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Uredničin kotiček

V maju in juniju se po slovenskih kra
jih vrstijo razne javne krajevne prire
ditve. Marsikje na njih nastopajo tudi 
vzgojiteljice ali vzgojitelji, običajno z 
otroki. Ponekod je organizator prire
ditve vrtec sam, drugod je povabljen 
kot eden izmed sodelujočih k izvedbi 
točke ali dveh. 
 Vrtci prirejajo tudi razstave, raz
na srečanja otrok in staršev, pa tudi 
razna strokovna srečanja, na katerih 
nastopajo s priložnostnimi govori ali 
predavanji tudi vzgojiteljice ali vzgo
jitelji.
 Vzgojiteljski poklic zahteva razme
roma veliko nastopov pred javnostjo. 
V grobem bi lahko nastope razdelili 
na štiri skupine:
• nastop pred starši (na primer vo

denje roditeljskega sestanka oddel
ka),

• nastop z otroki pred javnostjo (na 
primer na prireditvah v krajevni 
dvorani, narodnem domu, na odpr
tju razstave in podobno),

• pred strokovnimi sodelavci v do
mačem zavodu (na primer predsta
vitev problema ali izkušnje na 
strokovnem aktivu, predavanje na 
vzgojiteljskem zboru in podobno),

• nastop pred širšo strokovno jav
nostjo (na primer predavanje na 
regijskem ali vseslovenskem pos
vetu).

Za vsak dober nastop pred javno
stjo se je potrebno pripraviti. Najpo
membnejši je vsebinski vidik nasto
pa, saj želimo pokazati najboljše, kar 
znamo oz. kar smo naučili otroke. 
Brez ustrezne strokovnosti je še tako 
dober videz nastopa le prazna lupina. 
Potrebno je upoštevati tudi časovno 
omejitev našega nastopa, saj predolg 
nastop ruši predvideni urnik prire
ditve in jemlje čas drugim nastopajo
čim. 

Pred javnostjo ne postavljamo na 
ogled le sebe, ampak tudi vrtec, iz 
katerega prihajamo. Posebno pomem
ben je prvi vtis, ki ga naredimo na 
gledalce in poslušalce, saj ga pozneje 
ni več mogoče popraviti. Prvi vtis 
oblikujemo v gledalcu in poslušalcu s 
svojo zunanjostjo, z barvo glasu in in
tonacijo. Z vajo pred domačim ogleda
lom ali pred kritičnim prijateljem lah
ko svoj nastop pomembno izboljšamo.
Kadar vzgojiteljica ali vzgojitelj na
stopata z otroki je primerno oblačilo, 
ki dovoljuje sproščeno gibanje telesa, 
kar je neizogibno potrebno v družbi 
otrok. Če je nastop športno obarvan, 
morajo biti tako otroci kot vzgoji
teljica v športni opravi. Živahna, a 
praznično obarvana so lahko oblačila 
za plesni ali glasbeni nastop z otroki. 
Kadar pa vzgojiteljica ali vzgojitelj 
nastopata pred starši ali strokovno 
javnostjo kot strokovnjaka, na primer 
na roditeljskem sestanku, predavanju 
ali na strokovnem srečanju, pa je pri
mernejša klasična poslovna obleka. 
Poslovno oblačenje ima svoje zakoni
tosti, o katerih se je potrebno poučiti. 
K poslovnemu oblačilu sodijo tudi 
nevpadljivi klasični čevlji in urejena 
frizura.
 Neposredno pred nastopom je 
pomembno, da sprostimo napetost 
v sebi. Običajno pomaga, če dihamo 
mirno in globoko. Zberemo misli in 
se osredotočimo na prve stavke, ki jih 
moramo povedati na pamet. Pred pub
liko se napotimo samozavestno in z 
nasmehom, nato pa se zbrano posveti
mo temu, kar imamo namen sporočiti.
 Svojevrsten nastop pa opravljamo 
vsak dan tudi pred otroki in starši 
v oddelku. Urejena vzgojiteljica ima 
tudi urejeno igralnico. Razpuščeni, 
prosto padajoči dolgi lasje, zmečkano 
oblačilo, majica z ozkimi naramnica
mi ali gospodinjska halja gotovo ne 

prispevajo k ugledu vzgojiteljskega 
poklica. Prav je, da se v vrtcu dogovo
rimo tudi o teh zadevah in pomemb
nejše zapišemo v Pravila vrtca.
 Vzgojiteljica, ki je z otroki do pri
hoda staršev, mora poskrbeti tudi za 
urejenost otrok pred odhodom do
mov. 
 Čeprav je bilo letos vreme v pomla
dnih mesecih zelo spremenljivo, pa 
nas v prihodnjih mesecih čaka še ve
liko toplih in vročih dni. Preživite jih 
tako, da boste napolnjeni s poletnimi 
doživetji z veseljem pričakovali novo 
šolsko leto in z njim nove izzive.

Vaša urednica

Prijazen pozdrav v vse slovenske vrtce!
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Vrtec se predstavi

Drugačnost ni ovira, ampak priložnost za učenje
Ravnateljica Nives Prša, univ. dipl. soc. pedagoginja, Vrtec Semedela

"Glede na dejstvo, da smo slovenski javni vrtci tako celostno 
organizirani, visoko kakovostni in uspešni (to nam prizna-
va tudi tujina), se moramo vsi potruditi, da taki ostanemo še 
v bodoče. Naloga odgovornih je, da nadaljujemo pot aktivne-
ga sodelovanja pri realizaciji želja in potreb otrok po var-
nem, brezskrbnem, zanimivem, ustvarjalnem in predvsem 
igrivem otroštvu."

Kaj je po vašem mnenju najpo-
membnejša ravnateljeva naloga v 
vrtcu?
Spodbuditi in omogočati kolektivu 
stalno strokovno rast, iskanje in iz
vajanje novih izzivov, strategij peda
goškega dela, mu biti v pomoč pri vsa
kodnevnem kakovostnem izvajanju 
izvedbenega kurikula in doseganju 
ciljev vrtca v dobrobit otrok. Pri tem 
mora sodelavcem stati ob strani tudi 
takrat, ko ne gre vse po načrtih/pri
čakovanjih, saj le s skupnimi močmi 
lahko dosežemo visoko kakovost na
ših uslug. 

Lahko na kratko predstavite svoje 
izobraževanje, poklic in dosedanje 
izkušnje?
Začela bom kar z meni ljubim vrtcem, 
ki sem ga kot otrok eno leto obiskova
la v Vrtcu Koper, ki je bil tako rekoč na 
koncu našega dvorišča. Domači pravi
jo, da sem bila najraje v skupini, kjer 
so bili dojenčki, saj sem se lahko igrala 
"tovarišico". Ohranili so mi tudi nekaj 
zanimivih izdelkov iz tistega obdob
ja. Čez drugo dvorišče me je čakala 
Osnovna šola Janka Premrla Vojka. 
Leta 1978 sem, prav tako v Kopru, za
ključila takrat petletno srednjo vzgo
jiteljsko šolo in postala vzgojiteljica 
predšolskih otrok. To je bilo čarobno 
obdobje, ko sem bila prepričana, da že 
vse znam in vem, vendar je pretehtala 
odločitev, da nadaljujem s šolanjem, 

saj sem se vedno bolj zavedala odgo
vornosti, ki jo bom imela do otrok. 
Tako sem se vpisala kot prva redna 
študentka na Pedagoško fakulteto 
Reka, saj v Sloveniji v tistem obdobju 
ni bilo višje vzgojiteljske šole. Diplo
mirala sem januarja 1981. Leta 1999 
sem kot študentka ob delu diplomira
la na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 
in pridobila naziv univerzitetna di
plomirana socialna pedagoginja. A če 
moram na hitro odgovoriti na vpraša
nje, kaj sem po poklicu, še vedno odgo
vorim, da sem vzgojiteljica.

Kje ste nabirali prve delovne izkuš-
nje na svoji poklicni poti?
Svojo poklicno pot sem začela v Vrtcu 
Koper. Tako sem sem se po mnogih, 
mnogih letih vrnila v Vrtec Koper, 
kjer sem eno leto delala kot vzgojite
ljica v popoldanskem oddelku in si 
pridobila prve neposredne izkušnje. 
Iz tistega obdobja se spomnim tudi 
prve nezgode, ki se je pripetila otroku 
in na katero nisem mogla vplivati. Še 
sedaj me spremlja občutek nemoči, 
ko se nam v vrtcu dogodijo nezgode, 
ki so posledica spleta okoliščin in jih 
ne moremo preprečiti. To spremlja 
nas, strokovne delavce, vso delavno 
pot oz. vse življenje. Odgovornost do 
otrok, za njihovo vzgojo in učenje, 
predvsem zagotavljanje njihove var
nosti, je največja stresna obremenitev 
pedagoških in drugih delavcev vrtca.

V šolskem letu 1981–1982 sem postala 
vzgojiteljica in vodja enote v Vrtcu Se
medela, in sicer v enoti Rozmanova, v 
katero sem se še dolgo vračala, ko sem 
z januarjem 1988 prevzela naloge in 
obveznosti vodje delovne enote Anka
ran (s tremi, kasneje štirimi dislocira
nimi enotami) oz. ko sem kasneje pos
tala pomočnica ravnateljice. Po spletu 
okoliščin sem se leta 2000 prijavila na 
razpis za ravnateljico Vrtca Semedela. 
Od takrat teče že četrti mandat. 
 
Vmes ste se tudi izpopolnjevali?
Seveda, tako kot drugi strokovni de
lavci, sem tudi jaz opravila strokovni 
izpit (leta 1981), leta 2001 ravnateljski 
izpit in leta 2007 strokovni izpit iz 
upravnega postopka. V vsem tem času 
sem pridobivala vedno nove izkušnje/
znanja/spretnosti na najrazličnejših 
področjih, ki so predvsem ravnate
ljem dobro poznana. Ko so se začeli na 
področju izobraževanja podeljevati 
nazivi, sem leta 1994 pridobila naziv 
svetovalka in leta 2006 naziv svetnica.

Kaj štejete za največji dosežek na 
svoji poklicni poti?
Glede na to, da sem že dolgo na poklic
ni poti strokovnega/pedagoškega/
vodstvenega delavca, bi zelo težko 
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izluščila največji dosežek. Da sem s 
kolektivom, s katerim sem že 34 let, 
dosegla strokovni nivo vrtca, na ka
terega smo lahko ponosni, je bilo po
trebnih več manjših, a pomembnih 
dosežkov. Prepričana sem, da smo 
na skupni prehojeni poti lahko zelo 
zadovoljni na kakovost našega vrtca, 
ne glede na to, da smo razpršeni po 
naši lepi slovenski obali. Zavest, da 
se strokovno delo lahko izboljša in na 
tem gradi strokovnost in avtonomi
ja posameznika in našega dela, je za 
naš kolektiv in zame zelo pomembna. 
Temu cilju strmimo vsi zaposleni v 
vrtcu. Naši dosežki se kažejo v nasme
hu, dobri volji/razpoloženju otrok in 
zadovoljnih starših. Ob tej priložnosti 
ne bom skromna in z zadovoljstvom 
lahko rečem, da se naš vpliv kaže tudi 
v zadovoljstvu drugih dejavnikov 
okolja, s katerimi tesno in kakovostno 
sodelujemo že desetletja. Vrtec je pos
tal uspešen in prepoznaven znotraj in 
izven meja Slovenije.

Koliko ima vrtec, ki ga vodite, v tem 
šolskem letu (2015/16) oddelkov in 
otrok? Koliko vzgojiteljic in pomoč-
nic vzgojiteljic dela v vrtcu? 
Vrtec Semedela nosi svoje ime že več 
kot 50 let. V vseh teh letih smo odpi
rali in zapirali enote in v tem času je 
vrtec dobil svoj logotip, in sicer ve
doželjnega dečka Luka na jadrnici, ki 
ga spremlja na vseh njegovih poteh z 
motom Na valovih modrih se igram, 
varen, srečen in ne sam ... Tako ima 
naš vrtec v tem šolskem letu 46 oddel
kov in 813 nadobudnih in vedoželjnih 
otrok. Vrtec uspešno deluje v šestih 
enotah in na 10 lokacijah, kar je z logi
stičnega vidika kar velik zalogaj. Tako 
uspešno delujejo enota Ankaran (ki je 
sedaj v Občini Ankaran), enota Hrva
tini, ki ima oddelka tudi v prostorih 
osnovne šole, enota Markovec, ki ima 
oddelka v prostorih balinišča, eno
ta Prisoje, enota Rozmanova, ki ima 

oddelek v prostorih osnovne šole in 
enota Slavnik. V sklopu vrtca deluje 
že polnih 5 let tudi razvojni oddelek, 
ki so ga ustanovile Mestna občina 
Koper, Občina Piran in Občina Izola, 
kjer poteka prilagojen program za 
predšolske otroke. Oddelek deluje v 
prostorih Centra za korekcijo govora 
in sluha Portorož. V njem je trenutno 
vključenih pet veselih otrok. 

Koliko vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic dela v vrtcu? 
V vrtcu je zaposlenih 45 vzgojiteljic 
in 54 pomočnic vzgojiteljic, med njimi 
imamo štiri uspešne pomočnike vzgo
jiteljic. Da naš vrtec lahko uspešno in 
kakovostno deluje, so nam v pomoč 
tudi drugi sodelavci, in sicer 45 delav
cev s področja uprave, administracije, 
kuharskega in tehničnega področja, 
vse v skladu z veljavnimi normativi. 
Glede na to, da imamo v vrtcu vklju
čenih več otrok s posebnimi potreba
mi, za katere postopki pridobivanja 
odločbe Zavoda za šolstvo še tečejo ali 
pa se starši še niso mogli sprijaznili 
z otrokovo posebnostjo, smo imeli s 
pomočjo Mestne občine Koper in Za
voda za zaposlovanje zaposlenih šest 
delavcev preko javnih del za pomoč 
pri spremstvu otrok s posebnimi po
trebami brez odločbe. Pričakujemo, 
da bodo tudi v letu 2016 otroci imeli 
zagotovljeno tako pomoč in s tem več 
možnosti za kakovostno izvajanje 
raznih dejavnosti v vrtcu, ter zago
tovljeno otrokovo varnost in varnost 
drugih otrok.

Imate dovolj mest za vse otroke, ki 
se zanimajo za vaš vrtec?
V Mestni občini Koper imamo že ne
kaj let vsi vrtci skupni centralni vpis 
otrok. To se je izkazalo za dobro, pred
vsem s stališča staršev, ki imajo mož
nost vključitve otroka v katerikoli 
vrtec mestne občine, prav tako jim je 
omogočen tudi prehod otroka iz vrt

ca v vrtec. V vrtcih pa ne prihaja več 
do podvajanja vlog in s tem težav pri 
oblikovanju oddelkov. Tako nam je 
uspelo, da smo za 1. 9. 2015 vključili v 
vrtec vse otroke. Morda ne v s strani 
staršev izbrano prvo enoto, vendar 
so starši dobili možnost vključitve 
otroka v enega izmed vrtcev. Neko
liko več težav pri vključitvi otrok v 
vrtec je za otroke prvega starostnega 
obdobja po decembru. Vendar so to 
otroci, ki niso na centralnem čakal
nem seznamu, saj so starši vlogo za 
vključitev otroka v vrtec oddali po 
rednem letnem razpisu prostih mest. 
Se pa tudi za te otroke še najde mesto 
v enem izmed vrtcev mestne občine. 
Praviloma so vsako leto oddelki naše
ga vrtca polno zasedeni. 

Kakšne so posebnosti izvedbenega 
kurikula v vašem vrtcu? 
 V letošnjem šolskem letu smo si izbrali 
moto Luka pravi: Kdor se giba in sme
ji, si zdravje zagotovi. Naš vsakdan je 
zelo pester, vsebinsko bogat, kjer se 
dogaja kaj prijetnega, zanimivega in 
novega – tako kot v vseh vrtcih. Vzgoj
noizobraževalna prizadevanja vseh 
nas so usmerjena v zagotavljanje po
gojev za celosten in uravnotežen raz
voj otrok s poudarkom na otrokovi 
osebnosti, sposobnostih, oblikovanju 
pozitivne samopodobe, zadovolje
vanju potreb po ljubezni, varnosti, 
uspehu, samostojnosti, upoštevajoč 
njihove interese, individualne poseb
nosti in želje po pridobivanju novih 
znanj ob pomoči in spodbudi odraslih 
ter enakovrednim vključevanjem 
staršev v vzgojnoizobraževalni pro
ces. 
 
Kako se starši vključujejo v delo 
vrtca?
Zavedamo se pomena in vloge druži
ne, zato aktivno sodelujemo s starši, 
z družinskimi člani in drugimi, otro
kom pomembnimi odraslimi v okolju. 

Vrtec se predstavi
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Vrtec se predstavi

Otroci skupaj s svojimi najdražjimi 
preživljajo vesele, zanimive urice v 
prireditvah, proslavah, delavnicah, 
akcijah, obiskih na domu, športnih 
srečanjih, igralnih urah in še bi lah
ko kaj našteli. Tako so imeli na obisku 
starše ali njihove prijatelje iz Japon
ske, Belorusije, Kitajske, Ukrajine, 
Belgije, Makedonije, Bosne in Herce
govine in drugod. Skupaj so spozna
vali nove kraje, običaje, pesmi, plese, 
narodne noše, tradicionalne jedi, in
strumente, pisave, pravljice, kramlja
li v različnih pestrih jezikih in še kaj. 
Spoznali so, da drugačnost ni ovira, 
temveč priložnost pridobivanja novih 
prijateljev, poti raziskovanja, izzivov 
in novih vrednot. 

Vaš vrtec deluje na območju, kjer 
biva avtohtona italijanska manjši-
na. Kako se to odraža v kurikulu 
vrtca?
Vzgojno delo poteka v slovenskem 
jeziku, otroke seznanjamo z italijan
skim jezikom kot jezikom okolja, ki 
ga vključujemo v različne dejavnosti 
(izvajanje načela enakih možnosti, 
upoštevanje različnosti med otroki 
ter načelo multikulturalizma), saj je 
na narodno mešanem območju slo
venske Istre pomemben del kulturne 
dediščine sožitje tu živečih narodov. 
Skoraj desetletje aktivno sodelujemo 
z vzgojiteljico iz italijanskega vrtca 
Borgo Felice iz Škednja. Tako se ne
vidne, a trdne nitke prijateljstva in 
medsebojnega razumevanja tkejo še 
naprej.

S kakšnimi projekti se ukvarjate v 
vrtcu?
Aktivno sodelujemo v projektu Koper 
– zdravo mesto, v katerem so združeni 
različni podprojekti, ki zajemajo vsa 
področja kurikula. Naj jih naštejem 
le nekaj: Flupi, Varno s soncem, Zeleni 
nahrbtnik, Mesec družinskega špor
ta z Miniolimpiado, Mali sonček, Fair 

play vodi naprej, Izbiraj. Spreminjaj. 
Združuj. Akcija bodi previden, Pasav
ček, Zelenjava na 100 načinov, Tradi
cionalni slovenski zajtrk, Od olja do 
cveta, Zobomiška, Evropski dan jezi
kov, Ciciknjižnica, Prostovoljstvo, Ak
tivno staranje in solidarnost med ge
neracijami, Pomaga mi policist, Povej! 
Spregovorimo o nasilju med otroki, 
Pomahajmo v svet – pomahajmo po 
Sloveniji, Zeleni turizem, Lastovka, 
Punčka iz cunj in drugi. Zelo smo od
prti za pobude in predloge vseh, ki 
delujejo v dobro otrok, predvsem na 
pobude samih otrok, ki so neskončen 
vir idej in predlogov, ki jih skupaj z 
njimi z veseljem uresničujemo. 
 
Sodelujete tudi z drugimi inštituci-
jami v okolju?
 Naš vrtec nadaljuje poslanstvo hospi
tacijskega vrtca in glede na obseg de
lovanja Univerze na Primorskem in 
različnih srednjih šol tako, da pri nas 
intenzivno poteka obvezna integrira
na praksa študentov in dijakov. Želj 
po opravljanju študijskih obveznosti 
v našem vrtcu je zelo veliko, tako da 
ne moremo vsem ugoditi, prav tako 
ne pri izpolnjevanju in sodelovanju 
v anketah, vprašalnikih in drugem. Z 
zadovoljstvom si izmenjamo izkušnje 
in primere dobre prakse z  drugimi 
izobraževalnimi institucijami, tako iz 
tujine kot iz domačih logov. 

Brez stalnega strokovnega izpopol-
njevanja ni kakovostnega dela. Ka-
tere cilje ste si postavili na področju 
strokovnega izpopolnjevanja vaših 
strokovnih sodelavcev?
Ko se je že pred leti začelo obdobje 
varčevanja v vzgoji in izobraževa
nju, smo se v našem vrtcu odločili, da 
na tem področju ne bomo drastično 
zarezali. Raje smo spremenili način 
izobraževanja tako, da smo izpopol
njevanje pripeljali v sam vrtec. Tako 
smo znižali stroške, saj nas je lahko 

več udeleženih. Izbiramo kakovostne 
vsebine, ki so vezane na prednostno 
nalogo, v tem letu smo izbrali področ
je Gibanja in vrednot – vloga odras
lega z vključevanjem teme "Nekaj ti 
moram povedati ..." V letošnjem letu 
smo imeli kar nekaj družin/otrok, ki 
so bili v domačem okolju izpostavlje
ni nasilju in smo v skladu z zakono
dajo tudi ukrepali in s tem pomagali 
predvsem otrokom. Vsa leta smo tudi 
vključeni v mrežo mentorskih vrtcev 
tako, da se vsi aktivno udeležujemo 
študijskih skupin.  
 Ker pa v vrtcu izvajamo različne 
projekte in so otroci vključeni v raz
lične dejavnosti, se strokovne delavke 
udeležujejo tudi srečanj, ki so vezane 
na posamezne zastavljene cilje. Na 
različnih srečanjih si potem izmenja
mo informacije ali pripravimo krajšo 
predstavitev/vsebino, novosti. Vsako 
leto se tudi kar nekaj strokovnih de
lavcev (kader se nam namreč pomla
juje) odloči za izobraževanje in študij, 
tako tudi na tem področju pridobiva
mo nova znanja. 

Kako spremljate delo vzgojiteljic in 
vzgojiteljev v oddelku?
Delo strokovnih delavk in delavcem 
spremljam preko celega leta na raz
lične načine: preko raznih poročil, 
evalvacij, vprašalnikov, na aktivih in 
vzgojiteljskih zborih in drugih obli
kah. Izvajam veliko hospitacij pri na
stopih za strokovni izpit in opravlja
nje mature. V oddelkih sem prisotna, 
ko gre za otroke s posebnimi potreba
mi. Konstruktivno se pogovarjamo in 
iščemo primere dobre prakse, ko gre 
za konflikte, šum v komunikaciji med 
samimi starši v oddelku ter starši in 
strokovnimi delavci. Prav tako je vsak 
obhod vrtca in obisk enote ali oddelka 
priložnost za spremljanje dela tako 
pedagoških kot drugih delavcev vrtca 
in priložnost za nadgradnjo dosežene
ga. Že otroški odziv ti da vedeti, kaj se 
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dogaja in kako kakovostno se izvaja 
kurikul (tudi prikriti). Prepričana 
sem, da se vsi delavci našega vrtca 
zelo trudijo, da otrokom nudijo naj
boljše, pa njihovim staršem tudi. 

Kako rešujete razne aktualne pro-
bleme? 
V tem trenutku so aktualne davčne 
blagajne in otroški bazarji ter druge 
dejavnosti, ki jih izvajamo vrtci in 
šole. Na pobudo staršev smo že leta 
2003 ustanovili Sklad Vrtca Semedela 
in vsi skupaj zelo aktivno delovali na 
tem, da smo otrokom izboljšali pogoje 
bivanja v vrtcu. Nabavili smo kar 36 
klimatskih naprav, ki jih v našem pole
tnem, zelo vročem okolju nujno potre
bujemo. Nadaljevali smo s projektom 
Pisana igrala za moje igrišče in tako 
opremili s sodobnimi igrali tri igri
šča. Verjemite, da je bilo potrebno vlo
žiti zelo veliko dela, da smo za to zbrali 
finančna sredstva. Ja, marsikdo bo re
kel, to ni dejavnost vrtca, za to naj po
skrbijo občine kot ustanoviteljice. Res 
je, strinjam se z njimi. Vendar naj bo 
sistem urejen tako, da bodo ustanovi
teljice vrtca imele na razpolago dovolj 
sredstev in da vrtcem ne bo potrebno 
čakati desetletja, da pridejo na vrsto. 
V vsem tem času smo delovali tudi na 
humanitarnem področju, otrokom/
družinam smo pomagali v stiski, o
trokom nudili nadstandard. Otroci so 
s prodajo svojih izdelkov in izdelkov 
staršev, starih staršev in nas zaposle
nih pridobivali nove izkušnje in ver
jamem, da jih nismo nič narobe učili, 
ko kupcem (največkrat so to bili isti 
starši, ki so pomagali izdelke narediti 
ali mi, ki smo se razveselili njihovih 
izdelkov in ki jih znamo ceniti) nismo 
izdali pravega računa, saj smo dobili 
v dar njihov nasmeh in velik hvala. 
Če pogledam s pedagoškega stališča, 
je "prodaja" otrokova simbolna igra 
in sodi v kontekst izvedbenega kuri
kula, za kar ne potrebujemo računa, 

čeprav smo napisali, koliko kaj stane. 
Ali bomo sedaj obdavčili tudi gumbe, 
s katerimi otroci plačujejo, ko se med 
seboj igrajo in izdali račun? Če koga 
skrbi, kam gre denar, ki ga zberemo 
preko raznih dejavnosti, naj se prep
riča, da se v vrtcu in šoli še kako zave
damo, da je ta denar namenjen otro
kom in otroci ga na tak ali drugačen 
način dobijo nazaj. Naj si bo to v obliki 
igrala, predstave, pa tudi ohlajenega 
prostora v vrtcu z novo klimo. Za vse 
to pa dobimo račun, ki ga vestno po
ravnamo in s tem tudi plačamo davek. 
Tako bi lahko tudi država naredila iz
jemo in otrokom omogočila, da še nap
rej pridobivajo nove izkušnje v sami 
izdelavi, prodaji in najvažnejšem, to je 
odnosom, ki ga imamo eden do druge
ga v dobrodelnosti/solidarnosti in de
lovanju v skupnosti za skupno dobro. 

Omenili ste šolo. Kakšno je povezo-
vanje z osnovno šolo?
Vse naše enote imajo v neposredni 
bližini osnovno šolo, zato sodelova
nje med nami poteka tradicionalno 
z raznimi srečanji, včasih skupnimi 
projekti in izmenjavo obiskov. Naši 
otroci so navdušeni predvsem nad 
telovadnico in knjižnico, ki jo imajo 
šole, mi jih namreč nimamo, šolarji pa 
se z velikim veseljem in nasmehom na 
obrazu vračajo v vrtec na brezskrben 
klepet in veselo igro. 

Za kaj si v zadnjem času prizadeva-
te v sodelovanju z občino?
Zdajšnje obdobje ni najbolj prijazno 
javnim vzgojnoizobraževalnim za
vodom, pa drugim tudi ne, saj nas vse 
v Sloveniji pestijo finančne težave, ki 
niso zaobšle niti Mestne občine Ko
per. To se občasno pozna tudi v našem 
delovanju. Naj povem, da imamo že 
vsa leta z Mestno občino Koper pozi
tivne izkušnje. Nikoli nismo slišali, 
kot se sliši marsikje v drugih občinah, 
da smo občini v breme, celo naspro

tno, cenijo naše delo in dosežke, ki jih 
uresničujemo. Zato je toliko laže sku
paj strokovno iskati najboljše rešitve, 
vendar če ni na razpolago dodatnih 
finančnih sredstev, je marsikaj težko 
uresničiti. Včasih smo na različnih 
bregovih, kar je tudi življenjsko in 
realno (posebno, ko gre za normativ 
oddelkov in željo občine za vključi
tev vsaj še enega otroka v oddelek, 
čemur vrtci odločno nasprotujemo, 
saj ne smemo kršiti zakona), vendar 
na koncu pretehtajo strokovni argu
menti. Priznam, da je občina naredila 
veliko na področju odpiranja novih 
oddelkov, zato smo lahko omogoči
li čim večjo vključitev otrok prvega 
starostnega obdobja. S strani občine 
je bilo vse pripravljeno za energetsko 
sanacijo dveh velikih enot (tudi s po
močjo evropskih sredstev), vendar je 
v tem trenutku vse zastalo. Naše enote 
praznujejo ali pa so že praznovale kar 
visoke jubileje, kar se pozna na samih 
stavbah in vzdrževanju leteh. Vsi 
se trudimo, da obdržimo nivo naših 
uslug staršem, seveda predvsem otro
kom, na najvišji možni ravni, vendar 
se rezi v dejavnost počasi začenjajo 
poznati. Težava je tudi v likvidnosti, 
ki jo imamo v vrtcu, prepričana sem, 
da se s to težavo srečujejo tudi drugi 
vrtci v Sloveniji. Starši so naši veli
ki dolžniki in situacija, v kateri so se 
znašli, je za mnoge zelo težka, kar 
se prenaša tudi na delovanje vrtca. 
Tako so sedaj naši skupni cilji/napori 
usmerjeni v ohranjanje obstoječega 
stanja.

Kaj pričakujete od ministra za šol-
stvo …? Kaj bi bilo po vaše treba 
urediti, spremeniti na področju 
predšolske vzgoje v javnih vrtcih?
Pričakovanja vseh nas, ki delamo na 
področju vzgoje in izobraževanja so 
velika, vendar realno gledano, situa
cija, v kateri se sedaj nahaja Slovenija, 
ni zavidljiva in v kratkem ni pričako
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vati izboljšanja. Veliko smo že pove
dali glede normativov, prostorskih 
pogojev, plač, administracijskega 
dela (ki ga je iz meseca v mesec več v 
vseh segmentih delovanja vrtca), o 
mnoštvu zakonov, pravilnikov, pred
pisov in odredb (ki so pogosto skre
gana z vsakodnevnim življenjem in 
delovanjem zavodov), o obravnavi in

špekcijskih služb ob anonimni prijavi 
in še bi lahko naštevala. 

Vaša zadnja misel?
Vsem, ki z zanimanjem prebirajo re
vijo Vzgojiteljico, želim veliko peda
goškega optimizma, ki lahko kdaj pod 
težo težav ali slabih novic malo usah
ne, a nam ga ponovno dvignejo otroci 

z iskrenimi, pogosto nenavadnimi 
vprašanji, s smehom in predvsem z 
dobro voljo.

Hvala za izčrpne odgovore.
Spraševala je B. V. 

Napredna misel, nenavadna, presenetljiva rešitev, ki po
gosto ni primerljiva z že utečenimi, kreativen pogled na 
svet, ki vidi tisto, kar mnogim nikoli ni dano ugledati, kri
tičen in z mnogimi strateškimi argumenti podprt premi
slek, dejanje, vse to in še mnogo več barvitosti nosi v sebi 
človek, ki velja za nadarjenega. S svojimi edinstvenimi 
posegi v stvarnost, to vede ali nevede vznemirja in spremi
nja. V katero smer, v kolikšni meri in s kakšnimi učinki, je 
odvisno od mnogih dejavnikov, pomembno tudi od okolja, 
ki takšnega posameznika vrašča. Mora ga prepoznati, mu 
nuditi ustrezno podporo, ga promovirati in udejanjati na 
zanj pomembnih mestih – to rezultira kakovostno in bo
gato učinkovino, ki je ključnega pomena za dobrobit vseh. 

Delo z nadarjenimi v Vrtcu Rogaška Slatina 
V skladu z javno veljavnim programom, Kurikulumom za 
vrtce (1999), ki predstavlja strokovno podlago za vzgojno
izobraževalno delo, si v našem vrtcu intenzivno prizade
vamo k zagotavljanju ugodnih pogojev za uravnoteženo 

ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje 
za vse otroke. Pri načrtovanju izvedbenega kurikula upo
števamo sodobna didaktična načela, kjer proces učenja, na
predka in razvoja ter posledično oblikovanja osebnega izo
braževalnega načrta že petnajsto leto spremljamo z mapo 
učnih dosežkov (portfolio otroka in strokovnega delavca). 
Konstruktivna povratna informcija, ki jo otrok pridobi 
skozi komentar strokovnega delavca, vrstnikov, staršev in 
lastnega premisleka o dokumentiranih gradivih, med dru
gim pripomore, o čemer govori C. Dweck (1999), da otroci 
že zelo zgodaj začnejo ocenjevati svoje sposobnosti in tako 
razvijajo osebno teorijo inteligntnosti. 

Evropska točka za nadarjene
Strokovni premisleki, ki so izšli iz naših dolgoletnih izku
šenj pri opazovanju, načrtovanju ter evalviranju napredka 
in razvoja otrok, poglobljenih pogledov v lastno pedogoško 
prakso, obogatitvenih programov (npr. Logo, likovna soba, 
lego soba, zgodnje učenje angleščine po metodi CLIL, pev

Evropsko priznanje za delo z nadarjenimi
Darija Hohnjec, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Rogaška Slatina

Povzetek
Nadarjeni otroci so bogastvo nacionalnega pomena. Na nedavni 
slavnostni prireditvi Promocija prvih evropskih CRSN točk za na-
darjene, Evropska točka za nadarjene, v evropski podporni mreži za 
nadarjene (European Talent Support Network), ki je potekala 20. 4. 
2016 v prostorih Univerze v Ljubljani, je enega izmed podeljenih cer-
tifikatov Evropske točke za nadarjene prejel tudi naš zavod, Vrtec 
Rogaška Slatina.

Ključne besede: nadarjeni, Evropska točka za nadarjene, mreženje, 
izmenjava izkušenj.

Aktualno
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ski zbor ...), sodelovanja z različnimi stokovnmi inštitucija
mi ter iz stališča, da se učenje lahko spreminja, da pa je zato 
potrebna ustrezna podpora, so nas privedli do vprašanja, 
kako, ob drugih, še bolj poglobiti naša strokovna priza
devanja za delo s potencialno nadarjenimi otroki. Ni torej 
naklučje, da smo v razpisu Evropska točka za nadarjene, 
ki so ga razpisali v Centru za raziskovanje in spodbujanje 
nadarjenosti (CRSN) na Pedagoški fakulteti Univerze v Lju
bljani (več na http://www.pef.unilj.si/index.php?id=790), 
prepoznali odlično priložnost za strokovno rast na tem 
področju in smo se zato nanj prijavili. 

Cilji mreže ETSN so:
(na http://echa.info/images/documents/high-ability/Europe-
an-Talent-Support-Network-ECHA-General-Assembly.pdf):
1. Spodbuditi prepoznavanje in nudenje podpore ter po

moči visoko sposobnim/nadarjenim mladim v Evropi.
2. Okrepiti raziskovalno dejavnost na področju nadarje

nosti in prenos raziskovalnih ugotovitev v prakso.
3. Razširiti obstoječo izmenjavo dobrih praks na področju 

dela z nadarjnimi.
4. Prispevati k povečanju članstva v organizaciji ECHA s 

povečanjem števila ljudi, ki poznajo in priznavajo dejav
nosti ECHA na teoretskem, raziskovalnem in aplikativ
nem področju oz. v praksi.  

5. Pokazati, da so ljudje, ki sodelujejo na področju dela z 
nadarjenimi dosegli "kritično maso" na evropski ravni, 
kar je treba upoštevati pri razpravi o EU in nacionalnih 
politikah (na primer v izobraževanju, raziskovanju, na 
področju inovacij, socialnih zadev, javnega zdravstva 
ipd.), ki so povezane z nadarjenimi (CRSN).

Veseli smo, da smo bili, glede na razpisane kriterije, s stra
ni Komisije za izbor Evropskih točk za nadarjene pri Cen
tru za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, izbrani za Evrop

sko točko za nadarjene. Kriteriji so bili naslednji:
• Opis vizije in načrta za delo z nadarjenimi.
• Izkušnje inštitucije pri delu z nadarjenim.
• Izkušnje s sodelovanjem z drugimi inštitucijami na pod

ročju dela z nadarjenimi (interno gradivo  Promocija 
Evropskih točk z nadarjene, 2016).

Pomemben del promocije skrbi za nadarjene CRSN izvaja 
na mednarodni ravni, kar je za razmišljujočega praktika, 
ki si želi vpogleda v širše  prakse, še kako dragoceno. V 
tem okviru je julija 2015 CRSN prejel pomembno evropsko 
akreditacijo, s katero je skupaj še s trinajstimi podobnimi 
evropskimi centri v Avstriji, Belgiji, Italiji, Litvi, Nemčiji, 
Švici in Turčiji ter na Češkem, Irskem, Madžarskem, Ni
zozemskem in na Slovaškem postal eden od centrov Euro
pean Talent Support Network – European Talent Centre 
Slovenia. Po prvem razpisu, kamor se je prijavil tudi naš 
vrtec, je za vključevanje novih inštitucij CRSN marca 2016 
potrdil 28 inštitucij iz Slovenije in še nekaterih držav bivše 
Jugoslavije za nove točke za nadarjene.
 Svečana promocija prvih Evropskih CRSN točk za na

Dobitniki certifikata Evropska točka za nadarjene.

Certifkat Evropska točka za nadarjene. 
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Nekaj odgovorov na vaša vprašanja

prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, razvojna psihologinja
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Vaše vprašanje: Kako naj vzgojite-
ljica ravna, če otrok kar naprej po-
navlja razna agresivna dejanja do 
sovrstnikov?
Meni se zdi pomembno, da se najprej 
preveri, ali gre za morebitne posebne 
okoliščine (izredni dogodki v družini; 
morda je bil sam žrtev enkratnega ali 
ponavljajočega se nasilnega vedenje), 
ki bi lahko bili povod ali celo vzrok 
za nasilno vedenje otroka. Prav je 
tudi, da se ves čas zavedamo, da lah
ko govorimo o nasilnem otroku oz. 
nasilnem vedenju, če otrok s svojim 
vedenjem namerno škodi drugim ose
bam ali stvarem in če je to vedenje dlje 
časa ponavljajoče. Odzivi vzgojiteljice 
so seveda lahko različni, povezani so 
tudi s konkretnimi konteksti, v ka
terih otrok izraža nasilje, z jakostjo 
nasilja in ne nazadnje z značilnostmi 
otroka, ki je nasilen. Veljajo pa neka
tera splošna načela: vzgojiteljica se 
odziva zgolj na ravnanje otroka (ne na 
njegovo osebnost) in to takrat, ko na
silno vedenje poteka ali neposredno 
po njem. Nesprejemljivo je torej otro
kovo vedenje in ne otrok. Če le gre, se 

otroku poišče alternativo za izražanje 
njegovega nasilja: naj ne udari otroka, 
ampak ga naj morda nariše, kako ga 
ne mara in je nanj jezen. Pri odziva
nju na otrokovo nasilno vedenje je 
ključnega pomena, da je vzgojiteljica 
dosledna: odzvati se mora vedno, ker 
le tako pošilja sporočilo, da tovrstne
ga vedenja ne bo sprejela. S svojim na
činom vedenja naj vzgojiteljica sezna
ni tudi starše in če le gre, naj ravnajo 
podobno. Pomembno je še eno načelo: 
otrok bo ponavljal nasilna vedenja, 
če bo kakorkoli začutil, videl, da to
zadevna vedenja podpirajo odrasle 
osebe. Podpora je lahko zelo subtilna, 
npr. otrok bo udaril otroka, ki mu je 
podrl peščeni grad in odrasla oseba 
(vseeno katera) bo rekla: »Prav je tako. 
On je kriv, on je začel.« Pomembno pa 
se zdi, da se tudi pri otroku, ki je v svo
jem vedenju nasilen, najdejo njegovo 
močna področja v razvoju in učenju, 
ki se jih kar se da pogosto podkrepi in 
to tako, da to slišijo in vidijo tudi drugi 
otroci v oddelku. Če nič od navedene
ga tudi po nekaj mesecih ne prispeva 
k zmanjševanju nasilnega vedenja, pa 
bi veljalo prositi za pomoč tudi stro
kovnjake, ki bi s posameznega otroka 
vzeli v celovito obravnavo. 

Vaše vprašanje: Kako se razvija em-
patija pri otroku, ki kaže znake av-

darjene je potekala 20. 4. 2016  v pro
storih Univerze v Ljubljani. Kot je na 
prireditvi poudaril dekan Pedagoške 
fakultete Univerze v Ljubljani, izr. 
prof. dr. Janez Krek, gre za zgodo
vinski dogodek. Ponosni smo, da je 
Vrtec Rogaška Slatina del tega tre
nutka in je med dobitniki cetifikata 
Evropskih točk za nadarjene. Zave
damo se velike odgovornosti, hkrati 
pa cenimo možnosti za mreženje ter 
izmenjavo učinkovitih praks v zvezi z 
delom z nadarjenimi.
 Velja, da je zgodnje odkrivanje 
potencialno nadarjenih otrok izje
mno pomembno, zato želimo svoja 
raziskovanja usmeriti v to področje, v 
nadgradnjo načrtovanja vzgojnoizo
braževalnega dela za potrebe eduka
cije nadarjenih znotraj kurikuluma 
(spodbujanje miselnih in učnih spret
nosti, kritično mišljenje, funkcional
no mišljenje, ustvarjalno mišljenje, 
analitične spretnosti) ter izobraževa
nja za strokovne delavce in starše. Čla
nom mreže ponujamo naša dosedanja 
dognanja in jih tako postavljamo v 
presečišče širše pedagoške stvarno
sti. V čast nam je, da je naša inštitucija 
že umeščena tudi na zemljevid Evrop
ske mreže za podporo nadarjenim (na 
http://www.echa.info/135map). 

Literatura:
Točke za nadarjene / Talent Points. (2016). Ljublja
na: Center za raziskovanje in spodbujanje 
nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze 
v Ljubljani [online]. [Citirano 28. aprila. 2016; 
09:14]. Dostopno na spletnem naslovu: >http://
www.pef.unilj.si/index.php?id=790>.
Promocija Evropskih točk z nadarjene. (2016). Lju
bljana: Center za raziskovanje in spodbujanje 
nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Interno gradivo. 

Na strokovnem posvetu
"Dobra praksa 2016" so 
udeleženke zapisale več 
vprašanj, na katera zaradi 
omejenega časa ni bilo mož-
no odgovoriti. 
Prosili smo znanstvenico 
in strokovnjakinjo s po-
dročja razvojne psihologije, 
prof. dr. Ljubico Marjanovič 
Umek, da nam posredu-
je odgovore na nekatera 
pomembnejša vprašanja. 
Za prijazno ustrežljivost se 
ji najlepše zahvaljujemo.
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tistične motnje?
Socialna in čustvena empatija je po
leg teorije uma in sporazumevalnih 
zmožnosti eno od področij razvoja, 
na katerem imajo otroci z motnjo av
tističnega spektra veliko težav in se 
prepoznavno razlikujejo od norma
tivnih otrok. Vemo tudi, da se social
na in čustvena empatija v svojih zače
tnih oblikah razvija že v razvojnem 
obdobju malčka. Npr. že dve leti, dve 
leti in pol star malček bo prepoznal 
neugodna čustvena stanja sovrstnika 
in mu bo poskušal, čeravno verjetno 
neuspešno pomagati (npr.« pomaga« 
mu tako, kot pomagajo njemu, kadar 
mu je hudo); od približno tretjega leta 
starosti pa je malček v prepoznavnju 
čustev drugih in odzivanju na njihova 
čustva že precej podoben starejšim o
trokom oz. odraslim osebam. Otroci z 
motnjo avtističnega spektra pa ne ka
žejo zmožnosti prepoznavanja čustev 
drugih otrok (in odraslih): ne vzposta
vijo skupne vezane pozornosti; izogi
bajo se stika z očmi; ne iščejo kontakta 

(neverbalnega, verbalnega) z drugimi 
malčki/otrok; zdi se, kot da drugih o
trok ne bi videli oz. ne bi bili z njimi v 
istem prostoru; ne razumejo miselnih 
stanj, torej tudi čustev drugih, zato se 
na njih tudi ne odzivajo; zelo redko 
se npr. pretvarjajo v simbolni igri in 
prevzemajo različne vloge. Navede
no ni značilno le za določene starosti 
malčkov/otrok z motnjo avtističnega 
spektra, ampak je praviloma značilno 
tudi za starejše otroke in odrasle ose
be z motnjo avtističnega spektra. 

Vaše vprašanje: Otrok se vedno igra 
samo s svojim prijateljem in z niko-
mer drugim. Kako ravnati ob tako 
izraziti navezanosti?
Verjetno gre za starejšega predšolske
ga otroka, ki je v razvoju vedno bolj 
socialno kompetenten in svoje social
ne spretnosti med drugim kaže tudi v 
razumevanju koncepta prijateljstva. 
Otroku, ki se veliko (morda celo ved
no) igra z istim vrstnikom/ico, je ved
no bolj jasno, da prijateljstvo temelji 

na recipročnosti, da je pomembno, da 
prijatelju lahko zaupa in da bo tudi on 
razumel njega. Za razliko od navede
nega pa malčki in mlajši predšolski 
otroci pogosto izbirajo prijatelje glede 
na privlačnost stvari, ki jih imajo dru
gi ali glede na dejavnosti, ki jih izvaja
jo, pa tudi glede na prijateljstva med 
odraslimi, bližino bivanja in podobno. 
Ta prijateljstva se zelo hitro menjajo. 
Osebno menim, da je pri spontanih 
dejavnostih prav, da se otroka pusti, 
da se igra z otrokom ali otroki, ki si 
jih izbere, s katerimi mu je prijetno 
in lahko z njim/njimi pri izbrani de
javnosti tudi uživa. Pri načrtovanih 
dejavnostih v vrtcu pa vzgojiteljica 
verjetno tako ali tako ne more upošte
vati vseh močnih in posebnih povezav 
med otroki in tudi otrok, ki je močno 
navezan le na enega otroka (morda je 
tudi ta navezanost začasna), bo dobil 
izkušnje tudi od drugih otrok in se bo 
učil socialnega odzivanja v vrstniški 
skupini. 

Odkrivanje nadarjenosti pri predšolskem otroku
Andreja Ropotar Jagodic, mag. prof. predšol. vzgoje, Vrtec Urša Domžale

Povzetek
Kot vzgojiteljica sem pred veliko dilemo, kako zaznati, prepoznati nadarjenost pri predšolskem 
otroku, jo usmeriti in v njej aktivno sodelovati. Med nadarjenostjo, talentom ali »brihtnim« 
otrokom je meja tanka. Odkrivanje nadarjenosti ni le delo vzgojitelja in otroka, saj imajo pri 
zaznavanju zgodnje nadarjenosti največjo vlogo starši, nato svetovalni delavci, vodstvo. 

Ključne besede: predšolski otroci, nadarjenost, odkrivanje.

Iz teorije v prakso

Leto 2013 je bilo proglašeno za mednarodno leto nadarje
nosti in ustvarjalnosti, ki ga je razglasilo svetovno združe
nje za nadarjene in talentirane otroke (angl. World Coun
cil for Gifted and Talented Children – WCGTC). Svetovno 
združenje je namenilo poudarek novim odkritjem na pod

ročju zgodnjega odkrivanja potencialno nadarjenih otrok, 
njihovemu razvoju, kreativnosti in spremljanju drugih 
otrokovih področij sposobnosti. Tudi vrtci v Sloveniji šele 
v zadnjem času odkrivajo otroke, ki jih nekateri strokov
njaki uvrščajo v skupino otrok s posebnimi potrebami, kot 
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otroke z visokim učnim potencialom. A največkrat se pred 
situacijo, kako prepoznati nadarjenost pri otroku, znajdejo 
vzgojitelji v vrtcu. 

Nadarjeni otroci v strokovni literaturi
V strokovni literaturi ni enotne definicije o tem, kdo so na
darjeni otroci. Pojem nadarjenost se uporablja zelo na širo
ko, saj opredeljuje posameznike z najrazličnejšimi poseb
nimi sposobnostmi, ki niso homogena skupina otrok. Poleg 
številnih definicij o nadarjenosti se uporabljajo tudi ostali 
pojmi kot npr. »briljantni«, »ugledni«, »strokovnjaki«, »ge
niji«, »napredni«, »čudežni«, »nadarjeni« in drugi. Defini
rana je tudi kot razvojni proces, ki je drugačen med otro
štvom in odraslostjo (Coleman & Cross 2005, Dai & Coleman 
2005a, Mayer 2005, Olszewski Kubilius 2000 v Primožič 
2013, str. 6). Piirto (2007) ugotavlja, da so nadarjeni tisti, ki 
se z lahkoto hitro učijo, dejavnost ponavljajo minimalno, 
so vedoželjni, kreativni in imajo izražene zaznave spo
sobnosti. Ti potrebujejo kontinuirano vzgojo, ki se začne v 
predšolskem obdobju in traja vse do fakultete. Potrebujejo 
spodbudno okolje in ob sebi specialni pedagoški program.
 Nadarjenost je treba razdeliti tudi po razvojnih sto
pnjah. V zgodnjem obdobju sta zelo poudarjena prepo
znavanje in razvoj otrokovih potencialov, ki so odvisni od 
ustreznega poučevanja in izobraževanja. 
 Vrtec je zavezan Kurikulumu za vrtce (1999), ki je na
cionalni dokument in je ustrezna podlaga za izpeljavo 
programov za predšolske otroke. Žal pa v Kurikulumu za 
vrtce, dokumentu, ki omogoča strokovno načrtovanje in 
kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ne moremo zasle
diti konkretnega načela ali cilja, ki bi bil lahko izhodišče 
ali v pomoč pri zaznavanju in odkrivanju nadarjenosti pri 
predšolskem otroku. 
 Otrokove razvojne značilnosti, ki jih vzgojitelji opazi
mo in spremljamo pri svojem vsakodnevnem bivanju z o
trokom v vrtcu, so izhodišče, na katerem oblikujemo svoje 
videnje otrokovega aktualnega razvoja, obenem pa snu
jemo možnosti, ki jih bomo ponudili za razvoj otrokovih 
potencialnih razvojnih zmožnosti. Najpogostejši obliki sta 
opazovanje in sprotno beleženje intelektualnih ter osebno
stnih lastnosti in vodenje listovnika (portfolija).
 Začetke odkrivanja nadarjenega otroka lahko opazi
mo že kmalu po prvem letu starosti (Nagel, 1987, str. 16). To 
prepoznamo po tem, da otrok prej shodi, teče, bere pred 
vstopom v šolo, ima bogat besednjak … Poznamo tri tipič
ne značilnosti nadarjenega otroka v predšolskem obdobju: 
predčasno je razvit (je hitrejši od sovrstnikov, hitro napre
duje), vztrajno dela po svoje (je samostojen, išče nova odkri
tja, potrebuje minimalno pomoč) in ima željo po obvlado

vanju. Starši opazijo nadarjenost pri hitrem razvoju, hitro 
učenje in otrok jih preseneti z naprednim razmišljanjem, 
svetovalni delavci in zdravniki opazijo pri pregledu hiter 
razvoj, vzgojitelji pa, da ima več sposobnosti kot sovrstni
ki (Potential Plus UK 2012–2014). Nadarjen otrok ima tudi 
lastnosti, ki vzgojitelja in starše pogosto jezijo: je trmast, ne 
spoštuje določenih splošnih načel olike, ni vedno priprav
ljen sodelovati in je nereden ter površen. 

Opazovanje in komunikacija
Vzgojiteljeva naloga pri odkrivanju nadarjenosti je torej 
opazovanje in komunikacija. Vigotski (1978) meni, da prav 
jezik kot simbolni sistem omogoča, da se otrokovo mišlje
nje »osvobodi« zaznavne in konkretne ravni ter preide na 
predstavno raven, govoru pa je namenil posebno mesto v 
razvoju spoznavnih procesov. Komunikacija je vez med 
vzgojiteljem in otrokom, med vzgojiteljem in pomočnikom 
vzgojitelja, med starši, svetovalnim delavcem, vodstvom; je 
ključnega pomena pri zgodnjem zaznavanju nadarjenosti 
otroka. Vloga in naloga vseh je, da spremljajo in načrtuje
jo njegov razvoj ter prepoznajo znake nadarjenosti. O teh 
znakih sta veliko napisala tudi Žagar in Glogovec (1990), ki 
pravita, da je treba:
• ugotoviti otrokove najvidnejše prednosti in mu dati 

priložnost, da se izkaže, pri tem pa opazovati še druge 
sposobnosti;

• pripraviti več različnih dejavnosti in situacij, pri kate
rih lahko otrok dela sam, v paru ali skupini ter opazova
ti spremembe v vedenju;

• opazovati otrokovo vedenje v različnih starostih otrok;
• opazovati njegovo prisotnost in odsotnost, kako vpliva 

na ostale otroke;
• opazovati, kaj najraje dela, ko je sam;
• opazovati otrokove reakcije na različne spodbude v oko

lju;
• postaviti različno zahtevne naloge in zabeležiti rezulta

te;
• opazovati, kateri otrokovi talenti in interesi se kažejo 

med igro;
• omogočiti mu uresničitev pomembnega cilja in opazova

ti, katere nove kvalitete se bodo pokazale;
• omogočiti mu, da sledi svojim hobijem in interesom, ker 

bo le tako lahko pokazal svoje najznačilnejše sposobnos
ti in najmočnejšo motivacijo;

• opazovati spremembe in doslednost reakcij v različnih 
pogojih;

• opazovati otrokove reakcije v tekmovalnih situacijah;
• ugotoviti mnenja drugih o njem;
• oblikovati čim bolj popolno sliko o otroku, oblikovano 
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na osnovi mnenja drugih in ocene po opazovanju (Ža
gar, Glogovec 1990 v: Primožič 2013: 30–31).

Vloga vseh je, da opazujejo in neposredno sodelujejo z o
trokom. Najpomembnejše pa je, da se pri opazovanju upo
števa: konkretno delo otroka, socialne interakcije otroka 
in delo vzgojitelja, ki pri zgodnjem odkrivanju nadarje
nosti torej ni lahka. Poiskati mora prednosti, sposobnosti 
otroka in mu na podlagi tega omogočiti dejavnosti. Z o
trokom mora delati tudi individualno, omogočiti mu mora 
dovolj časa za izvajanje aktivnosti ter mu podajati sprotne 
informacije. Prav je, da ga motivira in spodbuja njegovo 
radovednost. Vzgojitelj je dolžan posredovati staršem opa
ženo in z njimi sodelovati, prav tako so vzgojitelju v pomoč 
strokovni delavci in ljudje, ki so z otrokom v stiku. 

Zaključna misel
Kot vzgojiteljica sem se srečala s takšnim izzivom in zače
tek ni lahek. Pot do uspeha in cilja je prisluhniti staršem in 

opazovati otroka ter učiti sebe sprememb. Vodi me misel, 
ki pravi, da vse, kar je v življenju nemogoče, je v igri mogo
če (Vygotsky 1978).
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Razumevanje koncepta tiska v predšolskem obdobju
Nina Zrimšek, mag. prof. predšolske vzgoje, Vrtec Ciciban Ljubljana

Povzetek
Otrok vstopi v prvi razred devetletne osnovne šole z določenimi znanji, sposobnostmi in spret-
nostmi, ki bodo vplivale na njegov učni uspeh. Med njimi je zelo pomembna že dosežena raven 
pismenosti, med katero sodi tudi razumevanje pomena koncepta tiska. V nadaljevanju želim 
predstaviti rezultate otrokovega razumevanja koncepta tiska, ki sem jih pridobila z opazo-
vanjem in zapisovanjem s »ček listo« avtoric M. Barone, M. Mallette in S. Hong Xu (2005). V 
raziskavo sem vključila 140 otrok drugega starostnega obdobja, ki so vključeni v Vrtec Ciciban 
v Ljubljani.

Ključne besede: zgodnja pismenost, bralna pismenost, koncept tiska in knjig.

Otrok se že od zgodnjega otroštva v svoji okolici srečuje s 
pisnim jezikom. Opazuje znake na cesti, zapise na embalaži 
čokolade, cene v trgovini, kjer kupujejo njegovi starši. Da
našnje življenje vsebuje mnogo zapisanega. Od vsakega po
sameznika v naši kulturi se pričakuje, da je pismen, da zna 
pisati in brati. Posledično je pismenost ena najpomembnej
ših spretnosti današnjega življenja, ki vpliva na posame
znikovo odzivanje v družinskem krogu, pri izobraževa
nja, na delovnem mestu, v družbi. Pomena pismenosti se je 
potrebno zavedati že v predšolskem obdobju, ko se začne 
predbralna in predpisalna stopnja. Sistematično poučeva
nje pismenosti se nadaljuje v prvem triletju osnovne šole, 
izpopolnjevanje pismenosti pa poteka celo življenje.
 Znanstveniki in raziskovalci se zavedajo pomena ra

zvoja pismenosti, zato preučujejo dejavnike, vplive, spod
bude v okolju, vse, kar vpliva na stopnjo pismenosti pri 
posamezniku. V ospredje je postavljeno družinsko okolje. 
Otroci iz spodbudnega družinskega okolja so pri izobraže
vanju in učenju uspešnejši. Na družinsko pismenost vpli
vajo številni kulturni in socialni dejavniki, ki se razliku
jejo med državami in znotraj same države. Mnogi starši se 
zavejo pomembnosti spodbudnega družinskega okolja že 
pred vstopom otroka v šolo. 
 Kot vzgojiteljica se zavedam tudi pomena razvoja pi
smenosti v vrtcu in pomena svoje vzgojiteljske vloge. Želim 
sodelovati s starši otrok ter otrokom zagotoviti čim boljši 
izhodiščni položaj na začetku njihove izobraževalne poti.  
Tudi Knaflič in Bucik (2009, str. 17–22) menita, da je za učin
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kovitega in zavzetega bralca potrebno motivacijo za branje 
razvijati že v predšolskem obdobju oz. v obdobju porajajo
če se pismenosti. Predšolski otrok običajno še ne zna brati, 
vendar ga v svet knjige lahko popeljejo odrasli. V vrtcu lah
ko vzgojitelji opazijo otroke, ki jih knjige izredno zanimajo, 
jih z navdušenjem poslušajo, nekateri prosijo, da jim bere
jo, nekateri želijo, da jim isto zgodbo preberemo še enkrat. 
Opazijo tudi tiste otroke, ki jih branje zgodb ne spodbudi k 
aktivnemu poslušanju, ki ne posegajo po knjigah na knji
žni polici, jih besedilo ne zanima ali besedila ne razumejo. 
Zanje je pomembna motivacija. Motivacija je večdimenzio
nalen proces z več dejavniki, ki vključujejo otrokov interes 
in odnos do branja ter vrednotenje bralnih dejavnosti. Kot 
spodbuda za branje sta pri otroku lahko prisotna notranja 
in zunanja motivacija. Notranja motivacija izhaja iz otro
kove lastne želje in potrebe po branju, zunanja motivacija 
pa predstavlja spodbude iz okolja, kot npr. pohvale in na
grade. Poleg motivacije, interesa za branje, avtonomnosti 
in svobode pri izbiri knjig, je pomemben razvoj odnosa do 
samega branja. 

Pomen predpisne in predbralne zmožnosti
V raziskavi Skubic (2012) se je 80 % vprašanih vzgojiteljev 
strinjalo s trditvijo, da je v zgodnjem obdobju pri otroku 
izredno pomembno razvijati predpisalno in predbral
no zmožnost. Vzgojitelji menijo, da je zgodnje obdobje 
pomembno za otrokov govorni razvoj. Raziskovalka v 
ospredje postavlja dejavnosti, na katere morajo biti stro
kovni delavci v vrtcu še posebej pozorni: branje knjig z 
otroki, jasnejša opredelitev dejavnosti predopismenjeva
nja v Kurikulumu za vrtce (1999), ozaveščanje staršev o po
membnosti pogovarjanja z otroki, stalno izpopolnjevanje 
odraslih na področju pismenosti, zagotavljanje izobraže
valnih možnosti otrokom, ki ne hodijo v vrtec in ne razvi
jajo predopismenjevalnih spretnosti, zagotavljanje pomoči 
neslovensko govorečim staršem pri učinkoviti komunika
ciji z vzgojitelji, stalno izpopolnjevanje vzgojiteljev na jezi
kovnem področju, še posebej na področju zgodnje pisme
nosti, razvijanje izobraževalnih programov, ki bi pomagali 
staršem predšolskih otrok pri razvijanju otrokove zgodnje 
pismenosti in jezikovnih spretnosti in spodbujanje staršev 
predšolskih otrok pri rabi medijske pismenosti za pospeše
vanje visokokakovostnega izkušenjskega učenja njihovih 
otrok (Skubic 2012, str. 164).

Koncept tiska in knjige
Koncept tiska je eno pomembnejših znanj predšolskega 
otroka, ki se začne razvijati v zgodnjem otroštvu. Sam 
pomen koncepta tiska se naslanja na znanje o oblikah in 

funkcijah knjižnega jezika, kjer gre za večdimenzionalni 
konstrukt in se pojavi pred formalnim branjem in pisa
njem. Pridobljene izkušnje o tisku v predšolskem obdobju 
se neposredno povezujejo in vplivajo na kasnejše uspehe 
pri učenju. V slovenski in tuji literaturi je bilo opravljenih 
že kar nekaj raziskav, ki so se osredotočile na razumevanje 
koncepta tiska predšolskega otroka. Avtorice Justice, Ka
deravek, Fajn, Sofka in Hunt (2009, str. 67–68) so ugotovile, 
da so otroci, katerih vzgojitelji so poudarjali ozaveščanje ti
ska, dosegli boljše rezultate na področju zavedanja koncep
ta tiska, poznavanju abecede in zapisu imen, v primerjavi 
s tistimi otroki, katerih vzgojitelji v program predšolske 
vzgoje niso vključevali ozaveščanje tiska. Podobno so av
torice (Miller 1996; Browne 1998; Garda in Cullinan 2000; 
nav. po Grginič 2006, str. 15) pokazale, da je najpomembnej
ša dejavnost v predšolskem obdobju glasno branje otroku, 
ki posledično vpliva na formalno opismenjevanje in razvoj 
govora. Pri tem je nujno otroka vključiti v razmišljanje, po
govor po prebranem besedilu, analiziranju in podoživetju 
besedil. S pomočjo teh dejavnosti bo otrok pospešil razvoj 
pismenosti in govorne sposobnosti.  Še natančneje sta Mol 
in Bus (2011; nav. po Marjanovič Umek 2013, str. 18–23) op
ravili metaanalizo raziskav in izpeljali ugotovitve pove
zanosti med literaturo in otroki. V predšolskem obdobju 
sta opredelili branje kot spoznavni proces razumevanja 
zapisanega govora. V zgodnjem obdobju branje temelji na 
bralnih spretnostih, govorjenem jeziku in razvoju bese
dnjaka. Analiza je pokazala, da otroci oblikujejo koncept 
povezanosti med pisano besedo in govorom. Otroci najprej 
razvijejo abecedni princip, kasneje fonološke procese in 
nazadnje pravopisne spretnosti. Zgodnja izpostavljenost 
literaturi spodbuja govorni in bralni razvoj otrok. Njune 
raziskave so pokazale tudi dejstvo, da je izpostavljenost 
knjigam spodbudni dejavnik na poti k razvoju otrokove pi
smenosti. Otroci se preko knjig naučijo več novih besed in 
posledično lažje kasneje razvijajo bralne tehnike. 
 Vpogled v doseženo znanje in napredek otroka ter sa
moevalvacijo našega dela nam omogočajo instrumenti za 
ugotavljanje otrokovega razumevanja koncepta tiska. Med 
njimi je tudi »ček lista« za ocenjevanje razumevanja kon
cepta tiska po M. Barone, M. Mallette in S. Hong Xu (2005). 
S pomočjo instrumenta si vzgojiteljica pridobi informaci
jo, ali se otrok orientira v slikanici, ali loči med besedilom 
in ilustracijami, pozna začetek in konec zgodbe ter smer 
pisanja, ipd. Poznamo tudi preverjanje razumevanja o
trok po slovenskih avtorjih: test glasovnega zavedanja po 
Magajna (1995), test zgodnjih bralnih zmožnosti po Jurišić 
(2001), preizkus predopismenjevalnih spretnosti po Grgi
nič (2005) in druge.
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Raziskava v Vrtcu Ciciban
V šolskem letu 2013/2014 smo v vrtcu izvajali vseslovenski 
projekt Porajajoča se pismenost, vanj je bilo vključenih 57 
oddelkov vrtca, tj. preko 1000 predšolskih otrok. Strokov
ni delavci so otrokom ustvarili spodbudno okolje za razvoj 
pismenosti, miselne izzive in dejavnosti, s pomočjo katerih 
so otroci z igranjem reševali problemske naloge s področja 
pismenosti.
 V šolskem letu 2014/2015 sem v svoje magistrsko delo 
vključila 140 otrok med 3. in 5. letom starosti, izbranih po 
slučajnostnem ključu, od tega 65 deklic in 75 dečkov, ki so 
vpisani v Vrtec Ciciban v Ljubljani. V raziskovalnem delu 
sem se osredotočila na preverjanje razumevanja koncepta 
tiska in knjige predšolskega otroka v dveh fazah opazova
nja. Pri prvem opazovanju sem ugotavljala, kakšno je bilo 
začetno razumevanje pojma knjige pri različno starih po
sameznikih. Pri drugem opazovanju sem preverjala napre
dek otrok po večmesečnem ciljno načrtovanem programu, 
usmerjenim v razumevanje koncepta knjige. 
 Temeljni problem raziskave magistrskega dela je bilo 
ugotavljanje razumevanja koncepta tiska predšolskega o
troka. Raziskovala sem, ali so otroci po namerno načrtova
nih in izvedenih dejavnostih strokovnih delavcev na pod
ročju koncepta tiska in knjige dosegli boljše rezultate oz. ali 
so dvignili raven svojih jezikovnih zmožnosti. Cilj raziska-
ve je bila analiza otrokovega razumevanja koncepta tiska 
na podlagi preverjanja njegovega znanja v dveh obdobjih. 
Bistvo raziskovalnega procesa je bilo opazovanje njegove
ga napredka, do katerega lahko pride preko načrtovanih, 
izvedenih in evalviranih dejavnosti, ki so ciljno usmerjene 
v otrokovo razumevanje koncepta tiska in knjige. 
 Razumevanje koncepta tiska otrok sem preverjala s po
močjo "ček liste" avtoric Barone, Mallette, Hong Xu (2005) v 
dveh obdobjih. Ček lista vsebuje pet področij razumevanja 
knjige: orientacijo, razlikovanje med slikami in besedilom, 
smer tiska, poznavanje začetka in konca knjige ter uporaba 
knjižne terminologije. Vzgojitelj je otroku pred začetkom 
preverjanja ob izbrani slikanici primerni otrokovi staros
ti dal navodilo: »Pokazal/a ti bom knjigo in ti postavljal/a 
vprašanja/naloge v zvezi z njo, ti pa mi odgovori, kar boš 
vedel/a.« 

Rezultati raziskave
Na začetku raziskave sem postavila štiri hipoteze, ki so bile 
moje trditve, ki sem jih želela preveriti z obdelavo podat
kov. Prva hipoteza je trdila: »Pri drugem preverjanju razu
mevanja koncepta tiska bo opažen napredek otrok na vseh 
področjih »ček liste« kot posledica ciljno načrtovanih in 
izvedenih dejavnosti v oddelku«. Za potrditev ali ovržbo 

hipoteze je potrebno primerjati uspešnost vseh otrok na 
vseh področjih ček liste (Barone, Mallette, Hong Xu, 2005). 
 Pri prvem preverjanju te hipoteze se je 70,3 % otrok zna
lo orientirati v knjigi, 69,9 % otrok je znalo razlikovati med 
slikami in besedilom, 51,2 % otrok je razumelo smer tiska, 
47,3 % otrok je poznalo začetek in konec knjige in 46,27 % 
vseh otrok je poznalo pojme knjižne terminologije. Rezul
tati raziskave drugega preverjanja te hipoteze so pokazali 
napredek otrok na vseh področjih, in sicer 85,4 % se je zna
lo orientirati v knjigi, 88,9 % vseh otrok je razlikovalo med 
slikami in besedilom, 73,2 % otrok je razumelo smer tiska, 
60,7 % otrok je poznalo začetek in konec knjige in 59,23 % ce
lotne množice je poznalo pojme knjižne terminologije. Prvi 
prvem preverjanju so bili otroci 57 % uspešni, pri drugem 
pa že 73,5 % uspešni. Posledično sem lahko prvo hipotezo 
potrdila, ker je bil pri drugem preverjanju razumevanja 
koncepta tiska in knjige jasno viden napredek otrok. 
 V nadaljevanju sem z drugo hipotezo trdila, da se bodo 
med otroki različne starosti pojavile statistično pomembne 
razlike pri razumevanju koncepta knjige na vseh področ
jih ček liste. Predvidevala sem, da bodo starejši otroci uspe
šnejši od mlajših otrok. Po dolgotrajni obdelavi podatkov 
sem lahko drugo hipotezo potrdila, ker so se med različno 
starimi otroki pojavljale statistično pomembne razlike. 
Pri analizi podatkov sem ugotovila, da so bili pri prvem 
preverjanju znanja 5letniki uspešnejši, vendar se je pri 
drugem preverjanju znanja pokazalo, da so bili uspešnejši 
4letniki, ker so dosegli 29,7 % uspešnost, 5letniki pa manj, 
in sicer 26,8 % uspešnost. 
 Pri tretji hipotezi sem iskala statistično pomembne raz
like glede na spol otrok. Predvidevala sem, da bodo imele 
deklice v odstotkih boljše rezultate kot dečki. Hipotezo sem 
morala zavrniti, ker se med dečki in deklicami niso poja
vile statistično pomembne razlike, saj deklice niso imele 
boljših rezultatov kot dečki. 
 Četrta hipoteza je preverjala popolnoma pravilno reše
no »ček listo«. Trdila sem, da noben otrok ne bo rešil »ček 
liste« popolnoma pravilno. Raziskava je pokazala, da je po
polno pravilno rešilo vseh 21 nalog 5,6 % celotne množice 
oz. le 8 od 140 otrok. Pri prvem preverjanju znanja je vse 
naloge v ček listi pravilno rešilo 1,4 % dečkov in 0,7 % deklic. 
Pri drugem opazovanju je popolnoma pravilno rešilo nalo
ge 1,4 % dečkov in 2,1 % deklic. Četrto hipotezo sem morala 
zavrniti, ker je nekaj otrok uspešno rešilo vse naloge na 
"ček listi". 
 V svojem magistrskem delu sem oblikovala raziskavo, 
da bi ugotovila dejansko razumevanje koncepta tiska pred
šolskih otrok in njihov napredek po načrtovanih dejavno
stih v skupini s ponovnim merjenjem razumevanja kon
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cepta tiska. Dejavnosti so vzgojitelji v oddelkih načrtovali 
skladno z razvojnimi zmožnostmi otrok in njihovim pred
hodnim znanjem. Pri prvem preverjanju sem pričakovala 
bistveno slabše rezultate, kot sem jih pridobila z merje
njem. Na področju razvijanja koncepta tiska so otroci pri 
drugem preverjanju napredovali, dosegli so večji razvoj 
bralne pismenosti in dodatno razvili koncept tiska. Konč
ni rezultati raziskave kažejo na več znanja pri otrocih o 
tiskani besedi, fonološkem in grafičnem zavedanju. Otroci 
so bili že pri prvem preverjanju znanja izredno uspešni, in 
sicer 70,3 % otrok se je znalo orientirati v knjigi, 69,9 % otrok 
je znalo razlikovati med slikami in besedilom, 51,2 % otrok 
je razumelo smer tiska, 47,3 % otrok je poznalo začetek in 
konec knjige in 46,27 % vseh otrok je poznalo pojme knjižne 
terminologije. Pri drugem preverjanju znanja se je 85,4 % 
otrok znalo orientirati v knjigi, 88,9 % vseh otrok je razli
kovalo med slikami in besedilom, 73,2 % otrok je razumelo 
smer tiska, 60,7 % otrok je poznalo začetek in konec knjige 
in 59,23 % celotne množice je poznalo pojme knjižne termi
nologije. 

Zaključek
Po zgornjih dejstvih se lahko osredotočimo na poudarek 
razvijanja pismenosti že od otrokovega rojstva dalje. Star
ši in vzgojitelji v vrtcu imajo veliko vlogo pri tem. S svojim 
zgledom, odnosom do knjižnega gradiva in s sistematič
nim omogočanjem dejavnosti, ki spodbujajo pismenost, 
bodo vplivali na otrokovo razumevanje koncepta tiska. 
Z opravljeno daljšo raziskavo na izbranem vzorcu otrok 
v  Vrtcu Ciciban lahko trdim, da je pogosto glasno branje 
otrokom, načrtovanje jezikovnih dejavnosti v vrtcu in so
delovanje s starši na področju knjižne vzgoje bistveno pri 
razvoju porajajoče se pismenosti, ki je pogoj za lažji vstop 
v opismenjevanje v osnovni šoli. Otrokom mora vzgojitelj 
v vrtcu zagotoviti spodbudno okolje, kjer otrok zaznava in 
razvija piktograme in napise. Skupaj z otroki lahko vzgoji
telj oblikuje plakat idej, kaj jih zanima, kaj jim je všeč. Za
pišejo vsebino, ki je za otroke privlačna in jo lahko vzgoji
telj načrtuje pri svojih jezikovnih dejavnostih. Posledično 
bodo otroci še dodatno motivirani za učenje in razvijanje 
pismenosti. Menim, da je Kurikulum za vrtce (1999) izredno 
širok in odprt ter vzgojitelju daje dovolj svobode pri tovr
stnem načrtovanju. 
 Z raziskavo sem želela potrditi dejstvo, da je razumeva
nje in zavedanje tiska izredno pomembno za nadaljnji učni 
uspeh vsakega posameznika. Poudarjam, da so jasno pred
stavljeni rezultati prvega preverjanja otrokovega razume
vanja tiska pokazali, da je bilo otrokovo razumevanje tiska 
slabše kot pri drugem preverjanju. Zavedati se moramo, da 

so otroci to znanje v vmesnem obdobju pridobili s pomočjo 
načrtovanih dejavnosti. 

Literatura:
Barone, M., M. H. Mallette in S. Hong Xu (2005). Teaching early literacy. 
Pridobljeno 14. 2. 2016, 
 iz http://www.google.si/books?hl=sl&lr=&id=ujr56QO2WY4C&oi=fn
d&pg=PA1&dq=barone+teaching+early+literacy&ots=rTUXYP8fc4&sig=b
mSvyIUEsBlZrhq1c_HJjXZL6o&redir_esc=y#v=onepage&q=barone%20
teaching%20early%20literacy&f=false. 
Grginič, M. (2006). Družinska pismenost. Domžale: Izolit. 
Justice, L., Kaderavek, J., Fan, X., Sofka, A. in Hunt, A. (2009). Accelerating 
preschoolers' early literacy development through classroom-based teacher-
-child storybook reading and explicit print referencing. Pridobljeno 14. 2. 
2016, iz http://rachaelrobinsonedsi.wiki.westga.edu/file/view/acceleratin
g+preschoolers%27+early+literacy+developmnet.pdf.
Knaflič, L. in Bucik, N. (2009). Branje za znanje in branje za zabavo: priročnik 
za spodbujanje družinske pismenosti. Ljubljana: Androgoški center 
Slovenije. 
Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in 
Zavod RS za šolstvo.
Marjanovič Umek, L. (2013). Mišljenje in govor kot napovednika bralne 
pismenosti in znanja otrok: socialna in kulturna perspektiva. V: Nolimal, F. 
in sodel. (2013). Bralna pismenost v vrtcu in šoli. Teoretska izhodišča in 
empirične ugotovitve. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 
Skubic, D. (2012). Stališča vzgojiteljev do zgodnje pismenosti v Sloveniji. V: Re
vija za elementarno izobraževanje, letn. 5, št. 2/3, (sept. 2012), str. 153–166.

Neža Titan (4 leta), 
mentor Barbara Majc, Vrtec Murska Sobota



maj–junij 2016letnik XVIII, št. 3 vzgojiteljica 17

Iz teorije v prakso

Zgodnje odkrivanje disleksije

Vesna Vidrih, prof. def., vzgojiteljica
Družinski vrtec s koncesijo Ringa raja Novo mesto

Povzetek:
Disleksija je specifična učna težava, ki jo splošno opišemo kot motnjo branja in pisanja. Kot 
taka je vezana na čas šolanja, čeprav je vseživljenjskega značaja. Toda že v predšolskem obdob-
ju lahko pri otroku opazimo vrsto znakov, ki že dokaj zanesljivo napovedujejo, da bo imel otrok 
težave z opismenjevanjem. Zgodnje odkrivanje je zato ključnega pomena. Prispevek ponuja 
zgoščen opis značilnosti disleksije, znake tveganja, ki se kažejo v predšolskem obdobju, hkrati 
pa podaja smernice za delo z rizično populacijo v vrtcih.

Ključne besede: disleksija, zgodnje odkrivanje, predšolski otroci.

Kaj je disleksija?
Britansko združenje za disleksijo (v RadulyZorgo, Smythe 
in Gyarmathy, 2010) opredeljuje disleksijo kot različnost, 
ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa in 
pisanja. Je nevrološko pogojena, spremljajo jo kognitivne 
težave, te pa lahko vplivajo tudi na organizacijske veščine, 
na sposobnost računanja ter druge spoznavne in čustvene 
sposobnosti. Disleksijo lahko povzroči kombinacija težav 
na področju glasovnega procesiranja, delovnega pomnjen
ja, hitrega poimenovanja, operiranja z zaporedji ter težav 
pri doseganju avtomatizacije osnovnih veščin.
 Disleksija je nevrološko pogojena in izvira iz razvojnih 
posebnosti ali iz posebnosti delovanja osrednjega živčevja. 
Te posebnosti oziroma motnje vplivajo na to, kako možgani 
predelujejo različne vrste informacij. Sodobna literatura 
pa navaja številne dokaze o genetični nagnjenosti oziro
ma predispoziciji (Košak Babuder, 2008). Bradford (2003 
v Kruh, 2009). Tako poleg že omenjenega dednega vzroka 
navaja tudi težave s sluhom v zgodnjem otroštvu. Zaradi 
težav s sluhom v zgodnjem otroštvu otrok ne sliši točno in 
je nesposoben slišati razlike med glasovi in besedami, kar 
je pogosto vzrok zakasnitve razvoja otrokovega fonološke
ga (glasovnega) zavedanja, ki ga opredelimo kot zavedanje 
odnosa med črko ter glasom in predstavlja sestavni del je
zikovnega zavedanja. Povedano drugače, težave v glasov
nem zavedanju so eden bistvenih faktorjev težav branja in 
govorjenja. 

Znaki disleksije
Disleksija ni enoznačna, ampak vpliva na posameznike na 
različne načine, zaradi česar ima vsak posameznik z disle
ksijo svojevrsten profil. Vseeno pa obstajajo določene zna
čilnosti, ki se pri večini oseb pojavljajo pogosteje. 

Te so:
• slabše veščine pismenosti, ki se kažejo kot: težave pri 

učenju branja in pisanja, počasno branje in pisanje, lah
ko tudi z veliko napakami, težave pri razumevanju pisa
nih besedil, težave pri pravopisu, utrujenost pri branju 
ter pisanju ter težave pri pisnem izražanju, ki se kažejo 
kot organizacija misli pri prenosu iz razmišljanja na pa
pir;

• šibko verbalno pomnjenje ter 
• slabša sposobnost analize podrobnosti. 

Druge težave, ki jih navajajo osebe z disleksijo, vključujejo:
• učenje govora;
• organizacija pisanega in govorjenega jezika; 
• učenje črk in njihovih zvokov; 
• pomnjenje številskih dejstev; 
• črkovanje; 
• branje; 
• učenje tujega jezika; 
• pravilno izvajanje matematičnih operacij (RadulyZor

go, Smythe in Gyarmathy, 2010).

Ob teh znakih pa je vseeno potrebno biti previden. Ni na
mreč nujno, da ima vsaka oseba, ki ima težave z naštetimi 
veščinami, že disleksijo. Formalno testiranje, ki ga izvede 
za to strokovno usposobljena oseba, je edini način, da se di
agnoza suma na disleksijo potrdi. Prav tako je pomembno 
izpostaviti, da so omenjene kognitivne šibkosti šibke v 
primerjavi s kognitivno močnimi področji posameznika, 
lete pa so same po sebi lahko boljše v primerjavi z ostalimi 
osebami z disleksijo oziroma v primerjavi z osebo brez di
sleksije (prav tam).
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Posamezniki z disleksijo pa imajo tudi številna močna 
področja: imajo dobre sposobnosti reševanja problemov, 
ustvarjanja novega znanja, dobre domišljijske sposob
nosti, vzpostavljajo nepričakovane medsebojne povezave 
med podatki in informacijami. Odlikuje jih divergentno 
razmišljanje, veljajo za ustvarjalne, pogosto umetniške. 
Imajo tudi dobre sposobnosti vizualizacije, celostnega raz
mišljanja ter izostreno intuicijo. Če okolje, v katerem osebe 
z disleksijo delajo in živijo, prepozna, spoštuje, omogoča in 
ceni njihove kognitivne razlike kot prednost, so lahko te 
osebe zelo uspešne (prav tam).

Disleksija v predšolskem obdobju ter pomen njenega 
zgodnjega odkrivanja
Disleksija sodi med specifične učne težave in se med njimi 
tudi najpogosteje pojavlja. Najbolj zaznamuje otroke v šol
skem obdobju, ko se začne intenziven proces opismenjeva
nja, zato se pogosto pokaže šele, ko nastopijo težave ali pa 
se te celo stopnjujejo. Toda že v predšolskem obdobju lahko 
pri otroku z disleksijo opazimo naslednje težave/dejavni
ke: 
• na slušnem in govornem področju: otrok začne kasneje 

govoriti kot sovrstniki, ima težave pri izreki glasov, te
žave pri izgovorjavi daljših besed, pomnjenju in razu
mevanju besed, formulaciji stavkov, ne razlikuje slušno 
podobnih glasov;

• težko si zapomni nove besede;
• v besedah zamenjuje zloge, npr. namesto lokomotiva 

reče kolomotiva;
• ne kaže interesa za dejavnosti s področja branja in pisa

nja, npr. knjige ga ne zanimajo, hitro odloži tudi slikani
ce, prav tako ga ne pritegnejo črke in njihovo prerisova
nje;

• ima težave z usmerjanjem pozornosti, vztrajanjem in 
osredotočenjem, bolj ga pritegnejo stvari, ki se gibljejo;

• je motorično manj spreten, neroden;
• ima težave z ritmom, težko si zapomni pesmice, izšte

vanke in rime;
• dolgo se ne ve, ali je desnoročen ali levoročen;
• ima slabo časovno in/ali prostorsko orientacijo;
• nespretno uporablja pisalo, ima težave pri risanju, nje

govi grafični izdelki in risbe niso v skladu z njegovo sta
rostjo;

• je pozabljiv, se počasno odziva na določene naloge in se 
na splošno vede manj zrelo;

• ima dobre in slabe dneve;
• pomemben dejavnik tveganja predstavlja tudi priso

tnost disleksije v družini (Košak Babuder, 2008; Reid, 
2002; Žerdin, 2011).

Pogostokrat je takšno vedenje v predšolskem obdobju pre
zrto, tako s strani staršev kot tudi vzgojiteljev. Otroka se 
največkrat dojema kot počasnega, nerodnega, nezaintere
siranega ali celo lenega. 

Vloga vzgojiteljev v vrtcu
Zaradi zgoraj naštetih dejstev ima zgodnje odkrivanje di
sleksije izjemen pomen. Magajna (2002) poudarja, da je 
preprečevanje težav cenejše in bolj učinkovito kot kasnejše 
oblike pomoči, poleg tega z zgodnjim ukrepanjem prepre
čimo, da se neka izolirana težava posploši na več področij 
ali da bi se občasen neuspeh razvil v dolgotrajne težave. 
Otroku s tem prihranimo marsikatero bolečo izkušnjo, 
razočaranje in čustveno stisko, ki jih lahko sicer mnogi 
nosijo celo življenje in se kažejo v občutku manjvrednos
ti, nizkem samospoštovanju ter slabi samopodobi tudi v 
obdobju mladostništva ter odrasli dobi. Nadalje omenjena 
avtorica izpostavlja, da so bili pri preprečevanju kasnejše 
učne neuspešnosti najbolj uspešni pristopi, pri katerih so 
poskušali pri rizičnih otrocih že v predšolskem obdobju in 
začetku šolanja zagotoviti dobro osnovo za bralni razvoj, 
pri čemer izpostavlja zlasti pomen različnih treningov gla
sovnega zavedanja. V prid tej ugotovitvi gre tudi raziskava 
Schneiderja in sodelavcev (v Zrimšek, 2003), ki je pokazala, 
da urjenje glasovnega zavedanja v predšolskem obdobju 
bistveno zmanjša tveganje pojava disleksije, vendar se uči
nek pokaže šele v 1. in 2. razredu.
      Zagotovo bomo vzgojitelji največ storili z zagotavljanjem 
spodbudnega in pestrega učnega okolja na področju razvo
ja posameznih predopismenjevalnih sposobnosti. Zlasti je 
to pomembno pri otrocih, ki prihajajo iz manj spodbudne
ga okolja zaradi nižjega socialnoekonomskega standarda. 
Priložnosti za delo v vrtcu je mnogo, ne samo zgolj na spo
znavanju koncepta tiska ter popularizaciji knjige, ampak 
tudi orientacije v prostoru, grafomotorike, slušnega in 
vidnega zaznavanja. K temu nas z opredelitvijo ciljev in 
dejavnosti, zlasti na področju jezika, zavezuje in spodbuja 
tudi Kurikulum za vrtce. Celostni pristop pri načrtovanju 
in izvajanju dejavnosti, zlasti s povezovanjem več področij 
dejavnosti in hkratnem upoštevanju dejstva, da je igra te
meljen način otrokovega učenja, zgolj povečuje naše mož
nosti pri uspešnem doseganju zastavljenih ciljev.
 Premišljen pristop k oblikovanju učnega okolja nam hkra
ti nudi tudi priložnost za opazovanje odstopanj v otroko
vem razvoju in pravočasno ukrepanje, s čimer bomo lah
ko marsikateremu otroku olajšali težave, s katerimi se bo 
soočil, ko bo vstopil v intenziven proces opismenjevanja. 
Vsekakor je pomembno, da se gibljemo v okviru naših kom
petenc – kot smo že omenili, nismo strokovnjaki, ki bi lah
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ko diagnosticirali težave na posameznem področju učenja. 
In ne pozabimo, da ogromno naredimo z razumevanjem 
narave otrokovih težav, predvsem pa z zagotavljanjem ču
stvene podpore: tako z opogumljanjem kot zagotavljanjem 
občutka varnosti, ko vidimo otrokovo negotovost.

Literatura:
Košak Babuder, M. (2008). Disleksija. Pridobljeno s http://www.otroci.si/
zakonodaja/disleksija.html
Kruh, J. (2009). Zgodnje odkrivanje disleksije (magistrsko delo). Ljubljana: 
Pedagoška fakulteta.

Magajna, L. (2002). Specifične učne težave – prepoznavanje, razumevanje, 
premagovanje. V N. Končnik Goršič, M. Kavkler (ur.). Specifične učne teža
ve otrok in mladostnikov: prepoznavanje, razumevanje, pomoč (str. 1528). 
Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše.
RadulyZorgo, E., Smythe, I. in Gyarmathy, E. (2010). Disleksija: vodnik za 
tutorje. Ljubljana: Bravo – društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 
specifičnimi učnimi težavami.
Reid, G. (2002). Nekaj v prijateljsko pomoč: vodnik za stare otrok z disleksijo. 
Ljubljana: Bravo – društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifič
nimi učnimi težavami.
Zrimšek, N. (2003). Začetno opismenjevanje: pismenost v predšolski dobi in 
prvem razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Za kakovost je potrebna stalna refleksija
Ivana Arh Zagoričnik, dipl. vzgojiteljica, Viški vrtci Ljubljana

"Ponosna sem, da sem del kolektiva Viških vrtcev. Ne morem predvideti, kakš-
na bi bila moja poklicna pot drugje, vendar lahko z gotovostjo trdim, da kljub 
lastni zagnanosti in trdemu delu ne bi bila tako uspešna brez podpore v svojem 
kolektivu."

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Kaj pomeni za vas "biti vzgojiteljica"?
Moje pojmovanje poklica se je z leti 
spreminjalo, predvsem na podlagi 
osebne in poklicne rasti. "Biti vzgoji
teljica" zame že nekaj časa ne pomeni 
le opravljanje poklica, doživljam ga 
predvsem kot poslanstvo. Ob tem ob
čutim zadovoljstvo in veselje, hkrati 
pa se zavedam velike odgovornosti. 
Ni dovolj, da imam le rada otroke. 
Kot pomembni "drugi odrasli" sem 
otrokom identifikacijski vzor. Moje 
vzgojno ravnanje in osebna pojmo
vanja so zato izrednega pomena. Iz 
izkušenj vem, da v življenju otrok 
pustim pomembne sledi. Po tridesetih 
letih mi poklic še vedno predstavlja 
izziv. Zavedam se, da lahko kvalite
tno opravljam delo le tako, da svoj čas 
in energijo vlagam v znanje in delo 
na sebi, kar posledično vodi v to, da 
spreminjam sebe, s tem pa tudi svet na 
bolje. To seveda ni mogoče brez stalne 
refleksije.

Kdo vas je navdušil za poklic vzgoji-
teljice? 
O tem nisem nikoli razmišljala. Od 
nekdaj sem rada delala z ljudmi in 
tako je bilo pričakovano, da bom iz
brala poklic, ki to vključuje. Morda je 
bilo ključnega pomena, da sem se do
končno odločila, opravljanje počitni
škega dela na pediatričnem oddelku 
v bolnišnici. Tam sem vsak prosti tre
nutek posvetila bolnim otrokom, jim 
pripravljala predstave, brala pravljice 
in jih zabavala ter tolažila. Navdušila 
me je njihova radoživost, radovednost 
in veselje do življenja. In seveda, iskri
ce v očeh, kadar sem jih razveselila.

Po kakšni izobraževalni in študij-
ski poti ste prišli do vzgojiteljskega 
poklica?
Srednjo zdravstveno šolo sem obisko
vala v Celju, vendar zaradi težkih oko
liščin v družini izobraževanja nisem 
zaključila. Po selitvi v Ljubljano sem 
z izobraževanjem želela nadaljevati, 

vendar se je vse obrnilo drugače. Šola
nje sem leta 1987 nadaljevala na Sred
nji vzgojiteljski šoli v Ljubljani za ta
kratni poklic "varuhinja predšolskih 
otrok", kasneje pa sem pridobila sre
dnjo strokovno izobrazbo po izobra
ževalnem programu za predšolsko 
vzgojo in pridobila srednjo strokov
no izobrazbo za poklic vzgojiteljice. 
V želji po strokovnem napredku sem 
nadaljevala študij na Univerzi na Pri
morskem, na Pedagoški fakulteti v 
Kopru. Študij sem uspešno zaključila 
in v januarju leta 2012 diplomirala iz 
področja jezikovne vzgoje. Tako sem 
sedaj diplomirana vzgojiteljica pred
šolskih otrok. 

Kako ocenjujete kakovost izobraže-
vanja in študija, ki ste ga bili delež-
ni v srednji šoli in na fakulteti?
Med izobraževanjem v mladosti in 
med študijem v zrelem obdobju nika
kor ne vidim primerjave. Vendar ne 
toliko zaradi drugačne kakovosti, am
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pak zaradi mojega lastnega dojema
nja. Zagotovo sem pri vsakem izobra
ževanju pridobila določeno znanje, 
vendar sem bila mnogo bolj motivira
na takrat, ko sem se sama odločila za 
študij. Menim, da sem pridobila tisto, 
kar sem potrebovala, res pa je, da sem 
zaradi dolgoletne prakse v vrtcu že 
znala presoditi, kaj je pomembno. 

Kje ste dobili največ uporabnega 
znanja za vzgojiteljski poklic?
Največ uporabnega znanja sem prido
bila v času študija v Kopru. Znanje in 
ideje sem lahko takoj implementirala 
v svoje delo. V tem času so se zgodi
li najboljši projekti. Morda sem bila 
ob pravem času na pravem mestu, 
vendar nikoli prej niti kasneje nisem 
spoznala toliko motiviranih ljudi. Vse 
ideje smo z veseljem delili drug z dru
gim. V tem času sem imela priložnost 
sodelovati z odličnimi predavatelji, 
z njihove strani sem doživela resnič
no spoštovanje in večkrat so odkrito 
priznali, da se tudi oni učijo od nas. 
Spoznala sem zanimive, drugačne 
pristope, pridobila sem ogromno te
oretičnega in praktičnega znanja ter 
strokovne literature, ki jo še danes 
uporabljam. Študij me je resnično 
osvežil in me še bolj motiviral za delo.

Kakšen strokovni naziv imate? S 
čim ste se posebej izkazali, da ste ga 
pridobili?
Več kot dvajset let sem opravljala delo 
na delovnem mestu pomočnice vzgo
jiteljice. Delovno mesto vzgojiteljice 
sem začela opravljati ravno v času, 
ko se je začelo varčevanje v javnem 
sektorju. Tako je kljub motiviranosti 
in trdemu delu minilo dolgo obdobje, 
da sem dobila priložnost tudi za nap
redovanje v strokovni naziv. V letoš
njem januarju sem izpolnila pogoje za 
napredovanje v strokovni naziv sve
tovalka, česar se zelo veselim. Mož
nost za napredovanje sem med dru

gim pridobila s pisanjem strokovnih 
člankov in z aktivnim sodelovanjem 
na strokovnih posvetih Dobre prakse 
vrtcev.

Vzgojiteljska kariera se gradi poča-
si. V katerem vrtcu se je začela vaša 
poklicna pot in kaj je bilo značilno 
za vašo dosedanjo kariero?
Moja prva zaposlitev je bila v Vrtcu 
Mladi rod v Ljubljani, kjer sem leta 
1986 opravljala delo na delovnem mes
tu varuhinje predšolskih otrok. Svojo 
poklicno pot sem od leta 1988 nadalje
vala v Viških vrtcih. V nadaljnjih letih 
sem uspešno zaključila izobraževanje 
in mnogo let opravljala poklic pomoč
nice vzgojiteljice. V tem času sem pri
dobila ogromno izkušenj in doživela 
marsikaj. K sreči so moje izkušnje 
predvsem pozitivne, imela sem pri
ložnost sodelovati s čudovitimi sode
lavci in verjetno je tudi to pripomoglo 
k poklicni rasti in želji po napredova
nju. Leta 2008 se mi je ponudila pri
ložnost za nadomeščanje vzgojiteljice 
na daljši bolniški odsotnosti. Ravno 
v tem času sem se vpisala na izredni 
dodiplomski študij na Pedagoški fa-
kulteti v Kopru. Po končanem študiju 
in opravljeni diplomi sem nadaljevala 
poklicno kariero na delovnem mestu 
vzgojiteljice predšolskih otrok za ne
določen čas. Lahko bi rekla, da sem 
karierno pot gradila postopoma.

Vas je ta postopnost na kakšen na-
čin zaznamovala?
Menim, da je bilo postopno napredo
vanje na poklicni poti zame izrednega 
pomena. Zagotovo sem pridobila dra
gocene izkušnje in širši pogled, zato 
sem zelo kritična do različnih, včasih 
povsem neumestnih pripomb o delu 
pomočnikov vzgojiteljev v vzgojnem 
procesu in tudi obratno. Ponosna sem, 
da sem del kolektiva Viških vrtcev. 
Ne morem predvideti, kakšna bi bila 
moja poklicna pot drugje, vendar lah

ko z gotovostjo trdim, da kljub lastni 
zagnanosti in trdemu delu ne bi bila 
tako uspešna brez podpore v kolekti
vu. Na svoji poklicni poti bom s svojim 
ravnanjem in strokovnostjo še naprej 
prispevala k ugledu Viških vrtcev. 

Kakšen oddelek vodite v tem šol-
skem letu? Kakšne posebnosti zaz-
navate v oddelku?
V letošnjem šolskem letu vodim kom
biniran oddelek, otroci so stari od 2 do 
4 let. Opažam, da se otroci vedno težje 
umirijo in se osredotočijo, četudi le za 
kratek čas. Čutim, da imajo v sebi tudi 
ogromno jeze, ki pogosto vodi v agre
sivno vedenje. To opažam v oddelku 
otrok, ki ga vodim. Prav zato vedno 
znova iščem nove pristope in načine 
za vzgojni proces in učenje. Veliko 
časa preživimo v naravi, spodbujam 
jih k opazovanju, poslušanju, pred
vsem pa k spoštovanju narave, česar 
otrokom iz urbanega okolja resnično 
primanjkuje. Z lastnim zgledom jih 
želim naučiti, da je človek neločljivo 
povezan z naravo ter je del nje, ne pa 
njen gospodar. 

Vam je ostal v spominu kakšen po-
seben dogodek iz vašega vzgojitelj-
skega dela z otroki? Morda anekdo-
ta?
Posebnih dogodkov, ki so mi ostali v 
spominu, se je na moji dolgi poklicni 
poti nabralo veliko. Nekateri so bili 
lepi, drugi malo manj. Vedno sem se 
veliko naučila iz slabih izkušenj, bile 
so spodbuda in motivacija za to, da 
sem postala boljša. K sreči smo ljudje 
naravnani tako, da se bolj intenziv
no spomnimo lepih dogodkov. Tudi 
z mano ni nič drugače. Menim, da ni 
vzgojitelja, ki si ne bi želel, da ga otroci 
ohranijo v spominu kot pravičnega, 
prijaznega, dobrega. Nekega dne me 
je poklicala ravnateljica in me sez
nanila, da je dobila prošnjo za oprav
ljanje praktičnega usposabljanja od 
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dijakinje Srednje vzgojiteljske šole. 
Dijakinja je navedla, da želi prakso 
opravljati pod mojim mentorstvom. 
Ko je omenila njeno ime, sem se takoj 
spomnila na majhno deklico, ki je bila 
pred mnogimi leti vključena v odde
lek, ki sva ga vodili s sodelavko. Zelo 
je bila navezana name in je pogosto 
omenjala, da bo postala vzgojiteljica 
»ko bo velika«. Mentorstvo se seveda 
sprejela, ob tem pa sem imela mešane 
občutke. Biti mentor nekomu, kate
rega osebnost sem sooblikovala, mi 
je hkrati predstavljalo izziv in odgo
vornost. Spraševala sem se, kakšen 
človek je postala in tudi, ali bom upra
vičila njena pričakovanja. Ko sva se 
prvič srečali, je moj strah izginil, že 
navzven je izžarevala toplino. Poveda
la mi je, da sem bila zanjo vedno vzor 
in je prav zaradi tega želela postati 
vzgojiteljica. Dogodek je meni vzbudil 
strahospoštovanje do tega, kar počne
mo vzgojiteljice in vzgojitelji. Zavedla 
sem se, kako močne so lahko sledi, ki 
jih pustimo v življenju otrok.

Kako načrtujete vzgojno-izobraže-
valno delo za svoj oddelek? Sami, v 
paru, v timu z drugimi?
Načrtovanje mi vedno predstavlja 
izziv. Načrtujem v večini v tandemu, 
dejavnosti ob različnih dogodkih in 
praznikih pa pogosto načrtujemo s 
sodelavci v timu na nivoju enote. Ide
je s sodelavci iščemo v okolju, sama 
uporabljam dobre ideje iz časa študi
ja, predvsem pa izhajam iz razvojnih 
potreb in interesov otrok.

Kaj se vam zdi pri vašem strokov-
nem delu najpomembnejše?
Kar nekaj pomembnih stvari je. Stro
kovnost na vseh področjih, tako pri 
načrtovanju kot pri izvedbi dejavno
sti. Poznavanje razvojnih značilno
sti, pa tudi individualnih posebnosti 
otrok v oddelku je pomembno, saj 
le tako lahko pri načrtovanju učin

kovito izhajam iz razvojnih potreb 
posameznika. To zmorem tako, da 
zapišem čim več opažanj o posame
zniku. Pomembno se mi zdi kvalitetno 
sodelovanje na vseh nivojih, v tande
mu, timu, med strokovnimi delavci in 
vodstvom vrtca ter ostalimi zaposle
nimi, pa tudi med otroki v oddelku. 
Za maksimalen uspeh pri vzgoji otrok 
pa tudi sodelovanje staršev, zato temu 
posvečam posebno pozornost. Otro
kom omogočim, da vse, česar so spo
sobni narediti, naredijo sami. S tem 
jim izkažem spoštovanje. Med dru
gim se mi zdi pomembno tudi to, da 
se znamo strokovni delavci izražati v 
strokovnem jeziku, česar ni mogoče 
doseči brez branja strokovne literatu
re. Osebno temu namenjam kar precej 
časa. 

Kako ocenjujete svoje sodelovanje s 
starši? 
Menim, da s starši uspešno sodelu
jem. V velikem številu se udeležujejo 
srečanj in druženj, sestankov in po
govornih ur. Naša komunikacija je 
spoštljiva, vendar sproščena, vedno 
najdemo čas za šalo in humor. Starši 
odprto sprejemajo mnenja, priporo
čila, nasvete ter sproščeno izražajo 
tudi pomisleke in konstruktivne kri
tike, kar je še posebej velik dosežek. 
Izkušnje namreč kažejo, da je odnos 
zdrav in korekten le v primeru, ko 
si partnerja (v tem primeru starši in 
strokovni delavci) na spoštljiv način 
izrazita oboje, pohvale in kritike. 

Lahko navedete, kaj vam je ostalo 
posebej v lepem spominu? 
 V posebej lepem spominu mi je ostal 
lanskoletni pohod na ljubljanski grad 
v času pred novoletnimi prazniki. 
S sodelavcem sva za otroke izdelala 
svetilke, kar je bilo zanje veliko pre
senečenje. V mraku smo se skupaj z 
družinami otrok povzpeli na Grajski 
hrib, kjer smo se okrepčali s čajem in 

posladkali s pecivom, ki so ga pripra
vili otroci v vrtcu. Nato smo se spusti
li v praznično mesto pod seboj. Bilo je 
čarobno in otroci se druženja večkrat 
spominjajo. Opazila sem, da zelo uži
vajo v takšnih druženjih. Tako se obli
kujejo odnosi med družinami otrok in 
širi socialna mreža, kar je v časih, ko 
se vedno bolj zapiramo med zidove, še 
posebej pomembno.

Kaj je bil vaš dosedanji največji po-
klicni uspeh, dosežek? 
Zagotovo je moj dosedanji največji us
peh končan študij in diploma na peda
goški fakulteti. Uspehov je še precej, 
saj sodelujem na strokovnih posvetih, 
pišem strokovne članke. Velik uspeh 
je tudi, da po tolikih letih še vedno z 
resničnim veseljem opravljam svoj 
poklic.

Kako ocenjujete možnosti in kako-
vost ponudbe strokovnega izpopol-
njevanja za vzgojiteljice?
Strokovno izpopolnjevanje je tako 
privilegij kot tudi dolžnost vsakega 
strokovnega delavca. Poleg tega, da 
mora vsak sam poskrbeti za strokov
no rast in izobraževanje (tudi z bra
njem strokovne literature), je nujno, 
da so temu naklonjeni tudi vodstveni 
delavci. V našem zavodu je izobra
ževanje prioriteta. Po pregledu po
nudbe v katalogu izobraževanj smo 
skupaj ugotovili, da se ta ponavlja. 
Odločili smo se za drugačno obliko 
izobraževanj. Že nekaj let sodelujemo 
z različnimi strokovnjaki iz posame
znih področij kurikula, s katerimi se 
dogovorimo za obliko, temo in termin 
izobraževanja. Lahko bi rekla, da or
ganiziramo nekakšno izobraževanje 
"po svoji meri". Ugotovimo, kje mora
mo še napredovati, kaj potrebujemo 
in iz tega izhajamo. V preteklih letih 
smo se izobraževali na področju ma
tematike, znakovnega sporazumeva
nja, v letošnjem šolskem letu se izo
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bražujemo na področju naravoslovja. 
Poleg tega imamo organiziranih ve
liko število internih izobraževanj in 
strokovnih srečanj, nekatera od teh 
vodijo sodelavci, kar se mi zdi izredno 
pomembno. Tudi na tak način se lah
ko veliko naučimo in znanje ter izkuš
nje delimo med seboj. Že kar nekaj let 
vsi vzgojitelji sodelujemo v projektu 
Partnerstvo za kakovost, kjer ob ogle
du videoposnetkov dejavnosti reflek
tiramo lastno delo in delo sodelavcev. 
Torej, možnosti za kakovostno izobra
ževanje so, le najti jih je potrebno.

Kaj bi si v vrtcu želeli, pa ni?
Morda le to, da bi se za vzgojiteljski 
poklic odločalo več moških. Vendar le 
tistih, ki jih delo z otroki resnično ve
seli in ne tistih, ki v tem poklicu vidijo 

le dobro priložnost za zaposlitev. 

Kaj bi ob zaključku še radi poveda-
li svojim slovenskim kolegicam, 
vzgojiteljicam in vzgojiteljem?
Veliko se govori o tem, da je v najzgod
nejšem obdobju izrednega pomena, 
kakšne in koliko spodbud ima otrok, 
da se bo uspešno razvil. Malo manj pa 
se govori, kako pomembno je, kdo mu 
te spodbude nudi. Naš poklic je mno
go več od vsakodnevnega opravljanja 
dela. Vsak od nas opravlja posebno 
poslanstvo in to ni kar tako. Tega bi se 
morali zavedati vsi, ki odobrijo različ
ne programe za pridobitev izobrazbe, 
posebno na srednješolski stopnji. Pok
lic nam nudi drobne radosti, ki nam 
jih nihče ne more vzeti, pa tudi razo
čaranja, ki bi jih takrat, ko nas doleti

jo, z veseljem komu dali, pa jih nihče 
noče vzeti. Nič ni narobe, če se včasih 
sprašujemo, ali je to res tisto, kar ho
čemo početi celo življenje. Narobe pa 
je, če to počnemo vedno, ko gre kaj 
narobe. Vsak od nas se mora zavedati, 
da poklic vzgojitelja ne prinaša vedno 
le pozitivnih izkušenj, vendar nam 
tiste druge nudijo priložnost za izku
stveno učenje in za to, da postajamo 
vedno boljši. Prav tako ni narobe, če 
nam kdaj spodleti, narobe pa je, če to 
postane naš način dela in ničesar ne 
spremenimo pri sebi. Prav je, da se 
sprašujemo, vendar je nujno, da smo, 
ne glede na to, kakšen bo odgovor, pri 
iskanju odgovorov pošteni do sebe 
in s tem tudi do naših uporabnikov, 
predvsem do otrok. 

Spraševala je Betka Vrbovšek

Dejavnosti z lutko pri spodbujanju porajajoče se pismenosti 
pri malčkih

Katja Požar, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Sežana

Povzetek
V prispevku predstavljam projekt Biba na obisku, ki smo ga izvajali v oddelku otrok, starih 
ena do dve leti. V projektu je imela glavno vlogo lutka, s pomočjo katere sem želim pokazati, 
kako lahko vzgojitelj spodbuja porajajočo se pismenost pri malčku.

Ključne besede: malček, lutka biba, sodelovanje s starši.

Za dobro prakso

Lutka je odličen medij za komunikacijo med vzgojiteljem in 
otrokom oziroma med otroki samimi in združuje skoraj vse 
discipline, pomembne za otrokov razvoj, kot so zaznava, 
razumevanje, gibanje, govor, sodelovanje z okoljem (Maja
ron 1998). Posledično se to odraža na kognitivnem, emocio
nalnem in socialnem področju. V svoji delovni praksi sem 
tudi sama kmalu spoznala, kako pomembna je lutka za o
troke. Otroci, ki doživijo uspeh pri kreativnem lutkovnem 
ustvarjanju, pridobijo samozaupanje tudi na drugih pod
ročjih. V vrtcu si prizadevamo, da bi po svojih močeh in v 
skladu z občutkom odgovornosti, otrokom nudili pogoje za 

rast in razvoj, v katerih bi otroci doživeli zadovoljstvo, us
peh, srečo. Lutka pomaga vzgojitelju pri integraciji malčka 
v skupino. V družini je malček v središču pozornosti, v od
delku je samo eden v skupini drugih malčkov. Otrok se ne
katerim spremembam hitro prilagodi, nekaterim težje. Ko 
odrasli odgovarjajo na otrokove potrebe, želje in odprav
ljajo neugodje, tkejo niti zaupanja in vdanosti. Ta varen in 
vdan odnos pomaga skozi življenjske stiske (Novak 1996). 
Vsem staršem ob vstopu otroka v vrtec priporočamo, da 
imajo ob sebi vedno priljubljeno mehko igračo.
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Zakaj lutke?
Lutka zmore vse, česar človek ne. Lutke so za otroke pri
vlačne, imajo moč in energijo, ki jo zmorejo le one. Lutka, 
ki jo otrok oživlja, bo prepričljiva in zares oživljena le, če ji 
bo otrok vdahnil tri nivoje stilizacije – vizualno, glasovno 
in gibalno (Korošec 2006/07). S pomočjo lutke otroci lahko 
razvijajo sposobnosti za reševanje problemov, izboljšajo 
fino motoriko, izboljšajo sposobnosti poslušanja, se nauči
jo sprejemati in dajati ideje, opazovati svet z vsemi čutili, 
delo ovrednotiti, sprostiti strahove na sprejemljiv način, 
razvijati socialnointerakcijske spretnosti. 
Izpostavimo lahko šest različnih vrst dejavnosti z lutko, ki 
se odvijajo v vrtcu: spontana igra z lutko, pripovedovanje z 
lutko, pogovarjanje skozi lutko, učenje in poučevanje z lut
ko in izdelava lutke.
• Spontana igra z lutko: gre za obliko simbolne igre, ko se 

otrok sam sproščeno in svobodno pogovarja z lutko, se 
igra z več lutkami hkrati in med igro spreminja vloge, 
lahko sta v interakciji dva otroka vsak s svojo lutko, lah
ko je več otrok, v npr. lutkovnem kotičku, za mizo, pri 
ogledalu.

• Priprava prizorov z lutko: je dejavnost pod vodstvom od
raslega, ki s tehnikami kreativne drame usmerja otroke 
k pripravi prizorov z lutko na osnovi zgodbe, poezije, 
glasbe, realnega življenja ali domišljije. Otrok se prosto 
giblje po prostoru in raziskuje gibanje svojega telesa.

• Pripovedovanje z lutko: vzgojitelju ponujajo možnost za 
kreativno interpretacijo in ustvarjanje magičnega sve
ta za otroke in z otroki. Gre za pripovedovanje zgodb z 
lutkami. Otroci se vživijo v lutkovne junake, jih spodbu
jajo, sprašujejo in like globlje doživijo.

• Pogovarjanje skozi lutko: temelji na socialnem in emocio
nalnem razvoju otroka. Komunikacija skozi lutko poma
ga razvijati otrokove verbalne sposobnosti. V večkratni 
in kontinuirani igri z lutko se bo lažje izražal in lažje 
sebe razumel. Lutka je vedno dobrodošla kot ljubljenka 
skupine, ki se ji otroci lažje zaupajo in je z njimi vedno 
in povsod. Lutka je senzibilna poslušalka, nežna z o
trokom, ne obtožuje in ne graja. Če gre lutka h komu na 
dom, je s tem narejena povezava med vrtcem in domom.

• Učenje in poučevanje z lutko: vzgojitelj ob lutkah in z nji
mi posreduje informacije na zanimiv in vznemirljiv na
čin, otroci pa se ob izdelavi in igri z lutko učijo celostno.

• Izdelava lutke: že sama izdelava otroku nudi možnost za 
projekcijo čustev, želja in misli. Pri mlajših otrocih ni 
pomembno, kako lutka zgleda, pomembno je, da otrok 
verjame, da je naredil slona, čeprav mu ni nič podoben. 
Mi smo mu dolžni verjeti in sprejeti njegovo kreacijo 
(Korošec 2006/07).

Projekt Biba na obisku
Bralna pismenost–usposabljanje vzgojiteljic za ustvarjanje 
spodbudnega učnega okolja za razvoj sporazumevalnih zmož-
nosti in porajajoče se pismenosti je bila prednostna naloga 
vrtca. Porajajoča se pismenost je postopen in dolgotrajen 
proces, ki zajema večji del predšolskega obdobja. To je čas 
v razvoju med najzgodnejšo pismenostjo (otrok čečka in 
se pretvarja, da bere) ter poznejšim branjem in pisanjem v 
šoli. Elementi porajajoče se pismenosti izhajajo primarno 
iz otrokovih sposobnosti in spretnosti. Nanje ima močen 
vpliv okolje, še posebej družina. Predopismenjevanje je 
faza procesa za pridobivanje funkcionalne pismenosti, ki 
se neformalno začne v predšolski dobi. Nadaljuje se for
malno, načrtno in sistematično z všolanjem in doseganjem 
standardov. Otrokovi dosežki na področju pismenosti so 
rezultat njegovega samoiniciativnega odkrivanja in razi
skovanja pismenosti v okolju … ( Baloh 2013). 

Biba Baja se igra
Starše sva o projektu Biba na obisku seznanili in jih povabi
li k sodelovanju na prvem roditeljskem sestanku. Starši so 
bili pripravljeni sodelovati v projektu. 
 Zakaj sva s sodelavko izbrali bibo? Biba spada med roč
ne lutke in njena prednost je v tem, da se zaradi njene veli
kosti igrajo z njo tudi najmlajši otroci. Narejena je iz blaga 
kot rokavica. Sestavlja jo glava, na kateri sta dva žepka, v 
katera vtaknemo kazalec in sredinec, iz česar nastaneta 
premikajoča se rožička. 
 Za tematski sklop sva izbrali slikanico Biba buba baja, 
avtorice Mire Voglar in sicer zaradi primerne vsebine za 
otroke prvega starostnega obdobja in ilustracij, ob kate
rih lahko otroci prepoznajo vsebino igre. Otroci se v tej 
starosti radi in veliko igrajo s plišastimi igračami, zato sva 
za motivacijo izbrali ročno lutko bibo (skrito v vreči), ki 
je pri njih vzbudila pozornost in jih pritegnila v nadaljnje 
dejavnosti. Biba je otroke pozdravila, mlajši so jo gledali in 
jo pobožali, starejši so jo pozdravili. Spoznali smo bibarijo 
Biba raja. Najprej sem najavila pisateljico in ilustratorko 
ter nato prebrala vsebino tako, da je bila slikanica obrnjena 
proti otrokom.
 Pomočnica vzgojiteljice je melodijo pesmi zaigrala na 
flavto in nato sva pesem zapeli. Biba jih je povabila, da se 
skupaj poigramo. Otroci so se držali za roke, predvsem sta
rejši so želeli držati bibo, zato smo se dogovorili za vrstni 
red. Ob plesu sva peli, otroci so pripevali, se skrili, biba pa 
jih je iskala in ko jih je našla, smeha ni bilo konca. Želeli so 
se še igrati, zato sva jim večkrat ustregli s ponavljanjem 
igre. Otroci so bili veseli lutke bibe in starejši otrok jo je po
imenoval biba Baja. 
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Besedilo igre sva ves teden otrokom večkrat prebrali. 
Potem sva vsebino ob ilustraciji obnovili in otrokom pos
tavljali vprašanja: kako je ime bibi, kaj dela biba, kdo je v 
krogu, kaj počne muc, kje je biba. Konec tedna so starejši 
otroci že usvojili nekaj besed in potek bibarije. Otroci so 
začeli ponavljati besede: biba, baja, pleše, sem, ena, buci, 
buc, muc, ni. Otroci so se tudi neverbalno izražali: prijeli so 
se za roke (dva, trije, štirje, pet), hodili v krogu v eni smeri, 
najprej ob najini in bibini pomoči, kasneje z bibo in sami; 
eni so se ulegli na tla, drugi so klečali in skrili obraz, po
kazali, kako se muc prebudi in pretegne, mahanje z roko, 
bibe ni. Naslednji teden je biba Baja prinesla otrokom pla
stificirane ilustracije slikanice Biba buba baja in ostalih, ki 
smo jih v naslednjih tednih še spoznali ter jih skupaj nale
pili v višini otrokovih oči na steno igralnice. Ilustracije so 
si otroci ogledovali in za že znano predlagali: "Še, še!" V 
nadaljevanju vzgojnoizobraževalne teme so otroci z bibo 
Bajo spoznali še pet bibarij Kako se biba umiva?, Dežek pada, 
Nagajiva biba, Biba torto meša in Medved stopa. Biba jih je 
božala, objemala, jim prepevala, se z njimi plesala, se umi
vala, se jim skrivala, kuhala, smejala, sprehajala in z njimi 
počivala na ležalnikih. Otroci so pri igri z njo vedno uživali 
in se nanjo tudi močno navezali.

Sodelovanje s starši
Družine sva v projekt vključili tako, da je lutka biba za dva 
ali tri dni obiskala vsako družino. Poleg lutke sva v ta na
men izdelali tudi dnevnik bibinih obiskov. Vanj je družina 
zapisovala doživetja otroka in celotne družine z bibo ter 
po želji nalepila fotografije dogodkov. Vsakokrat, ko se je 
dnevnik vrnil v skupino, je otrok, pri katerem je bila biba 
na obisku, predstavil svoja doživetja. Trije starejši otroci 
so sami predstavili doživetja, ostali z našo spodbudo in 
pomočjo. Starši so z veseljem in navdušenjem sodelovali. 
Nekaj staršev nama je tudi povedalo, da so se med obiskom 
lutke tudi sami počutili veseli kot otroci. Večina pa je opa
zila, da so njihovi otroci napredovali na področju govora, 
ki se je kazal v količini pripovedovanja in v pojavu novih 
besed. Za bibo so skrbeli tudi dedki, babice, bratci, sestrice. 
Povedali so nam, da je biba na otroke naredila močan vtis 
in da otroci nenehno govorijo o bibi Baji.
 Na sodelovanje med vrtcem in starši moramo vedno 
gledati z več vidikov. Prvi vidik je socializacijski vidik, saj 
je po mnenju Lepičnik Vodopivec (1996) vstop v vrtec za o
troka prvi prehod iz znanega socialnega okolja v neznano 
socialno okolje, zato je sodelovanje med vrtcem in starši 
nujno. Drugič, pomeni sodelovanje med vrtcem in starši 
tudi pomemben dejavnik kakovosti predšolske vzgoje v 
vrtcu, s katerim ustvarjamo partnersko skrb za otrokov 

razvoj (Vonta, 2009). Tega se v Vrtcu Sežana močno zave
damo.  Ob koncu šolskega leta sva izvedli zaključno skupno 
srečanje s starši na temo bralne pismenosti. V igralnici so 
se starši z otrokom dogovarjali, kakšno bibo bodo izdela
li. Šivali, lepili, rezali so predvsem starši. Otroci so starše 
vodili in usmerjali z željami. Vsak otrok je vedel, katera je 
njegova biba. Bibe so bile na razstavi teden dni, nato so jih 
otroci odnesli domov. 

Vrednotenje projekta
Otroke sva spodbujali k verbalizaciji, tvorbi novih besed, 
odzivu na pozive in k odgovarjanju na vprašanja. Otrok 
je poslušal branje in pripovedovanje bibarij, razvijal ne
verbalne komunikacijske spretnosti. Razvijal je jezikovne 
zmožnosti (artikulacijo, besednjak, komunikacijo). Otrok 
je opazoval, gledal in se vključeval v ples z bibo. Lahko se 
je likovno, plesno in gibalno izrazil. S pomočjo knjige in 
plastificiranih ilustracij na steni igralnice se je učil prepoz
navati simbole za igrive bibe in »bral«. Spoznaval je vlogo 
tiska. S pomočjo izbranega medija slikanice sva vplivali na 
otrokov razvoj porajajoče se pismenosti, saj sva mu omogo
čali in spodbujali, da sodeluje v komunikacijskem procesu 
v obsegu njegovih zmožnosti. Z načrtovanimi dejavnostmi 
(skupno branje odraslih in otrok ter dejavnosti s knjigami, 
simbolna igra in socialne interakcije) sva vplivali na otro
kov besednjak, izražanje ter vključevanje v komunikacijo 
med otroki in med odraslima. Izkoristili sva vsako zanima
nje otroka, naj bo to v jutranjih urah, pred kosilom, po po
čitku ali pa kateremkoli delu dneva. Otroci so skozi projekt 
pridobili na večini področjih, saj so se med seboj prepletala 
in dopolnjevala. Cilji, ki so bili doseženi, so iz Kurikuluma 
za vrtce (1999).

Področje jezika:
• poslušali so sovrstnika pri pripovedovanju doživetij z 

bibo;
• izražali so se z gibi telesa in s kretnjami;
• uživali in zabavali so se ob rimah, zgodbicah, besednih 

igrah ter pri tem doživljali zvočnost in ritem;
• razvijali pred bralne sposobnosti in spretnosti;
• spoznavali so besedo, knjigo kot vir informacij.

Področje umetnosti:
• doživljali in spoznavali so umetniško delo kot del dru

žabnega in kulturnega življenja;
• izražali so se v različnih umetniških jezikih, dramskem, 

plesnem, likovnem, glasbenem.
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Področje gibanja:
• usvajali so osnovne načine gibanja;
• usvajali so osnovne prvine ljudskih rajalnih in drugih 

plesnih iger.

Področje družbe:
• otrokom smo omogočili razvijanje sposobnosti za 

vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskem 
odnosu z enim ali več otroki.

Lutka je bila pomemben partner pri igri in učenju ali dru
gače – koristen in učinkovit vzgojni pripomoček, ki prina
ša neprecenljive izkušnje. Ves čas je izhodišče načrtovanja 
dela temeljilo na ciljih Kurikuluma za vrtce (1999). Lutka 

nam je dala (in nam daje še vedno!) neizčrpno in raznoliko 
zalogo idej, ki jih nudi vsakodnevno življenje malčkov v 
oddelku. 
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Glasbeni labirint – spodbujanje otrokovih glasbenih zmožnosti
Helena Klobasa, mag. prof. pred. vzgoje, OŠ Lenart, vrtec Lenart

Povzetek
Prispevek predstavlja proces otrokovih raznolikih glasbenih izkušenj do končnega izdelka, ki 
je bil t. i. Glasbeni labirint. Poudarjena je bila otrokova participacija in aktivna vloga. Skozi pro-
ces nastajanja projekta je prihajalo do medpodročnih povezovanj. Projekt je bil dokumentiran 
s fotografijami, z video posnetki, risbami, s skicami in plakati. Sprotne evalvacije in refleksije 
odraslega z otroki (preko posnetkov, plakatov idr.) in znotraj tima so predstavljale izhodišča za 
nadaljnja načrtovanja vsebin. Otrok je bil tako v vlogi soustvarjalca kot enakovreden partner, 
ki je lahko z lastnimi zamislimi oblikoval učno okolje in razplet dejavnosti. Zaključek projekta, 
razdeljenega na posamezne zaključene enote, je bil Glasbeni labirint, nameščen v avli vrtca. 
Zajemal je postaje, katerih vsebina je nudila glasbene in miselne izzive, kjer so se otroci lah-
ko individualno preizkušali, eksperimentirali, glasbeno in likovno ustvarjali ter poustvarjali. 
Projekt je rezultat večmesečnega timskega sodelovanja med strokovnimi delavkami in otroki. 

Ključne besede: raznolikost glasbenih izzivov, projekt, timsko sodelovanje.

Glasba je univerzalen jezik, izražen na mnoge načine; sko
zi pesem, ples, simfonijo … Popelje nas lahko v svet zabave 
ali umetnosti in tudi v spokojnost. Če dobro prisluhnemo, 
jo lahko slišimo vsepovsod okrog nas – v naravi. Poznajo 
jo vse kulture in civilizacije, prebiva pa tudi v nas samih. 
Strokovni delavci se zavedamo, kako pomembna za celos
ten otrokov razvoj je glasba, saj je poleg ostalega ta tudi 
sredstvo za izražanje in sprostitev. Otrokom lahko ponudi
mo že ustvarjeno glasbo, kjer je sicer potrebna strokovna 
presoja glede tega, kaj želimo, da bi otrok z uvajanjem neke 
glasbe pridobil, omogočimo pa jim lahko tudi, da glasbo od
krivajo in ustvarjajo sami. Z glasbo imamo izjemno širino 
možnosti za spodbujanje otrokovih kognitivnih, fizičnih in 
socialnih kompetenc ter tudi sprostitev. Z vključevanjem 
glasbe (petje, izmišljevanje melodij in besedil, ustvarjanje 

 izražanje z instrumenti, dramatizacije, ritmizacije, spon
tano, izrazno plesno in glasbeno izražanje …) lahko zajame
mo skoraj vsa kurikularna področja. Andrews (v Treven 
in Treven, 2011, str. 53) navaja: "Glasba in petje prebujata 
našo ustvarjalnost. Poslušanje glasbe spodbuja gibanje in 
razmišljanje, petje pa sprošča stres." Tudi ni pomembno, da 
je petje pravilno (navedeno ni mišljeno za strokovne delav
ce v predšolski stroki, saj moramo biti za opravljanje tega 
poklica dovolj glasbeno usposobljeni. Toda pri otrocih je 
lahko navedeno dobro izhodišče, saj otroci npr. svoj posluh 
razvijajo do 10 leta), temveč da posameznik poje, saj na nje
ga vplivajo "zvočne vibracije". Kot najbolj učinkovit način 
poustvarjanja z glasbo navedeta to, ki jo ustvarja posame
znik sam (Treven in Treven, 2011). 
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Vodila in smernice projekta
Strokovne delavke smo želele ustvariti otrokom dovolj 
spodbudno učno okolje, da bodo otroci lahko izbirali med 
raznolikimi glasbenimi dejavnostmi in razvijali lastno 
ustvarjalnost in nadarjenost. Že uvodoma smo sklenile, da 
se bomo poskušale odmakniti od tega, kar že poznamo in 
kar mislimo, da bi morali vedeti otroci, temveč si bomo do
volile učiti se skupaj z otroki. S postavljanjem hipotetičnih 
vprašanj smo jih tako spodbujale in hkrati dopuščale, da 
enako počnejo tudi sami. S tem pristopom so otroci samo
dejno nakazovali smeri prihodnjih aktivnosti. Navedeno 
ni bilo le v prid otrokovi metakogniciji, omogočalo je tudi 
izhajanje iz razvojnih potreb otroka in razvojno procesno 
načrtovanje. Otrok je postal aktiven soustvarjalec in je 
participiral v vseh fazah procesa. Občutek, da je sposo
ben in enakovreden partner, ne glede na razvojno stopnjo 
vrstnikov, mu je omogočal tudi afirmacijo. V tej interakciji 
otrokovi dosežki niso bili nič bolj pomembni kot sam vzgoj
noizobraževalni proces.

Pot do glasbenega labirinta
Preden smo lahko udejanjili Glasbeni labirint, ki se je odra
žal kot končni produkt oz. izdelek raziskovanja in odkriva
nja glasbenega sveta, so dlje časa potekle dejavnosti razde
ljene v posamezne zaključene enote v štirih oddelkih vrtca. 
Izhodišče za načrtovanje projekta: Otrokom približati svet 
glasbe preko igre in lastnega raziskovanja.
Področje dejavnosti: Glasba v povezavi z drugimi zvrstmi 
umetnosti, pa tudi v povezavi z matematiko, gibanjem, 
naravo in družbo. 
Potek dejavnosti: 
• Projekt je bil načrtovan timsko in se je izvajal v štirih od

delkih vrtca (otroci stari od dveh do šestih let).
• Za njegovo izvedbo je bil v garderobnih prostorih ure

jen Glasbeni grad (ograjen kotiček). Omogočal je umik v 
umirjen prostor za namene glasbenega raziskovanja.

• Dogajanje in potek projekta smo dokumentirali s foto
grafiranjem, z video posnetki, zapisi, risbami in s plaka
ti.

• Starši in ostali obiskovalci so lahko dogajanje spremlja
li preko skupnega plakata, ki je nastajal v garderobnih 
prostorih.

• Zaradi lažje izvedbe je bil projekt razdeljen na več smi
selno zaključenih enot.

• Končni cilj projekta je bil ustvariti Glasbeni labirint, ki 
bo postavljen v avli vrtca in bo na voljo tudi ostalim o
trokom vrtca.

Osrednja vloga odraslega: 
• Otrokom na njim primeren način predstaviti vsa pod

ročja glasbe: poslušanje, ustvarjanje, proizvajanje, pre
pevanje, rokovanje z malimi instrumenti …

• Otrokom ponuditi dovolj spodbud in materiala, da sami 
pridejo do čim več spoznanj in izkušenj.

• Čim več dejavnosti izpeljati v manjših skupinah z aktiv
no vlogo v vseh fazah nastajanja. 

Enota 1: Telo je lahko glasbilo/zvoki telesa 
Izhajali smo iz otrokovega bližnjega okolja in njegovih 
izkušenj ter tako najprej raziskovali svoje telo in ob tem 
spoznali, da je lahko tudi naše telo glasbilo. Otroci so se 
srečali z instrumenti lastnega telesa (Borota 2006).
Izhodišče za načrtovanje: telo kot sredstvo, ki je zmeraj na 
voljo in nam omogoča proizvajanje zvokov.
Osrednja vloga odraslega: otrokom omogočiti čim bolj sa
mostojno ustvarjanje in raziskovanje možnosti, ki mu 
jih ponuja lastno telo za proizvajanje zvokov. Spodbujati 
pri vsakem poskusu in dovoliti, da sami najdejo svoje na
čine, da sami iščejo možnosti poimenovanja oz. razlage 
za načine igranja ter omogočiti, da se njihove ugotovitve 
tudi uporabijo. Dejavnosti so bile usmerjene predvsem v 
raziskovanje lastnega telesa in možnosti, ki jih leto nudi 
za proizvajanje zvokov. Uporabno vrednost pridobljenih 
znanj so otroci manifestirali predvsem v oblikah spremlja
nja petega oz. govorjenega besedila z lastnimi instrumenti 
(ritmizacije besedil), izmišljevanjem, vključevanjem v ra
jalne igre in drugo.

Enota 2: Izdelovanje glasbil iz različnih odpadnih mate-
rialov in poustvarjanje z njimi 
Izhodišče za načrtovanje: kotiček z različnimi materiali, 
sredstvi in predmeti (embalaža, odpadni materiali, zama
ški, žeblji …).
Osrednja vloga odraslega: otrokom pripravi kotiček za razi
skovanje različnih materialov. Omogoči dovolj časa za 
raziskovanje, da se otrokom porodijo zamisli za ustvarja
nje. Ker so otroci že bili motivirani v smeri glasbe, je bilo 
potrebno zelo malo sugestij. Pri izdelovanju glasbil v vrtcu 
omogoča čim bolj samostojno ustvarjanje in raziskovanje 
možnosti, ki mu jih materiali ponujajo. Spodbuja jih pri 
vsakem poskusu in jim dovoli, da sami najdejo svoje nači
ne. Otroke spodbudi, da sami iščejo možnosti poimenova
nja oz. razlage za načine izdelovanja. Omogoča možnost 
preizkušanja ustvarjalne funkcionalne rabe svojega glas
bila. K sodelovanju spodbudi tudi starše. Z raziskovanjem 
so otroci prišli do ugotovitve, da lahko različno odpadno 
embalažo ter druge predmete uporabimo kot samostojna 
glasbila ali za izdelavo glasbil. Sodelovanje s starši je poleg 
prinašanja materialov zajemalo tudi izdelovanje glasbila z 
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otrokom doma. Izdelki prineseni od doma so bili prav tako 
zanimivi, izvirni in unikatni, predvsem pa zelo ljubi otro
kom, saj so jih v vrtcu z veseljem uporabljali pri različnih 
dejavnostih (tudi v času pusta). Glasbila iz odpadnih in dru
gih materialov, ki so jih otroci izdelovali v vrtcu so imela 
dodano vrednost. Starejši otroci so si celo omislili, da za iz
delavo svojega glasbila predhodno narišejo načrt oz. skico.

Enota 3: Ustvarjanje z Orffovimi instrumenti, sprem-
ljanje že poznanih ali izmišljevanje novih pesmic 
Izhodišče za načrtovanje: kotiček z različnimi orffo instru
menti in drugimi glasbili.
Osrednja vloga odraslega: prvotno pusti otrokom prosto 
pot v raziskovanju kotička z instrumenti. Ko zazna, da je 
to potrebno, se vključi (predvsem pri demonstraciji pravil
nega rokovanja s posameznim materialom). Sicer ne pose
ga, pozoren je le pri neustreznem odnosu do instrumenta. 
Raziskovanje in ustvarjanje z instrumenti je bilo aktualno 
veliko časa. Pogosto je prihajalo do zanimiv formacij in 
kombinacij glasbil tudi z glasbili, ki so jih izdelali. Največ 
so otroci spremljali že poznana peta besedila. Ustvarjali in 
poustvarjali pa so tudi svoje, izmišljene pesmice in melodi
je ter veliko pripevali. V tem delu projekta je prihajalo do 
najbolj izrazitega zanimanja predvsem iz strani vedenjsko 
zahtevnejših in nemirnejših otrok. Nobena druga enota, 
razen kasneje samega Glasbenega labirinta ni bila tako 
spodbudna za izražanje in posledično sproščanje ter umi
ritev teh otrok. Navedeno smo pogosto reflektirale v timu. 
Ugotovitve, da ti instrumenti vplivajo pozitivno na urav
navanje čustev, smo se posluževale tudi kasneje po izteku 
projekta. Ustvarile smo stalen kotiček z Orrfovimi instru
menti. 

Enota 4: Poslušanje zvokov in klasične glasbe. 
Vzporedno likovno izražanje za različnimi slikovnimi materi-
ali – razstava: Glasbene slike
Osrednja vloga odraslega: omogoči prostor intime za in
dividualno doživljanje zvokov in glasbe. Izbere otrokom 
primerno glasbo in zvoke – pozoren je na izbiro glasbe za 
raznolika čustvena razpoloženja. Deluje strokovno in se po 
potrebi informira in preveri ustreznost izbire. Otrokom 
omogoča stalno rabo slušalk in radia za poslušanje zvokov 
ali izbrane klasične glasbe. Z otroki skrbi, da so stalno na 
izbiro slikarskih materiali za individualno izražanje do
življanja glasbe ali zvokov, ko otrok to želi ali potrebuje. 
Predšolska skupina je dejavnost razširila na poslušanje 
in seznanjanje z glasbo različnih zvrsti. Kot nadgradnjo 
so starejši otroci pripravili nastop za vse otroke in starše. 
Nekateri otroci so se zelo našli predvsem v narodnozabav

ni glasbi ali breakdanceu tudi baletu, kar je bilo razvidno 
iz želje po pogostem poslušanju te glasbe in plesnem izra
žanju ob njej. Ob klasični glasbi pa so otroci tudi likovno 
ustvarjali. Nastajali so barviti likovni izdelki, ki so jih o
troci poimenovali Glasbene slike. Nastala je istoimenska 
likovna razstava.

Enota 5: Rajalne in didaktične igre za spodbujanje otro-
kovih glasbenih zmožnosti
Izhodišče za načrtovanje: izbrane rajalne in didaktične igre. 
Poustvarjanje z izhajanjem iz prej izvedenih enot v okviru 
projekta Glasbeni labirint.
Osrednja vloga odraslega: izbira različne glasbenodidaktič
ne igre (Bobenček, Ti si moj odmev, ritmi s ploskanjem, Ptički 
v gnezda, Hodil sem 1,2,3 po deželi Štajerski ipd.), preko ka
terih otroci lahko razvijajo ter nadgrajujejo svoje glasbene 
zmožnosti, spretnosti in znanja. 
Dostop do vseh glasbil je bil stalen. Vzporedno z vsemi 
enotami so nastajali plakati, ob katerih so dnevno potekale 
evalvacije in razlage otrok staršem.

Zaključna enota: Glasbeni labirint
Vrh popotovanja in raziskovanja ter končen cilj je pred
stavljal Glasbeni labirint, ki je pomenil zaključek vseh enot 
na poti ustvarjanja. Ustvarili smo ga ob pomoči hišnika, in 
sicer v prostoru za druženje – avli vrtca in ga podelili z vse
mi otroki vrtca, vseh starosti in oddelkov. Zajemal je sedem 
različnih postaj, kjer so otroci lahko spoznavali glasbo na 
svojstven, individualen in ustvarjalen način – preko vseh 
čutil. 

Vloga vzgojiteljev:
• Po prihodu do labirinta vodi skupino otrok (največ 7) 

skozi labirint in prebere navodila skupaj z otroki. Zatem 
gre znova na začetek labirinta in vsak otrok sam poišče 
želeno postajo. Če je že zasedena, izbere drugo.

• Predvideno je, da predvsem prvikrat na eni postaji 
raziskuje en otrok, zato odrasli po potrebi koordinira. 
Kasneje je dobrodošla izmenjava mnenj, saj bodo otroci 
skozi dialog lahko reflektirali izkušnje in ustvarjali na 
postaji v dvoje ali troje.

• Načeloma otrok poišče sam postajo in se na njej ustavi, 
dokler želi. Po potrebi odrasla oseba znova prebere na
vodila in pomaga.

• Dovoli otrokom, da sami prihajajo do spoznanj. Zato jim 
omogoči, da bodo imeli dovolj časa in se bodo v labirint 
lahko vračali.
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Dejavnosti v Glasbenem labirintu opredeljene po posa-
meznih postajah
Glasbeni labirint je bil izdelan iz lesenega ogrodja, ki je bilo 
prevlečeno z vrteksom. S svojo obliko je spominjal na labi
rint, le da je imel posebne kotičke ločene od drugih, ki so 
bili namenjeni postajam za glasbeno ustvarjanje. Pritrjeno 
je imel oznako za vhod in izhod ter pisna navodila in rekvi
zite na vsaki v nadaljevanju opisani postaji.

1. Ustvarjanje zvokov (glasbe) s kozarci, napolnjenimi z vodo 
Otrok raziskuje dve različni možnosti: s prstom, ki ga pred
hodno namoči v vodo, drgne po robu kozarca, da nastane 
zvoke in po kozarcih udarja s palico. Ob tem primerja in 
raziskuje zvoke, ki nastajajo. 
2. Memosono 
Pripravljen je notni zapis pesmice Kuža pazi (B. Kos) z no
tami v barvah ustreznih glasbenim ploščicam za memoso
no. Otrok poskuša udarjati po ploščicah s kladivcem, kot je 
zapisano in ob tem ugotavlja, katero pesem igra. Otroka ob 
tem spodbujamo, da pesmico tudi zapoje. 
3. Primerjanje glasbil 
Pripravljena sta dva instrumenta. Gre za podobna instru
menta/zvončke, s tem, da je eden izdelan improvizirano iz 
žebljev, drugi pa originalne izvedbe. Otrok primerja obe 
glasbili med seboj, ugotavlja razlike in podobnosti.
4. Zaznavanje s čutili 
Pripravljene so košarice, v katerih so različni materiali in 
sredstva (orehi, kamni, PVC vrečka, palčke). Otrok z zave
zanimi očmi raziskuje in z uporabo različnih čutil ugota
vlja, kaj je v košaricah. Poudarek je na tipu in sluhu.
5. Prepoznavanje zvokov iz okolja in likovna izražanje vtisov 
ob poslušanju 
Otrok ima pripravljene slušalke ter zvezek in svinčnik. 
Posluša zvoke iz okolja (zgoščenka na radiu) in v priprav
ljen zvezek riše po občutkih, vodi ga zvok, domišljija in 
predstave. 
6. Poslušanje klasične glasbe 
Otrok se udobno namesti na fotelj in uživa ob poslušanju 
klasične glasbe.
7. Raziskovanje zvokov telesa/lastni instrumenti 
Otrok išče, preizkuša različne možnosti, ki mu jih ponuja 
telo za ustvarjanje zvokov. Raziskuje, ali je njegovo telo lah
ko glasbilo. 

Refleksija
Verjamemo, da je znanje, ki so ga pridobili otroci na poti 
projekta, celostno, saj smo na področju celostnega, narav
nega in individualiziranega učenja dosegle, da:
• je bil proces prilagojen vsakemu udeležencu, njegovim 

potrebam, pričakovanjem, interesom in zmožnostim,
• so otroci pridobivali izkušnje iz znanja brez prisile, z 

veliko mero motivacije in navdušenja ter na zabaven in 
radosten način,

• so se učili z drugimi in od drugih,
• bodo pridobljena znanja imela uporabno vrednost tudi 

v drugih situacijah, saj jih bodo otroci ponotranjili.
Ves čas je bila otrokom dana tudi možnost vzporednih 
dejavnosti. Otrok živi svojo glasbeno zgodbo, ki jo želimo 
vzgojitelji razumeti. Sestavljena je kot mozaik – iz glasbe
nih izkušenj. Kako velik in kakšen bo ta mozaik ni odvisno 
samo od njega, ampak tudi od mnogih dejavnikov njegove
ga okolja. Verjamemo, da smo z glasbenimi izkušnjami v 
dejavnostih Glasbenega labirinta dodale košček odkrivanja 
in raziskovanja sveta glasbe, ki predstavlja umetnost traj
ne vrednosti.
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Sodelovali smo v čistilni akciji
Vsakoletne čistilne akcije po vsej Sloveniji naznanjajo po
mlad, torej letni čas, ko se narava prebuja in ozeleni. Spo
mladi, ko se stali sneg, narava pokaže tudi svojo drugo plat, 
saj se na vsakem koraku vidijo odpadki, ki jih ljudje odvr
žejo skozi celo leto. Zato se prav v spomladanskem času po 
celotni državi organizirajo čistilne akcije, ko ljudje počisti
jo vse, kar ne sodi v našo lepo naravo.
 Tudi v naši Občini Moravske Toplice, posledično pa 
prav tako v naši vasi Prosenjakovci – Pártosfalva vsako 
leto v mesecu marcu ali aprilu izvedemo čistilno akcijo. 
Čistilna akcija je vedno v soboto, ko se zberemo vaščani in 
vaščanke in očistimo vas z okolico. Ker pa naš vrtec ob so
botah ne posluje, si z otroci naredimo svojo čistilno akcijo, 
ki jo izvedemo v petek. Z otroci se nanjo dobro pripravimo, 
saj se veliko pogovarjamo o pomenu in vrstah odpadkov 
ter o ločevanju in ravnanju z njimi. Otrokom je potrebno že 
v predšolskem obdobju razložiti pomen čistega okolja. 

O tem in onem iz naših vrtcev
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To je obdobje, ki ponuja ogromne možnosti, da otroku priv
zgojimo odgovorno ravnanje z odpadki. Otroci so se aktiv
no vključili v pogovor o pomenu čistega okolja oz. o posledi
cah kopičenja odpadkov. Ugotovili so, da veliko smeti okoli 
nas slabo vpliva na naše zdravje, na zdravje živali, ogrože
ne pa so tudi rastline, ki nas obdajajo.
 Vzgojiteljice smo otrokom ponudile tudi veliko raz
ličnih knjig o ločevanju odpadkov, kjer so na fotografijah 
lahko videli, kaj se lahko zgodi, če ne skrbimo za naravo. 
Bili so zgroženi nad videnim in zelo kritični do tistih, ki 
onesnažujejo naše okolje. O ločevanju odpadkov smo iskali 
informacije tudi v različnih revijah, brošurah, vsak dan pa 
smo prebrali tudi zgodbico v knjigi Ločujmo odpadke. 
 Po ogledu vseh zabojnikov, ki stojijo pri vrtcu, smo ugo
tovili, da smo tako mi v vrtcu, kakor tudi vaščani Prosenja
kovcev precej osveščeni glede ločevanja odpadkov, saj so 
zabojniki polni različnih odpadkov. Da pa bi si otroci še bo
lje zapomnili, v kateri zabojnik spadajo določeni odpadki, 
smo naredili tabelo. Tabelo smo razdelili v štiri skupine:

Na dan čistilne akcije, smo se z otroci še enkrat podrobno 
pogovorili o njenem poteku. Še preden smo se lotili dela, 
smo ponovili, katere smeti spadajo v katero vrečko in kako 
se moramo primerno obuti in obleči. Poleg obutve in obla
čila smo strokovne delavke poskrbele, da je vsak izmed o
trok dobil zaščitne rokavice.
      Najprej smo se lotili čiščenja okolice vrtca, nato pa smo 
pobirali smeti ob glavni cesti, ki vodi do našega vrtca. Stro
kovne delavke smo poskrbele za varnost, saj so otroci smeti 
pobirali le v obcestnih jarkih, na robu glavne ceste pa smo 
smeti pobirale vzgojiteljice. Našli smo veliko pločevink, 
plastenk, veliko papirja pa tudi hrane, ki so jo odvrgli ljud
je. Otroci so bili pri pobiranju odpadkov zelo aktivni in kar 
tekmovali so med seboj, kdo bo pobral več smeti. Pobrane 
odpadke smo sproti ločevali in ker nekateri najmlajši o

troci niso vedeli, kam spadajo določene smeti, so jim na 
pomoč priskočili starejši otroci. Ko smo pobrali vse smeti, 
smo vreče zavezali in jih pustili na robu cestišča, kjer so jih 
pobrali delavci komunalnega podjetja. 

Bernarda Koroša Pantović, vzgojiteljica
Vrtci Občine Moravske Toplice; Dvojezična enota 

Prosenjakovci – Kétnyelvű óvoda Pártosfalva

Obisk muzeja
Za Stražišče je poznano, da so se ljudje še pred desetletji 
ukvarjali s sitarstvom. Izdelovali so sita in se s tem preživ
ljali. V vrtcu imamo nekaj statev, zato sem otroke seznanila 
s tem delom. 
 V bližini vrtca ima gospod Oman zasebni muzej, v ka
terem otroci spoznavajo preteklost naših krajev. Obiskali 
smo muzej. Otroci so bili navdušeni nad statvami, še bolj 
potem, ko jim je gospod Oman povedal, da so nanje morali 
delati otroci njihove starosti. Tisti, ki so v vrtcu že tkali, so 
se zavedali, kako težko delo so nekoč opravljali. Videli in 
otipali so konjski rep in občutili razliko med volno in žimo. 
Poleg tega, da jim je pokazal predmete, jim je pripovedoval 
zgodbe. Najbolj so se zapomnili, ko je gospod Oman pove
dal, kako so živeli otroci. Všeč jim je bilo, ko jim je zaigral 
na zelo staro tamburico, za katero je obstajala tudi posebna 
zgodba. Močno jih je zanimala palica, ki je stala ob strani. 
Bila je lepo izrezljana z različnimi motivi. Na njej je bil iz
rezljan tudi grb, ki je nad vrati bližnje graščine. Po obisku 
muzeja so narisali predmete, ki so si jih zapomnili in skoraj 
vsi so narisali burkle. Gospod Oman jim je pokazal, kako 
so z burklami postavili v peč lončeno posodo. Temo o sta
rih časih smo zaključili tako, da smo spekli domače piškote. 
Na eni od slik s starimi predmeti smo videli strojček (meso
reznico). Pogovarjali smo se, za kaj so jo uporabljali. Spom
nila sem se, da jo imam doma in bi lahko skupaj naredili 
piškote. Otroci so komaj čakali ta dan. Vsi so se lahko pre
izkusili pri izdelovanju piškotov na strojček, v kuhinji pa 
nam jih je prijazna kuharica spekla. Čeprav so bili navadni 
piškoti, mislim, da so bili za vse otroke najboljši. 

Mojca Demšar, dipl. vzgojiteljica
OŠ Stražišče, vrtec 

Celoletno delo na našem vrtu
Pred dvema letoma smo se preselili v nove prostore vrtca 
in sicer v stanovanjsko hišo, ki jo je za potrebe vrtca odku
pila občina. Poleg vrtca pa smo dobili tudi vrtiček in veliko 
sadnega drevja. Z otroki smo se odločili, da bomo vrtiček 
obdelovali in v letošnjem šolskem letu izvedli tudi projekt 

Vrste zabojnika Kateri odpadki sodijo vanje?

Zabojnik za papirje papirnate vrečke, časopisi, reklame, 
zvezki, lepenke, knjige, različni 
katalogi itd.

Zabojnik za embalažo PVC vrečke, folije, različne konzerve, 
različne pločevinke, plastenke, 
različne plastične embalaže itd.

Zabojnik za steklo steklenice različnih sokov in alkohol
nih pijač, steklenice olja, stekleničke 
zdravil, različni kozarci, različne 
steklenice za vlaganje, steklenice 
kozmetičnih izdelkov itd.

Zabojnik za biološke 
odpadke

papirnati robčki, sadje, zelenjava, 
pokvarjena hrana, rože, zemlja, 
listje, olupki sadja itd.
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Kaj vse lahko zraste na našem vrtu in kaj lahko iz tega 
pripravimo. Letošnji projekt, ki je nadaljevanje lanskega 
z naslovom Kako bi uredili naš vrtiček, je v našem vrtcu 
izredno zaživel in postal močan povezovalni element med 
otroki, zaposlenimi in starši. Poleg bogatega učnega okolja 
in zdrave hrane nam nudi neposredni stik z naravo, otro
kom pa neprecenljive izkušnje, delovne navade, razvija se 
empatija ter spoštljiv odnos do narave. Otroci so v svojem 
vrtu aktivni učenci, tukaj lahko sodelujejo, raziskujejo, od
krivajo, predvsem pa delajo z rokami. Najin glavni cilj je bil 
spodbujanje veselja do vrtnarjenja, spoznavanja rastlin
skega sveta ter razvijanje odgovornega odnosa do hrane.
 Projekta smo se lotili sistematično. Vsakodnevno opazu
jemo naš vrt in drevesa okrog vrtca, pobiramo pridelke, ki 
nam jih ponujajo, nato pa poiščemo možnosti, kako iz teh 
pridelkov pripraviti zdrave in privlačne obroke. Ko sva o
troke povprašali o zdravi prehrani, so brez težav naštevali 
zdravo hrano. Vendar zakaj potem zelenjava ostaja na nji
hovih krožnikih, zakaj raje kot po svežemu sadju posegajo 
po nezdravih prigrizkih? S projektom sva jim želeli zdravo 
hrano čim bolj na zabaven način približati in sicer tako, da 
sva otroke vključili v celoten proces od sajenja do končnega 
izdelka, to je okusnega obroka. Hkrati sva poskrbeli za na
daljnje zasaditve v vrtičku in za primerno oskrbo sadnega 
drevja, da bomo v jeseni zopet z veseljem pospravljali pri
delke in pripravljali okusne predvsem pa zdrave obroke. 
Dejavnosti na vrtu, ki so potekale od septembra do maja, so 
bile raznolike.
 Septembra smo pobrali še zadnje pridelke, ki smo jih za
sadili že v lanskem šolskem letu (korenje, krompir, redkvi
ce, solata). Korenje in krompir smo oprali in pospravili v 
zaboje. Iz krompirja smo pripravili njoke, korenje smo na
ribali in surovega pojedli. Iz redkvic in solate smo naredili 
obložene kruhke. Oktobra smo obrali jabolka ter hruške in 
jih prebrali. Nekaj jabolk smo narezali na krhlje in jih po
sušili, nekaj smo jih pojedli, pripravili pa smo tudi jabolčno 
pito. Iz hrušk smo skuhali kompot. Vsakodnevno smo po
birali orehe in lešnike in jih spravili v zaboje in posušili. 
Novembra smo obrali kaki in ga razvrstili v zaboje skupaj 
z jabolki, da je dozorel. V vrtec smo povabili babice, ki so 
nam pomagale pri trenju orehov in lešnikov. Prelopatali 
smo naš vrtiček in ga pognojili s kompostom in z uležanim 
hlevskim gnojem in posadili zimski česen.
 Decembra smo skuhali kakijevo marmelado. Ker je bilo 
naših pridelkov zelo veliko, smo marmelado, orehe in krh
lje lično zapakirali in jih za prostovoljne prispevke ponudi
li na miklavževem sejmu. Januarja smo si za dopoldansko 
malico postregli z našo marmelado in suhim sadjem in 
oreščki. Ugotovili smo, da moramo že v zimskih mesecih 

poskrbeti za dobre sadike, zato smo v lončke posejali para
dižnik, papriko, drobnjak, fižol, majaron in peteršilj.
 Februarja smo za pusta spekli polnozrnate miške in jih 
napolnili z našo kakijevo marmelado. Ves čas smo skrbeli 
tudi za sadike, jih zalivali in opazovali njihovo rast. Hišnik 
nam je obrezal sadno drevje, mi pa smo pospravili veje.  
 Marca smo iz orehov, ki so nam še ostali, spekli pirine 
orehove rogljičke. Na našem vrtičku smo okopali zimski 
česen in jagode in ga še enkrat prelopatali. Aprila smo 
v naše gredice posadili in posejali zelenjavo in začimbe. 
Spremljali smo cvetenje sadnih dreves. Maja vsakodnevno 
opazujemo rast rastlin na našem vrtu in se veselimo prvih 
jagod in češenj, ki nas bodo kmalu razveselila.
 Otroci so s projektom, ki smo ga izvajali celotno šolsko 
leto, pridobili veliko novih znanj in izkušenj. Naš vrt, naša 
drevesa so res neprekosljivo učno okolje. Okolje otrokom 
zagotavlja bogate možnosti raziskovanja, opazovanja 
sprememb in učenja spretnosti. S svojim stalnim spremi
njanjem nam nudi privlačno okolje skozi celo leto. Delo na 
vrtu je zabavno, otroci se ga nikoli ne naveličajo, ob tem pa 
razvijajo pozitivne vrednote in pridobivajo neprecenlji
ve izkušnje. Ob obrokih, ki jih imamo v vrtcu, veliko več 
razmišljajo o hrani, se sprašujejo, od kje je prišla, kdo jo je 
pripravil, kako je pripravljena, predvsem pa se sprašujejo, 
ali je zdrava. Do hrane imajo bolj spoštljiv odnos, trudijo 
se, da stvari poizkusijo, kajti vedo, koliko truda in dela je 
bilo potrebnega, da to hrano lahko sedaj zaužijejo. Naš vrt 
je postal sestavni del življenja in dela v vrtcu in verjamemo, 
da bo tako tudi v prihodnje.

Lidija Šinkovec, dipl. vzgojiteljica
OŠ Frana Metelka Škocjan, vrtec Radovednež

Kako pri nas praznujemo rojstne dneve otrok 
Otroci v vrtcu sodelujejo pri načrtovanju in pripravi ra
znih in različnih praznovanj, še posebej aktivno, sprošče
no in z navdušenjem pa se pripravljajo na praznovanje 
rojstnega dne. Praznovanje otrokovega rojstnega dne v 
vrtcu pomeni veliko doživetje za vsakega posameznika 
v skupini kakor tudi za celotno skupino. S praznovanjem 
osebnega praznika želimo poskrbeti, da bo dan slavnosten, 
poseben, drugačen od ostalih dni. Poudarjamo slavljenče
vo individualnost in ustvarjamo prijetno praznično vzduš
je. Na praznovanje se pripravljamo že nekaj dni prej, saj v 
predrojstnodnevni delavnici izdelujemo dekoracijo – o
kraske, namizne aranžmaje, pogrinjke po izbiri slavljenca, 
ki je na vrsti za praznovanje rojstnega dne. 
 Kako potekajo priprave za praznovanje? S starši se na 
prvem roditeljskem sestanku dogovorimo, kako bomo 
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Strokovna besedila so napisana v strokovnem izrazoslovju, so formalizirana, 
imajo standardizirano zgradbo in obliko. Strokovni članek vsebuje:
avtorjevo ime in priimek ter pravilni naziv zavoda,
• naslov članka,
• povzetek,
• ključne besede,
• uvod (običajno napoved in teoretične osnove);
• jedro

1. predstavitev problema, opis dejavnosti, interpretacija,
2. 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 
teorija, vsaka misel drugega avtorja mora biti pošteno označena. Če tega ne bi 
delali, zagrešimo plagiat, ki se šteje za duhovno tatvino, ki se lahko preganja.
Najpogosteje se uporabljata: 1) povzetek in 2) citat.
Ob obeh je potreben takojšnji bibliografski sklic v tekstu: navedemo torej 
vir povzetega ali citiranega besedila.

Na primer:
K 1: Važno je, da povsem nedvoumno označimo, kateri deli besedila so povzeti 
po drugem avtorju. Kadar povzemamo, s svojimi besedami 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.

Obseg prispevkov: največ 3000 besed.
• 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 ali vzgojitelj 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 enoletno naročnino na 
revijo.
V skladu s 17. členom Pravilnika o napredovanju v nazive (Ur. l. RS, št. 54/2002, 
št. 123/2008) s prvo objavo dobite 3 točke za članke v rubrikah ”Iz teorije v 
prakso”, ”Za dobro prakso” in za “Aktualno”.

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

Napotki za avtorje prispevkov

praz novali. Določimo dan praznovanja – za vsakega otroka 
na dan, ko ima rojstni dan. S slavljencem se predhodno po
govorimo, kako si želi praznovati (barva balonov; prtičk
ov; slavnostnih kap; razporeditev miz, priprava zdravih 
prigrizkov – sadni krožnik, sadno nabodalo; sadna torta; 
sadni ježki; sadni napitki ...). Sledi izbira zabavnih iger po 
izbiri slavljenca, nato pa še po izbiri ostalih otrok v skupini. 
Slavljencu narišemo risbice za skupno darilo – »spominski 
album«. Prvo stran izdela vzgojiteljica, ostale pa otroci. Do
govorimo se s kuharico za sestavine in potrebščine, ki jih 
bomo potrebovali in skupaj okrasimo prostor za dan pra
znovanja.
 Na praznični dan sedi slavljenec na slavnostnem »kra
ljevem stolu« v slavnostni opravi s krono ali praznično 
kapo, vrstniki sedijo v polkrogu pred njim. Povemo, kate
ri rojstni dan praznuje slavljenec, koliko je star. Otroci in 
vzgojiteljica povedo nekaj lepih misli in želja. Zapojemo 
toliko pesmi, koliko let šteje slavljenec. Igramo se zabavne 

igre, ki si jih izbere slavljenec, to izvedemo v igralnici ali 
izven igralnice v avli vrtca. Pripravimo sadni prigrizek in 
napitek, nato slavljenec povabi vse prijatelje na pogostitev 
k mizam. Prižgemo svečke, da si slavljenec nekaj zaželi in 
upihne svečke, nato mu zapojemo zdravico. Sledijo skupne 
igre, ki jih izbirajo vsi otroci skupaj. Na koncu še skupaj 
pospravimo. Če je otrok odsoten na dan, ko ima rojstni dan, 
ga praznuje naslednji dan.
 Odkar tako praznujemo, se otroci zelo veselijo prazno
vanja rojstnega dne v vrtcu med vrstniki. Na dan prazno
vanja in že nekaj dni prej, vlada prijetno, sproščeno, delov
no in hkrati razigrano sproščeno vzdušje. Tudi tisti, manj 
samozavestni in zadržani otroci, pokažejo željo po prazno
vanju v vrtcu med vrstniki. Pri praznovanju se povezuje
mo in sodelujemo starši, otroci in zaposleni vrtca. 

Marija Plohl, vzgojiteljica
Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, vrtec Vrtiljak

 


