
ljo knjige na to temo, oblačila za ples, CD predvajalnik, 
CD, Vivaldi, A., Štirje letni časi in fotografije Vivaldija. 
Z materialom v Vivaldijevem kotičku otroci razpolaga-
jo po želji. Vivaldijev kotiček vzgojitelj pripravi skupaj z 
otroki pred začetkom izvedbe dejavnosti glede na vsa-
ko temo posebej. 

Metodični postopek
Jesen

Po pripravi Vivaldijevega kotička sledi obisk tete Je-
seni in tako se otroci srečajo s 3. stavkom Vivaldijeve Je-
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seni, katerega vsebina pripoveduje o jesenskem delu na 
polju, sejanju in ponazarja kmečki ples, ki kaže veselje 
ob dokončanem delu, na koncu pa še uspešno rast ra-
stlin. Otroci plesno ponazorijo vsebino 3. stavka. Nasle-
dnji dan zapleše vzgojitelj in povzame tudi gibe otrok. 
Otroci se pridružijo vzgojitelju. Četrti dan vzgojitelj 
otrokom prebere zgodbo S. McBratney, A veš, koliko te 
imam rad vse leto (zgodba Jesen). Otroci lahko zgodbo 
sami ponovijo ob aplikatih iz zgodbe, ki so nalepljeni v 

Vivaldijevem kotičku. Ob glasbi spontano zaplešejo. Peti 
dan otroci skupaj z vzgojiteljem izdelajo jesensko drevo 
v igralnici ob Vivaldijevi glasbi. Po končanem ustvarja-
nju drevesa zaplešejo. Šesti dan poteka slikanje ob glas-
bi, poudarek na jesenskih barvah. Po končanem slika-
nju zaplešejo in se sprostijo. Sedmi dan otroci izmed 
več predvajanih skladb prepoznavajo Vivaldijevo glasbo. 
Nato skupaj zaplešejo. Zadnje tri dni pa poteka spon-
tani ples in spontan odziv otrok na Vivaldijevo glasbo.

Opis koreografije

gibalni motiv vsebinski motiv glasbeni motiv prostorska porazdelitev

A: Plesalec vstane iz počepa, roke so iztegnjene in se gibljejo nav-
zgor in navzdol. Teža ene noge se preloži na drugo in obratno. A: Delo na polju, okopavanje. 1. 3. stavek – allegro.  Gibanje po celotnem prostoru.

B: Hitro premikanje rok v ritmu. Premikanje prstov stran od sebe. B: Uprizoritev sejanja. 2. Nadaljevanje glasbene teme. Gibanje po celotnem prostoru.

C: Ples, valček, vrtenje okoli svoje osi. C: Ponazoritev plesa in veselja ob 
končanem delu. 3. Nadaljevanje glasbene teme. Gibanje po celotni površini.

D: Počep in vstajanje iz počepa, roke so iztegnjene in se mehko 
gibljejo gor in dol. D: Ponazoritev rasti rastlin. 4. Nadaljevanje glasbene teme. Gibanje po celotni površini.

Zima
Po pripravi Vivaldijevega kotička ob poslušanje dru-

gega stavka Vivaldijeve Zime sledi predstava za mlaj-
šo skupino otrok z naslovom Dobri Snežak, za starej-
šo skupino pa predstava z naslovom Babica Zima. Pri 
poslušanju se otroci srečajo z 2. stavkom Vivaldijeve 
Zime, katerega vsebina pripoveduje o padanju snega, 
o premraženem človeku, ki hodi po snegu in ledu, ob 
tem pada in vstaja, na koncu si ves premražen poišče 
varno zavetje, kjer se bo pogrel. Otroci plesno ponazo-
rijo vsebino 2. stavka. Naslednji dan zapleše vzgojitelj 

in povzame tudi gibe otrok. Otroci se pridružijo vzgo-
jitelju. Četrti dan vzgojitelj otrokom prebere zgodbo S. 
McBratney, A veš, koliko te imam rad vse leto (zgodba Zi-
ma). Ob glasbi spontano zaplešejo. Peti dan otroci sku-
paj z vzgojiteljem izdelajo zimsko drevo ob Vivaldijevi 
glasbi. Po končanem ustvarjanju drevesa zaplešejo. Še-
sti dan poteka slikanje ob glasbi. Po končanem slikanju 
zaplešejo ob glasbi. Sedmi dan otroci izmed več pred-
vajanih skladb prepoznavajo Vivaldijevo glasbo. Zadnje 
tri dni pa poteka spontani ples in spontan odziv otrok 
na Vivaldijevo glasbo.

Opis koreografije:

gibalni motiv vsebinski motiv glasbeni motiv prostorska porazdelitev

A: Vstane iz počepa, roke so iztegnjene, hoja 
po prstih. A: Uprizoritev padanja snega. 1. 2. stavek – largo. Gibanje  po celotnem prostoru.

B: Drsenje z nogami po tleh. B: Uprizoritev drsenja po snegu in ledu. 2. Nadaljevanje glasbene teme. Gibanje po celotnem prostoru.

C: Padanje in vstajanje s tal. C: Ponazoritev padanja in vstajanja človeka. 3.  Nadaljevanje glasbene teme. Gibanje po manjši površini.

D: Ob koncu se usede na tla. D: Ponazoritev človeka, ki najde zavetje. 4.  Nadaljevanje glasbene teme. Gibanje po manjši  površini.
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Pomlad
Po pripravi Vivaldijevega kotička ob poslušanju pr-

vega stavka Vivaldijeve Pomladi sledi sprehod v bližnjo 
okolico vrtca, kjer sledi iskanje in opazovanje znanilcev 
pomladi. Pri poslušanju se otroci srečajo s 1. stavkom 
Vivaldijeve Pomladi, katerega vsebina pripoveduje o pti-
čjem petju, pihanju vetra in žuborenju potoka. Otro-
ci plesno ponazorijo vsebino 1. stavka. Naslednji dan 
zapleše vzgojitelj in povzame tudi gibe otrok. Otroci 
se pridružijo vzgojitelju. Četrti dan vzgojitelj otrokom 

prebere zgodbo S. McBratney, A veš, koliko te imam rad 
vse leto (zgodba Pomlad). Ob glasbi spontano zaplešejo. 
Peti dan otroci skupaj z vzgojiteljem izdelajo pomladno 
drevo ob Vivaldijevi glasbi. Po končanem ustvarjanju 
drevesa zaplešejo. Šesti dan poteka slikanje ob glasbi, 
kjer otroci sestavijo dele pomladne cvetlice v celoto (le-
pljenka). Po končanem slikanju zaplešejo ob glasbi. Sed-
mi dan otroci izmed več predvajanih skladb prepoznava-
jo Vivaldijevo glasbo. Zadnje tri dni pa poteka spontani 
ples in spontan odziv otrok na Vivaldijevo glasbo.

Poletje
Prvi dan poteka priprava Vivaldijevega kotička ob 

poslušanju tretjega stavka Vivaldijevega Poletja. Pri po-
slušanju se otroci srečajo s 3. stavkom, katerega vsebina 
pripoveduje o prihodu nevihte, škrebljanju dežja in stre-
lah. Otroci plesno ponazorijo vsebino 3. stavka. Naslednji 
dan zapleše vzgojitelj in povzame tudi gibe otrok. Otro-
ci se pridružijo vzgojitelju. Četrti dan vzgojitelj otrokom 
prebere zgodbo S. McBratney, A veš, koliko te imam rad 

vse leto (zgodba Poletje). Ob glasbi spontano zaplešejo. 
Peti dan otroci skupaj z vzgojiteljem izdelajo poletno dre-
vo ob Vivaldijevi glasbi. Po končanem ustvarjanju dre-
vesa zaplešejo. Šesti dan poteka slikanje ob glasbi, kjer se 
otroci srečajo z mešanjem barv. Med slikanjem poslušajo 
Vivaldijevo Poletje, nato pa še zaplešejo ob glasbi. Sedmi 
dan otroci izmed več predvajanih skladb prepoznavajo 
Vivaldijevo glasbo. Zadnje tri dni pa poteka spontani ples 
in spontan odziv otrok na Vivaldijevo glasbo. 

Opis koreografije:

gibalni motiv vsebinski motiv glasbeni motiv prostorska porazdelitev

A: Vstane iz počepa, stopa po ritmu, roke so rahlo 
iztegnjene, dlani premika navzgor in navzdol. A: Oponašanje gibanja ptičev. 1. Začetna glasbena tema.  

1. stavek – allegro. Gibanje po celotnem prostoru.

B: Vrtenje okoli svoje osi, počepne in vstane. Z 
rokama se giblje v eno smer v ritmu. B: Uprizoritev vetriča. 2. Nadaljevanje glasbene teme. Gibanje v krogu v razdalji enega 

metra.

C: Kroženje z rokami v vse smeri. C: Ponazoritev potoka. 3. Nadaljevanje glasbene teme. Gibanje po celotni površini.

Opis koreografije:

gibalni motiv vsebinski  motiv glasbeni  motiv prostorska porazdelitev

a: Vstane iz počepa, gibi z rokami in s prsti. a: Uprizarjanje škrebljanja dežja. 1. 3 Stavek – presto. Gibanje po celotnem prostoru.

b: Hitra hoja po prstih, dvigovanje na prste in spušča-
nje, gibanje z rokami na levo in desno.

b: Uprizoritev prihoda nevihte. 2. Nadaljevanje glasbene teme. Gibanje po celotnem prostoru.

c: Hitrejše gibanje, hitre kretnje rok. c: Ponazoritev nevihte in strel. 3. Nadaljevanje glasbene teme. Gbanje po celotni površini.

Sklep
Praksa je pokazala, da otroci obeh starostnih skupin 

uspešno sodelujejo pri danih vsebinah, četudi je bil te-
matski sklop razdeljen na štiri dele, ki so imeli časovno 
prekinitev. Otroci so se ob vsakem novem sklopu spo-
mnili posebnosti prejšnjega in aktivno sodelovali pri 
nastajanju novih plesnih vsebin. V prvem starostnem 
obdobju se otroci še vedno radi igrajo sami ali ob dru-
gih otrocih, zato se je tudi pri plesu opazila samostojna 

kreativnost nekaterih otrok, v drugem starostnem ob-
dobju se je samostojne kreativnosti opazilo več. Otroci 
so se individualno izražali, kasneje pa je izražanje prešlo 
v skupinsko ustvarjanje. Otroci so pridobili veliko izku-
šenj na konkretnih primerih skozi celotni prikaz Štirih 
letnih časov, preko vseh področij kurikula. V 1. staro-
stnem obdobju rabijo več spodbude, zaupanja, pomo-
či, ponavljanja ter večjega vključevanja odraslega, ki mu 
otrok zaupa in ga vodi ter ohranja interes in ljubezen do 
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plesa. V 2. strostnem obdobju pa opaziva poudarek na 
bolj samostojni interpretaciji in vključevanju v plesno 
dejavnost brez večjega vključevanja odraslega. Starost 
otrok je vplivala na dolžino plesne dejavnosti. Starejši 
otroci so bili sposobni plesati dlje časa, pri mlajših pa 
jim je koncentracija popustila prej.  Z večkratno pono-
vitvijo se je motiviranost in pripravljenost ter sodelova-
nje otrok pri plesu daljšala.

Vivaldijeva glasba vpliva na vsa vzgojna področja 
in spodbuja otroke k postavljanju vprašanj v povezavi 
s plesnim ustvarjanjem. Otroci so glasbo začutili in se 
nanjo plesno odzivali. Otroke je glasba umirila in jih iz-
zvala k plesni interpretaciji. 

Zelo pomembna pri našem delu je komunikaci-
ja med vzgojiteljem in otrokom. Otroke sva vključe-

vali tudi pri pripravi prostora in materiala, saj sva z 
njihovo aktivnostjo izzvali še večjo vključenost pri 
izvajanju dejavnosti, ki sva jih načrtovali. Pri otro-
cih upoštevamo razvojno stopnjo, vendar pri glasbi 
omejitev ni.
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Vzgojno-izobraževalno delo 
ni samo delo med štirimi stenami 
igralnic ali učilnic, pač pa so to tu-
di dejavnosti, ki se izvajajo na pro-
stem. V bližnji in širši okolici vrtca 
oz. šole ter v domačem kraju ali še 
dlje. Naše okolje daje izvrstne pri-
ložnosti za učenje na naravoslov-
nih področjih in vzgojitelji se tega 
pogostokrat poslužujemo. Še pose-
bej skrbno pa pripravimo izbrane 
aktivnosti, ki ponujajo možnosti 
raziskovanja ‚na terenu‘. Geologi-
ja je eno takih področij, zato smo v 
Vrtcu Črna že tretje leto vključene 
v geoprojektne dni. Vsako leto ko-
ordinatorji izberejo drugo temo, ki 
nudi neomejene možnosti razisko-
vanja in ustvarjanja.

V letu 2011 smo vzgojiteljice pr-
vič sodelovale na delavnicah, ki jih je 
izvajal tim strokovnjakov Geo parka, 
ki so začeli ustvarjat Geo park Kara-
vanke. Izbrana je bila tema Voda in 

kamen – neločljivo povezana dela celo-
te. Vse leto smo ustvarjali in ob kon-
cu s skupino otrok  in predstavniki 
projekta v Črni v kulturnem domu 
izvedli zaključek z naslovom Zvočna 
geologija, kjer so otroci s kamenčki in 
z vodo ustvarjali ob zgodbi iz gozda. 
Študentje geologije so za otroke in 
starše pripravili opazovalne delav-
nice.

V letu 2012 je bila razpisana te-
ma Dinozavri in vrtec se je priključil 
raziskovanju preteklosti. Po igralni-
cah so nastajali veliki in mali dinoza-
vri – iz gline ali kartona – in kmalu 
jih je bilo toliko, da smo se vzgoji-
teljice odločile, da naredimo javno 
razstavo. Razstava je bila v prosto-
rih Občine Črna. S starši smo se po-
dali tudi na TIC Topla, kjer so nam 
strokovnjaki odgovorili na vpraša-
nje: Ali smo v Afriki ali v Evropi? Iz-
delki otrok še zdaj krasijo stene in-
formacijske točke.

V letu 2013 smo ustvarjali na te-
mo Vulkani. Zanimiva tema je spet 
porajala nekaj izdelkov, ki so pripeti 
na stene v koči na Smrekovcu. Smre-
kovec je vulkanskega izvora. Vzgoji-
teljice pa smo medse povabile gonil-
no silo Geo parka Karavanke, gospe 
Mojco Bedjanič in Lenko Rojs, ki sta 
nas letos naučili nekaj o vulkanih ter 
o živi in neživi naravi iz Smrekovške-
ga pogorja. 

Takšna raziskovanja in popoto-
vanja z roko v roki dajejo otrokom 
in staršem možnost skupnega doži-
vljanja naše prelepe krajine in hkrati 
pridobivanja različnega zanimive-
ga znanja. Hvaležne smo staršem 
in drugim, ki nas pri vzgojno-izo-
braževalnem delu podpirajo s svojo 
prisotnostjo.

                                                                                     
Cecilija Piko, dipl. vzgojiteljica                                                                                          

OŠ Črna na Koroškem, vrtec Črna 
na Koroškem

Geologija na terenu
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Poletni projekt: Emona 2000 
Vzgojitelji Enote Zalog v Vrt-

cu Pedenjped Ljubljana vsako le-
to načrtujemo in izvedemo pe-
ster poletni program za otroke, s 
katerim skušamo približati otro-
kom najrazličnejše teme. V le-
tošnjem letu smo se odločili, da 
bomo tudi mi obeležili 2000-le-
tnico Ljubljane oz. njene pred-
hodnice Emone.

V projekt smo vključili kar naj-
več značilnosti in posebnosti, s ka-
terimi bi lahko otrokom bolje in pri-
stneje približali čas Emone, nekega 

povsem drugega časa, drugačnih na-
vad in vrednot.

Svojo pozornost smo namenili 
kulinariki, arhitekturi, oblačilom ter 
izdelovanju nakita. Opredelili smo 
različne družbene vloge ljudi, ki so 
živeli v istem času: meščane, voja-
ke, navadne svobodnjake in sužnje. 
Pri tem smo iskali vzporednice tako 
z Emono preteklega časa kot z Lju-
bljano današnjih dni, ki skriva mno-
go zgodb staroveške Emone. Resnič-
no opazimo sledi Emone povsod v 
Ljubljani, le vedeti moramo zanje.

Otroci so bili v vseh dejavno-
stih aktivno udeleženi tako z vidi-
ka ustvarjalnosti, pridobivanja no-
vih spoznanj in izkušenj kot z lastno 
vlogo pri oblikovanju posameznih 
dejavnosti. Najpomembneje pa je, 
da so svoja spoznanja in izkušnje o 
Emoni pridobili izključno s pomo-
čjo igre, ki je primarno in najboljše 
sredstvo za skladen razvoj.

V imenu vzgojiteljev Enote Zalog 
Pavle Urbanc, 

Vrtec Pedenjped Ljubljana

Teden otroka in 
mednarodni dan učiteljev

Tudi v letošnje novo šolsko le-
to vstopamo z novimi pričakovanji 
in s cilji, ki jim bomo sledili. Na to 
pot se podajamo skupaj z otroki in 
s starši, s katerimi bomo delili vr-
tčevski vsakdan. Za nami so dnevi 
sprejemanja in uvajanja naših naj-
mlajših, ki vstopajo v pestro dogaja-
nje svojega oddelka, kjer se družijo 
in učijo z vrstniki. 

Prepričana sem, da ste se vse 
strokovne delavke in delavci po-
trudili z vsem svojim strokovnim 
znanjem oblikovati okolje, ki otro-
ke pritegne in jim omogoča vzpo-
staviti občutek varnosti, sprejetosti 
in potrditve. V tem času vzgojitelji 
uporabimo vso svoje strokovno zna-
nje in izkušnje, da zaznamo vsakega 
otroka posebej in mu znotraj skupi- Vanja Krašovic
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ne vrstnikov omogočamo spodbude 
za razvoj in učenje.

Imamo zelo zahtevno in hkra-
ti zelo lepo ter odgovorno nalogo 
– vzgajati in učiti otroke, ki se raz-
vijajo in oblikujejo. Otrok je po 
naravi radoveden in odrasli lah-
ko njegovo potrebo po raziskova-
nju zadovoljimo z bogatim učnim 
okoljem in s spodbudnimi inte-
rakcijami. 

Otroci prihajajo iz različnega 
okolja, mnogi tudi iz manj spodbu-
dnega. Zaradi gospodarske krize so 
tudi otroci, skupaj s svojimi starši, 
prikrajšani in potisnjeni na rob si-
romaštva. V takem okolju otroci ne 
doživijo spodbud, s katerimi bi lah-
ko razvijali svoje potenciale in in-
terese, saj so njihovi starši preveč 
obremenjeni s pehanjem za osnov-
nimi dobrinami za preživetje. Vrtec 

je v takšnih pogojih velik kompen-
zacijski dejavnik. 

Letošnja tema Tedna otroka, 
ki bo potekal od 6. do 12. oktobra 
2014 pod naslovom Za razigrano 
in ustvarjalno otroštvo, je zato zelo 
aktualna in vredna razmisleka. Mno-
gokrat ob hitrem tempu življenja in 
najrazličnejših družinskih stiskah 
odrasli spregledajo otroke. Vzgojite-
lji smo tisti, ki moramo poleg ustvar-
janja kakovostnega bivanja otrok v 
vrtcih, opozarjati javnost na potrebe 
otrok. Staršem moramo pomagati 
pri zaznavanju otrokove potrebe po 
igri in ustvarjanju, skozi katere raz-
vija svoje potenciale, znanja in vešči-
ne, ki jih bo potreboval v življenju. 
S tem bomo bogatili in oplemenitili 
tako sebe kot starše. Predvsem pa si 
vzeti čas za stiske staršev in jim poka-
zati, da nam je mar. Ob vsem znanju 

mora vzgojitelj biti osebnost, ki zna, 
zmore in želi voditi in učiti otroke ter 
podpirati starše pri njihovih starše-
vskih nalogah. 

Želim, da vam uspe z vsakim 
staršem vzpostaviti partnerstvo, ki 
bo v prid otroku, ki nam je zaupan.

Ob Dnevu učiteljev, ki se obe-
ležuje 5. oktobra, vam želim, da bi 
zmogli skozi delo samoaktualizirati 
sebe in užiti iskrivost in hvaležnost 
otrok, ki so z nami. Ne pozabimo, 
da smo v življenju otrok in družine 
zelo pomembni – ta pomembnost 
pa nam prinaša tudi veliko odgovor-
nost. Čestitke tudi vsem letošnjim 
državnim nagrajencem!

Vanja Krašovic 
Predsednica Pedagoškega 

društva Vzgojiteljica

Strokovna besedila so napisana v strokovnem izrazoslovju, so formalizirana, 
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, pregledno 
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 teo-
rija, 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 povzamemo 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 odstavek, 

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 zaporedju. 
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 (betka.vrbovsek@gmail.com);
-  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 pra-
kso«, „Za dobro prakso” in za „Aktualno”.
Da boste svoje tekste lahko brali na straneh vaše in naše revije, vas pro-
simo, da napotke upoštevate.

Napotki za avtorje prispevkov:
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Ožji izbor likovnih del za september—oktober 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. 

Lara Vukovič (6 let)
mentorici Tanja Ravnjak in Darinka Topličanec 

Vrtec Tončke Čečeve Celje

Tadej Karas (5 let)
mentorici Bernarda Koroša Pantović in Tea Varga 

Dvojezični vrtec Prosenjakovci

Eva Vipotnik (5 let)
mentorica Simona Leskovar 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Špela Pirečnik (5 let) 
mentorici Darja Jelenko in Aleksandra Stropnik 

Vrtec Šoštanj


