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Uredničin kotiček

Vsem v slovenskih vrtcih lep pozdrav!
Vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcu ob izteku poletnega 
časa, ki je organizacijsko in vsebinsko drugačen od 
preostalih mesecev, praviloma že razmišljate o spre-
membah, ki vas čakajo v novem šolskem letu. O spre-
membah razmišljamo tudi pri Vzgojiteljici.
 V uredništvo prihaja vsako leto več prispevkov, 
kar pomeni, da spremljate strokovno literaturo, o 
svojem strokovnem delu razmišljate in vanj uvajate 
strokovne novosti in izboljšave. Vse to se odraža tudi 
na straneh naše in vaše revije.
 Vsi prispevki, ki jih dobimo v uredništvo, seveda 
niso enako zadovoljive kakovosti. Veliko je takih, ki 
bi jih lahko ocenili kot vsebinsko aktualne in strokov-
no ustrezne, zato pridejo kmalu na vrsto za objavo. Za 
objavo mora namreč strokovni prispevek doseči tri 
cilje oz. se jim vsaj zelo približati: biti mora vsebinsko 
strokoven, zadostiti mora standardu strokovnega pi-
sanja in biti vsaj malo tudi aktualen glede na trende v 
predšolski vzgoji.
 Problem marsikaterega prispevka je v tem, da je 
sicer vsebinsko aktualno in strokovno zasnovan, ne 
dosega pa standarda strokovnega pisanja. Pri tem 
mislimo predvsem na standardno zgradbo prispevka 
in na natančno navajanje citatov in povzetkov drugih 
avtorjev. Iz marsikaterega prispevka se da razbrati, 
da si avtorica prispevka ni natančno prebrala napot-
kov, ki so objavljeni v vsaki številki revije na predza-
dnji strani.
 Kot je navedeno v vsaki številki revije, je strokov-
no besedilo drugega avtorja možno uporabiti kot ci-
tat ali kot povzetek. V primeru citiranja (torej pripisa 
dela besedila drugega avtorja) mora biti naveden av-
tor, letnica in stran, od koder je pripis. Prepis mora 
biti dobeseden. V drugem   primeru, ko povzamemo 
misli drugega avtorja v obliki čim bolj verodostojne 
obnove, je ob povzetem besedilu dovoljeno navesti 
avtorja in letnico izida njegovega dela. Povzemanje 
torej razumemo kot obnovitev avtorjevega besedila, 
pri citiranju pa moramo natančno navesti vsako be-
sedo tako, kot je zapisano pri avtorju, ki ga citiramo. 
Pri tem je potrebno še poudariti, da v povzetku ne 
sme biti dobesedno prepisanih stavkov, če ni navedbe 
avtorja kot se za prepis zahteva.
 V obeh primerih mora biti na koncu še seznam li-
terature, v katerem so po abecednem redu navedeni 
vsi avtorji, iz katerih je pisec besedila črpal povzetke 

oz. prepise besedila. 
Kako se v seznamu lite-
rature navede avtorja 
in njegovo delo, je na-
tančno navedeno v že 
omenjenih navodilih. 
V uredništvu bomo 
vztrajali na doslednem 
upoštevanju teh navo-
dil. To je potrebno zato, 
ker bi sicer z opušča-
njem podpirali plagia-
torstvo, z manj lepimi 
besedami je plagiat kraja intelektualne lastnine, kar 
ima lahko zelo neprijetne posledice. 
 Zakaj sem na začetku omenjala spremembe? V re-
viji bomo uvedli novi rubriki in razširili rubriko O 
tem in onem iz naših vrtcev. Škoda bi bilo namreč pol-
niti uredniški koš, če lahko v uredništvu prispevke, 
ki iz različnih razlogov niso napisani tako, da bi bili 
objavljeni v rubrikah Aktualno, Iz teorije v prakso in 
Za dobro prakso, so pa drugače vredni branja, zani-
mivi in sporočajo, kaj se dogaja v slovenskih vrtcih, 
objavimo v skrajšani obliki v rubriki, ki ne zahteva 
prej opisanih standardiziranih pravil. 
 
Menimo, da bo z navedeno rešitvijo ''volk sit 
in koza cela'', zato nam le pišite še naprej, vese-
li bomo vsakega prispevka. Naj se s to ljudsko 
prispodobo poslovim in vsem zaželim uspešen 
začetek ter dobro nadaljevanje šolskega leta 
2017/18. 

Vaša urednica
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Ravnateljica predstavlja vrtec

Problem različne ekonomske cene programov javnih 
vrtcev bi morali reševati na državni ravni

Nuša Pohlin Schwarzbartl, ravnateljica, Osnovna šola Jurija Vege Moravče

Lahko na kratko predstavite sebe, 
svoje izobraževanje za poklic in 
dosedanje izkušnje s predšolsko 
vzgojo?
Po poklicu sem profesorica razredne-
ga pouka in specialistka managemen-
ta v izobraževanju. Po končani srednji 
ekonomski šoli sem se zaposlila v gos-
podarstvu, toda dolgoletna želja za 
delo z otroki me je vodila v pedagoški 
študij. Po končani pedagoški fakulteti 
v Ljubljani sem začela s poučevanjem 
na OŠ Jurija Vege v Moravčah. Med 
delom sem končala specializacijo ma-
nagementa v izobraževanju, trenutno 
sem doktorantka  managementa na 
Univerzi na Primorskem. S predšol-
sko vzgojo sem se srečala kot mama 
štirih otrok, ki so obiskovali vrtec. 
Podrobneje sem vrtec spoznala, ko 
sem se soočila z delom ravnatelja. 

Od kdaj vodite vrtec? Kaj vas je 
motiviralo za delovno mesto rav-
nateljice?
Vrtec pri šoli vodim zadnjih 13 let. Po-
sebne motivacije ni bilo potrebne. Že 
kot osnovnošolka sem želela postati 
najprej vzgojiteljica, opravila sem že 

sprejemni glasbeni izpit, vendar sem 
se zaradi bolezni staršev odločila, da 
se šolam bližje domu. Vrtec se je eno-
stavno zgodil skupaj z vodenjem šole. 
Potrebno je bilo veliko učenja, spozna-
vanja, prilagajanja zame in za zaposle-
ne v vrtcu. 

Je bilo vodenje vrtca poseben iz-
ziv?
Sobivanje z vrtcem in šolo je še danes 
zame velik in spoštovanja vreden iz-
ziv. Ni bilo vselej lahko, soočala sem 
se z več preizkušnjami, ki so mi vedno 
predstavljale izziv. Vendar verjamem 
v to, da s sodelovanjem in spoštova-
njem med zaposlenimi zmoremo pre-
segati ovire in delati dobro in še bolje. 

Katerim nalogam namenjate naj-
več svojega ravnateljskega časa in 
zakaj?
Naloge mojega ravnateljevanja so 
razdeljene med šolo in vrtcem na 
poslovodne naloge in pedagoško 
strokovno delo. V funkciji poslovne 
vodje moram poskrbeti  za čim boljše 
pogoje za pedagoško delo. Veliko časa 
namenim finančnim, prostorskim in 
kadrovskim temam ter usklajevanju z 
ustanoviteljem zavoda.
 Rada uvajam inovativne oblike 
dela z otroki in učenci. Poseben izziv 
mi je spodbujanje zaposlenih, da kre-
pijo svoja močna področja, da razvi-
jajo svoje potenciale in sooblikujejo 
naš zavod. Veliko časa porabim za 
načrtovanje  delovanja vrtca in šole in 
za opravljanje komunikacije vrtca in 
šole navzven.

Kakšna je organizacija vašega 
vrtca pri osnovni šoli? Koliko 
ima vrtec, ki ga vodite, v šolskem 

letu (2016/17) oddelkov in otrok? 
Naš vrtec je lociran v dveh enotah: 
ena spominja na ptičjo hišo, druga na 
veliko ladjo. Obe hiši imata skupno 
igrišče, s šolo pa sta povezani s skup-
nim dvoriščem. Otroke imamo v 13 
oddelkih, skupno jih je 235. V šoli je 
561 učencev, ki so na matični in podru-
žnični šoli. 

Ali število oddelkov oz. otrok 
narašča ali upada? Imate dovolj 
prostih mest za vse otroke, ki se 
zanimajo za vaš vrtec?
Število otrok v našem vrtcu je v 
rahlem porastu že nekaj let. Prizidek 
k vrtcu je bil zgrajen pred dobrim 
desetletjem, a je bilo potrebno pred 
tremi leti zgraditi še nov šest oddelčni 
vrtec. Vendar se letos znova kaže, da 
bo potrebno en oddelek vrtca za novo 
šolsko leto namestiti v prostore šole – 
ali pa preseliti za streljaj odmaknjeno 
podružnico, ki ima še možnosti name-
ščanja novih otrok z nekaj gradbeni-
mi posegi in s seveda zagotovljenim 
proračunskim denarjem za tak ukrep. 

Kaj ste v vrtcu v zadnjem času po-
sodobili, spremenili na bolje?
V vrtcu trenutno posodabljamo otro-
ško igrišče. V zadnjem času smo veli-
ko časa namenili novim tehnologijam 
čiščenja in pranja, da bi kar najbolj 
omilili navzkrižno kontaminacijo. 
Velika sprememba na bolje je bila v 
zadnjem času izgradnja novega, lese-
nega ekološkega vrtca. V poslovanje 
vrtca smo uvedli elektronsko vodenje 
pedagoške dokumentacije in mobilno 
odjavo prisotnosti otrok. 

Kakšne so posebnosti izvedbene-
ga kurikula v redni dejavnosti v 
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vašem vrtcu? 
Redna dejavnost našega vrtca je v 
rdeči niti celega vrtčevskega leta, ki 
je povezana s šolo. Vzgojiteljice posa-
mezne starostne stopnje skupno te-
densko načrtujejo, izvedbo dejavnosti 
pa prilagodijo otrokom v skupini. Po-
sebnost izvedbenega kurikula je tudi 
integrirana angleščina za vse otroke 
druge starostne stopnje, ki jo financi-
ra občina ustanoviteljica. Posebnost 
redne dejavnosti je vrtčevski pevski 
zbor, ki deluje v vsaki hiši posebej. Ob 
petkih naš vrtec redno skupaj poje. V 
tem se kaže močna povezanost s kul-
turo kraja, ker so Moravče znane po 
dobrih pevcih, pevskih sestavih in 
skupinah. 

Kako pa poskrbite za stalno stro-
kovno izpopolnjevanje vaših 
strokovnih delavcev?
Ob začetku in koncu šolskega leta iz-
vedemo skupna izobraževanja, zapos-
leni se udeležijo tudi predavanj šole 
za starše. Izobraževanja potekajo ob-
časno v sodelovanju s šolo. Zaposleni 
lahko izbirajo tudi individualna izo-
braževanja. Uvajamo prakso mreže-
nja znanj med zaposlenimi. Uvajamo 
tudi izobraževanje v delovnih skupi-

nah, ki se specializirajo za določeno 
strokovno področje in skrbi za stalno 
spremljanje novih znanj področja in 
izgradnjo dobre prakse. Izobraževa-
nja za zaposlene načrtujem in usmer-
jam tudi sama, po razgovorih ali po 
spremljavi dela. Poskusili smo tudi z 
medsebojnimi hospitacijami. Rada bi, 
da bi se mrežili tudi strokovni aktivi 
z aktivi drugih vrtcev, kar smo letos 
poskusili v šoli in beležimo dobre re-
zultate. 

Kako spremljate delo vzgojiteljic 
in vzgojiteljev v oddelku? Zani-
ma nas način hospitacij in druga 
spremljanja. 
Delo vzgojiteljic in pomočnic vzgojite-
ljic spremljam s hospitacijami, z obiski 
v oddelkih. Delo zaposlenih sprem-
ljam tudi preko aktivov in delovnih 
skupin, s katerimi se bolj ali manj 
redno srečujem. Rada se odzovem 
povabilu v oddelek, pogosto me obiš-
čejo otroci skupaj z vzgojiteljicami in 
s pomočnicami v moji pisarni. Poseb-
na oblika spremljanja je koordinacija 
– srečanja z vodji aktivov in svetoval-
no službo ter vodjo prehrane in ZHR, 
kjer načrtujemo delo vrtca in izme-
njujemo informacije. V rednem dnev-
nem stiku z vzgojitelji in s pomočniki 
vzgojiteljev je pomočnica ravnateljice 
za vrtec. Z zaposlenimi sem v stiku 
tudi z razgovori, preko e-pošte, preko 
e-Asistenta za vrtec. Spremljava dela 
v vrtcu so tudi dogodki vrtca in nasto-
pi. Vesela sem, ko delo vzgojiteljev in 
pomočnikov spremljam preko objav v 
strokovnem časopisju.

Kakšno je povezovanje vašega 
vrtca z osnovno šolo in s krajem? 
Vrtec je zelo povezan s šolo in močno 
vpet v kraj. Vrtec je s šolo povezan v 
nekaj projektih. Občasno se v redno 
dejavnost vrtca vključujejo tudi šolar-
ji z dejavnostmi za otroke, s pomočjo 
pri urejanju vrta, z branjem za otroke. 

Predstave šolarjev, ki so primerne za 
vrtčevske otroke, se udeležijo tudi o-
troci vrtca. Vrtčevski otroci in šolar-
ji imajo skupen vrt. Skupaj zbiramo 
star papir in izvajamo prometne ak-
cije. V času priprave na vstop v šolo 
starejši vrtčevski otroci dan preživijo 
v prvem razredu. Vrtčevski pevski 
zbor in šolski zbori ter folklorni sku-
pini vrtca in šole sodelujejo v skup-
nih šolskih ali lokalnih nastopih. V 
sodelovanje z vrtcem povabimo po-
sameznike iz kraja, ki predstavljajo 
različne poklice. Zelo se povezujemo 
z društvi lokalnega okolja – skozi 
vrtčevsko leto in vsako leto na za-
ključni vrtčevski prireditvi Jurčkov 
dan. Povezani so tudi zaposleni šole 
in vrtca – preko aktivov, komisije za 
odložitev šolanja, izvajanja dodatne 
strokovne pomoči. Imamo skupna 
izobraževanja in druženja ob novem 
letu in ob koncu šolskega leta. Skupaj 
praznujemo pomembne obletnice šole 
in vrtca in jubileje posameznikov. Če 
je treba, držimo skupaj, včasih pa smo 
skupaj ranjeni. 

Za kaj ste si v zadnjem času priza-
devate v sodelovanju z občino?
Z občino smo trenutno v stiku za za-
gotavljanje dodatnih prostorov za 
izvajanje predšolske vzgoje. Skupno 
urejamo pomanjkljivosti pri gradnji, 
ki so se izkazale šele po uporabi vrtca, 
pri bivanju v njem. Tudi na področju 
zagotavljanja izvajanja dodatne stro-
kovne pomoči smo našli skupni jezik 
z našo občino, da jo lahko zagotavlja-
mo za otroke, ki to nujno potrebujejo. 
Z občino tudi usklajujemo stroškovno 
učinkovitost, redno spremljavo eko-
nomske cene. Poslujemo transparen-
tno in z ukrepi obvladujemo tveganja, 
s katerimi se soočamo. Pripravljamo 
predlog za spremembo obračuna eko-
nomske cene kombinirane skupine, s 
čimer bomo seznanili ministrstvo. 

Ravnateljica predstavlja vrtec

''Rada grem v vrtec med 
zaposlene in med otroke. 
Prav tako grem rada 
med učence in v zbornico 
med učitelje. Taki hitri in 
kratki obiski, četudi niso 
redni in  napovedani, mi 
dajejo možnost izmenjave 
informacij in številnih 
neformalnih pogovorov: 
z otroki, učenci in z zapos-
lenimi. Rada rečem, da 
imajo naši otroci v vrtcu 
in v šoli ime in jih zato 
želim poznati po imenu.''
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Ravnateljica predstavlja vrtec

Kaj pričakujete od ministrstva za 
šolstvo …? 
Zelo bi mi bilo všeč, če bi imel vrtec na 
ministrstvu svojega svetovalca, neke 
vrste spremljevalca – za finančna in 
strokovna vprašanja, kot je to pri šoli. 
S tem bi povečali tudi sodelovanje in 
predvsem odzivnost pri reševanju 
aktualne problematike v vrtcu. 

Kaj bi bilo po vaše treba urediti, 
izboljšati ali spremeniti na pod-
ročju predšolske vzgoje v javnih 
vrtcih? 

Sprememba je potrebna pri določanju 
ekonomske cene javno veljavnih pro-
gramov, ki se zelo spreminjajo glede 
na občino, v kateri je vrtec. Problem 
različne ekonomske cene programov 
javnih vrtcev bi morali reševati na 
državni ravni. Nujen je tudi razmi-
slek o sistemizaciji delovnih mest ra-
čunalničarja in knjižničarja za vrtec. 
Pogrešam možnost enotne kadrovske 
evidence za vrtec in šolo, ki je sedaj 
s strani ministrstva programsko lo-
čena. Potrebovali bi več možnosti za 
specialne programe znotraj vrtcev za 

obravnavo otrok s posebnimi potre-
bami. Pogrešam več sodelovanja med 
ministrstvom in univerzo za zagota-
vljanje ustreznega kadra – v mislih 
imam logopede, ki jih zelo potrebu-
jemo za izvajanje dodatne strokovne 
pomoči otrokom, ki so usmerjeni, pa 
jih zelo težko pridobimo. Sicer me-
nim, da je delovanje javnih vrtcev 
programsko in izvedbeno na visoki 
ravni.

Strinjamo se. 
Hvala za vaše sodelovanje.

Spraševala je B. V.

Aktualno

Aktiven počitek ali umirjena igra – možnost izbire
Sabina Žličar, dipl. vzgojiteljica, Vrtci Občine Žalec

Povzetek
Obvezno kolektivno spanje v vrtcih, običajno po kosilu, je bilo  v vrtcih skoraj povsod v veljavi  
pred kurikularno prenovo (1999–2003). Po prenovi vemo, da mora biti organizacija počitka 
in spanja odvisna od otrokovih individualnih potreb in od utrujenosti otrok zaradi predhodne 
organizacije posebej utrudljivih dejavnosti. Spanje in počitek morata biti del izbire otroka in ne 
vsakodnevna prisila oz. del prikritega kurikula.

Ključne besede: počitek, spanje, kurikul.

Spanje in počitek sta že od nekdaj najmanj priljubljen 
del dneva v vrtcu. V tujini so se s to problematiko manj 
ukvarjali, zato je o počitku in spanju malo tuje literature. 
Obvezno kolektivno spanje v vrtcih, običajno po kosilu, je 
bilo pri nas uveljavljeno pred kurikularno prenovo (1999–
2003). Še danes pogostokrat slišimo negativne pripombe 
odraslih, ki imajo zaradi obveznega in prisilnega spanja 
na čas, preživet v vrtcu, zelo slab spomin. Tiščanje glave na 
ležalnik, pokrivanje čez glavo, na zapoved zatiskanje oči, 
obračanje glave v določeno smer in podobno, to vsekakor 
ni bila prijetna in želena izkušnja. Žal še povsod ni izginilo 
iz vrtcev. Končno bi moralo postati, po vseh raziskavah in 
usmeritvah različnih strokovnjakov, del izbire otroka in 
ne več vsakodnevna prisila oz. del prikritega kurikula. V 
sodobni ponudbi vrtca mora obvezno spanje ostati le slab 
spomin na preteklost, saj menim, da je spanje dejavnost, ki 

bi morala biti stvar izbire. Kurikulum za vrtce (1999) izrec-
no pravi, da počitek in spanje ne bi smela biti ne obvezna 
ne časovno preveč strogo določena. Organizacija počitka je 
odvisna od individualnih potreb in predhodne organizaci-
je posebej utrudljivih dejavnosti, sprehodov, obiskov raz-
ličnih institucij, izletov. Prehod iz dejavnosti ali od kosila k 
počitku mora biti postopen in mora potekati brez pretirane 
naglice, hitenja s pospravljanjem, pripravljanjem ležalni-
kov itd. (str. 21).
 Predvsem je odveč razmišljanje, da speči otroci ob svo-
jih bedečih vrstnikih ne morejo spati. Praksa v nekaterih 
vrtcih dokazuje, da otroci, ki so potrebni počitka (spanja), 
počivajo in zaspijo, ne glede na to, ali se ostali otroci igrajo 
ali ne. Biološka potreba prevlada nad željo po bedenju, a je 
za to potreben čas in ponudba tišje dejavnosti za bedeče o-
troke.
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O spanju v vrtcu še vedno premalo razmišljamo. Zaveda-
ti se moramo, da se tako tudi otrokova potreba po spanju 
spreminja in je povsem individualna. Za nekatere vzgo-
jitelje je ugotovitev (ki ne upošteva biološkega ritma), da 
predšolski otrok potrebuje spanec in ne samo počitek, 
dokončna rešitev, o kateri ne razmišljajo več in se po njej 
ravnajo. Takšno razmišljanje in ravnanje je vsekakor ne-
sprejemljivo in v nasprotju s usmeritvami Kurikuluma za 
vrtce (1999).
 O počitku govorimo, kadar otroci za nekaj časa preki-
nejo svojo dejavnost, da se sprostijo in umirijo. Običajno 
počivajo po neki napornejši dejavnosti tako, da poležavajo 
ali počnejo kakšne druge sprostitvene dejavnosti. Kadar 
so otroci manj telesno aktivni, opažamo, da ne potrebujejo 
dnevnega počitka, medtem ko ob napornejših aktivnostih 
spanec ali počitek potrebujejo in kaj hitro zdrsnejo v spa-
nec. 

Ureditev prostora
Za zasledovanje načel odprtosti in fleksibilnosti ter izbire 
sta pomembni tako količina kot vrsta prostora, zunanja in 
notranja ureditev, dostopnost zunanjih površin, število in 
raznolikost notranjih prostorov – vse skupaj v veliki meri 
sodoloča kakovost življenja v vrtcu (Kurikulum za vrtce 
1999, str. 23).
 Pri organizaciji počitka je pomembna profesionalna za-
snova sistema dela in življenja v oddelku. Prostor mora biti 
pripravljen na osnovi potreb vseh, spečih in bedečih otrok 
(svetloba, glasba, igra …). Pri ureditvi prostora, ki ga ponu-
dimo otrokom v bedečih oddelkih, moramo biti strokovni 
delavci inovativni, razmišljujoči. Ker so navodila o primer-
ni urejenosti prostora utemeljena v Kurikulumu …, imamo 
vzgojiteljice lažje delo. Predpostavka, da odrasli ve, kaj je 
dobro za otroka, se odloča zanj in ravna v korist otroka, ni 
samoumevna. Pomembno je, da bedečim otrokom omogo-
čimo izbiro materiala in sredstev za izbrano igro, prostor, 
časovni obseg. 
 Kako lahko vplivamo na klimo, ki je pogostokrat v času 
priprave na počitek stresna in neugodna, je pomemben 
razmislek za strokovne delavke kot tudi za otroke. Zdi se 
mi, da je zelo pomembno predvsem upočasniti in s tem umi-
riti ritem dogajanja. Naš čas je dovolj fleksibilen, da nismo 
več vezani na razpolaganje časa »do minute« natančno. Po-
kažimo otrokom, da smejo odločati, kje in kako bodo spali 
oz. počivali. Dopustimo možnost, da po kosilu ne ležejo na 
ležalnik ali pa ležejo le za kratek čas in da potem, ko so prip-
ravljeni in željni, lahko vstanejo in poiščejo umirjene de-
javnosti. Poskušajmo vnesti rituale, ki jih bodo otroci spre-
jeli za svoje in se ob tem počutili varne. Otroci imajo radi 

stalnost, ki jih pomirja. Vzgojiteljice običajno za umirjanje 
uporabljajo dotik, mirno glasbo, pripovedovanje ali branje 
zgodbic in pravljic. Čas pred počitkom je lahko namenjen 
tudi branju slikanic, ki jih otroci z veseljem prinašajo od 
doma, seveda pri tem subtilno upoštevamo kvaliteto bral-
ne literature na način, da ne užalimo otrokovih čustev.
 Dobro je, da otroci že v dopoldanskem času sodelujejo 
pri organizaciji prostora, tako za počitek, kot tistega, ki ga 
namenimo za igro otrokom, ki pri počitku ne zaspijo. Z ak-
tivnim sodelovanjem otrok strokovne delavke prihranimo 
energijo in preprečimo marsikateri konflikt. Otroci najde-
jo primernejše in hitrejše rešitve, saj se znajo odločiti, če 
jim le damo možnost in čas.
 Spreminjanje prepričanj in navad ter dolgoletne rutine 
ni lahko delo. Ne za strokovne delavke ne za otroke. Stro-
kovne delavke so nestrokovno prepričanje in ravnanje 
dolžne spremeniti in ga uskladiti z načeli Kurikuluma …
(1999), otroci pa morajo spoznati nove načine izbire, jih oza-
vestiti in razumeti, da je počitek in umiritev sestavni del 
dneva. Tako bodo po določenem času spoznali, da zmorejo 
čas razporediti tudi po svojih željah in potrebah. 

Mnenja staršev in vzgojiteljice o počitku in spanju 
so si kdaj nasprotujoča
Vzgojiteljica, na primer vztraja pri spanju, kljub temu da 
starši tega ne želijo ali obratno. Če starši in vzgojiteljica ne 
najdejo skupnega jezika, je morda najbolje, da se v pogovor 
vključi še tretji sogovornik (npr. svetovana delavka, vodja 
enote ali ravnateljica vrtca). Če pa je iz otrokovega vedenja 
razvidno, da potrebuje spanec, medtem ko starši zagovar-
jajo bedenje v vrtcu iz preprostega razloga, da bi zvečer 
otrok doma prej zaspal, to vsekakor ni usmerjeno v do-
brobit otroka in lahko rečemo, da gre prav tako za kršenje 
otrokovih pravic. Tudi v takšnih primerih moramo najti s 
starši skupen jezik, vzgojitelji pa moramo v vsakem prime-
ru zagovarjati dobrobit otroka. Staršem ne smemo dovoliti 
prekoračevanja vrtčevske avtonomije in ne smemo ravnati 
nestrokovno zaradi želja staršev. Konvencija o otrokovih 
pravicah (1989) otrokom zagotavlja možnost izbire in stro-
kovna delavka, ki otroku te možnosti ne nudi, te pravice 
gotovo krši.

Iz prakse našega vrtca
Vzgojiteljice smo v našem vrtcu počitku in spanju namenja-
le precej pozornosti. Namesto spanja smo vpeljale različne 
načine aktivnega počitka. Za počitek ponekod uporabljamo 
posebne blazine, ki jih otroci sami umestijo v prostor, kjer 
želijo počivati. Ko vzgojiteljice skrbno opazujejo potrebe 
otrok po spanju oz. počitku, otrokom, ki običajno zaspijo 



vzgojiteljica 8julij–avgust 2017 letnik XIX, št. 4

Aktualno

(npr. otrok vedno prihaja zelo zgodaj v vrtec ipd.) ponudijo 
možnost spanja na ležalnikih, ki so primernejši za daljše 
počivanje in jim predlagajo umik v mirnejši del igralnice. 
Otrokovo sodelovanje pri počitku se mora odražati tudi 
pri izbiri prijatelja, s katerim želi počivati, kje bo počival, 
možnost izbire sredstva, s katerim bo počival (ljubkovalna 
igračka od doma ali izbrana iz kotička), kateri kos oblačila 
bo slekel pri počitku, kdaj bo po počitku vstal in se pridru-
žil prijateljem pri igri.
 Ker otroku ne moremo in ne smemo določati časovnega 
okvirja počitka, mu moramo ves čas bivanja v vrtcu zago-
tavljati možnost umika in počitka. To pa zagotavljamo z in-
timnimi kotički ali kotički za umik. 
 Vzgojiteljice v enotah organizirajo tudi t. i. bedeče od-
delke. Pogosto so to kotički v skupnih prostorih vrtca 
(avla, telovadnica, garderoba) ali pa kar v igralnicah, kjer 
se po krajšem počitku v ponujene umirjene dejavnosti v 
raznolikih kotičkih vključujejo vsi bedeči otroci enote. 
Tako otrokom omogočamo tudi prehajanje med oddelki in 
skupno druženje. V času aktivnega počitka potekajo tudi 
obogatitvene dejavnosti za tiste otroke, ki to želijo: folklo-
ra, zborovsko petje, tuj jezik in joga, niso pa redki dnevi, ko 
ob lepem vremenu otroci čas preživljajo tudi na prostem 
(predvsem na igrišču).  Zagotovo ne moremo posploševati, 
da vsi otroci prvega starostnega obdobja potrebujejo spa-

nje, otroci drugega starostnega obdobja pa ne, saj je potre-
ba po počitku in spanju individualna. Pomemben je pred-
vsem subtilen pristop do vsakega posameznega otroka, 
upoštevanje njegovih fizioloških potreb. 

Zaključna misel
Vzgojitelj mora dobro poznati zakonitosti otrokovega 
razvoja in njegove individualne značilnosti, da lahko de-
javnosti načrtuje. Počitek in spanje sta zelo pomembna 
dejavnika kakovosti dela v vrtcu. Pomembno je, da imajo 
otroci rutino, ki jim omogoča predvideti, kaj se bo zgodilo 
in kdaj. Tako imajo nadzor nad dogajanjem in se lažje pri-
lagodijo zahtevam dnevnega  reda (Bahovec, Kodelja 1996). 
Pomembno je tudi, da vzgojitelj sledi potrebam otrok in jim 
omogoča participativno vlogo v vseh vidikih tega pomemb-
nega segmenta dnevnega reda.

Literatura:
Bahovec Dolar, E., Kodelja, Z. (1996). Vrtci za današnji čas. Ljubljana: Center 
za kurturološke raziskave pri Pedagoškem inštitutu in Društvu za kultu-
rološke raziskave.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Za-
vod RS za šolstvo

Otrokova osebna mapa - listovnik
Tanja Bergant, univ. dipl. soc. del. in dipl. vzgojiteljica, OŠ Žužemberk, vrtec

Povzetek
Na podlagi prednostne naloge »Spremljanje otrokovega razvoja«, ki jo imamo v vrtcu, se tru-
dimo, da vsak dan načrtno opazujemo otroke ter beležimo njihovo odzivanje in napredek. De-
lamo si zaznamke na podlagi razpredelnic spremljanja, ki smo jih sestavile, da lahko sledimo 
spremembam pri vsakem otroku. S skrbno izbranimi dejavnostmi spodbujamo, krepimo in 
utrjujemo otrokov celostni razvoj.

Ključne besede: spremljanje otrokove dejavnosti in odzivov, mesečni zapisi.

Vzgojitelji opazujemo otroke pri igri in usmerjenih dejav-
nostih v notranjih prostorih vrtca ali na prostem, pa tudi 
pri vsakodnevnih rutinskih dejavnostih.
 Najpogostejša otrokova dejavnost je igra. Z igro otrok 
spoznava sebe, svet in se uči. Otrok s pomočjo igre raz-
vija svoje sposobnosti. Igra vpliva na razvoj mišljenja, na 
pridobivanje izkušenj in znanja, na otrokovo čustveno in 
socialno življenje ter prispeva h govornemu razvoju. Tudi 
dejavnosti, ki jih spodbudi vzgojiteljica, z namenom, da 

bi se otroci nečesa naučili oziroma z njeno pomočjo usvo-
jili določene sposobnosti in spretnosti, so za otroke igra, 
vzgojitelji pa jo imenujemo igralna dejavnost. Predšolski 
otroci v teh igralni dejavnostih ne stremijo k določenemu 
rezultatu (npr. pridobitvi določene sposobnosti, ki si jo za 
cilj zastavi vzgojitelj, ko načrtuje dejavnost), ampak v njej 
predvsem uživajo in pri tem nenamerno ter spontano pri-
dobivajo sposobnosti in različna znanja. 
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Opazovanje otrokovega odzivanja in spremljanje 
njegovega napredka
Vzgojitelji opazujemo, kako se otrok odziva v igri na naše 
pobude pri igralnih dejavnostih in na pobude sovrstnikov. 
Z namenom, da bi bilo naše spremljanje bolj sistematično, 
smo oblikovale razpredelnice, ki nam služijo za oporo 
opazovanja. Razpredelnice so narejene za vsako leto otro-
kovega razvoja v predšolskem obdobju. Na podlagi teh 
razpredelnic beležimo posebnosti vsakega posameznika. 
S tem dobimo uvid v individualne razlike in podlago za 
prilagajanje načrtovanih dejavnosti otrokom. V literaturi 
(Marjanovič Umek 1996 in drugje) je razvoj otroka dovolj 
dobro predstavljen, da lahko na tej osnovi predvidevamo 
naslednje otrokove razvojne korake. Krepimo lahko tis-
ta področja, ki so potrebna naše posebne pozornosti. Na 
podlagi teh dejavnosti posameznika pozorno opazujemo. 
Zapisujemo si napredek, načine, kako bi razvoj pospešile, 
ideje, kako dejavnosti prilagoditi, otežiti. Če v določenem 
obdobju otrok nečesa še ne zmore, s tisto dejavnostjo nada-
ljujemo in si zapišemo, kdaj mu je uspelo. Razpredelnica za 
opazovanje je del otrokove osebne mape ali listovnika.

Otrokova osebna mapa (portfolio ali listovnik)
Mape so vsebinsko zelo različne, ker so otroci različni. 
Van je vstavljamo otrokove izdelke, pesmi, ki jih pojemo pri 
različnih tematskih sklopih, fotografije otrok med dejavno-
stjo v vrtcu, vabila na pogovorne urice, roditeljske sestan-
ke, jedilnike, ki so bili posebej všeč neješčim otrokom in po-
dobno. Vstavljamo tiste stvari, ki se nam zdijo pomembne 
za določenega otroka. 

Primer mesečnega zapisa (september) v otrokovo oseb-
no mapo (portfolio ali listovnik) za enoletno deklico

Uvajanje
Lina (ime je izmišljeno) se je v vrtec hitro uvedla, slaba 2 
tedna je trajalo, da je prenehala jokati. Sodeluje pri dejav-
nostih, ki jih vsakodnevno pripravljam v igralnici. Včasih 
je pri kakšni dejavnosti sprva malo zadržana, gleda od da-
leč, potem pa se sama približa (likovno ustvarjanje – tisk 
rok, senzorna škatla z zdrobom). Če želi kakšno stvar, me 
prime za roko in me odpelje tja, kjer je želena stvar – lonček 
s čajem, knjiga, medvedek na polici, knjiga …).

Samostojnost, skrb zase
Lina je zelo samostojna. Hrani se sama. Žlico drži čvrsto 
in hrana pristane v njenih ustih. Zapomnila si je, kje ima 
svoj prostor za copate in nahrbtnik. Ko gremo ven, si gre 
sama po čevlje, sezuje si copate, počaka, da sem prosta, da 

ji pomagam pri obuvanju. Med umivanjem rok sodeluje. 
Iz kozarca samostojno pije. Vse cilje, ki smo si jih zadali za 
področje samostojnosti do 2. leta, je Lina že usvojila. Lina 
svoj obrok poje popolnoma sama. Ne potrebuje nobene po-
moči in tudi je lepo. Okoli nje ni veliko hrane. 

Čustveni in socialni odzivi
Stiska ob ločitvi od staršev je še vedno prisotna na sredi 
septembra, a v zelo blagi obliki. Hitro se jo da potolažiti s 
preusmeritvijo dejavnosti. Uživa ob poslušanju pravljic, 
pesmic. Med poslušanjem glasbe se giblje, ziba, pokaže, da 
ji je všeč. Med pospravljanjem igrač opazuje, sodeluje le 
redko. Ko si nekaj želi, me prime za roko in me odpelje do 
svoje želje. Če ji ne ustrežem, se jezi. To največkrat poka-
že s kratkim jokom, cviljenjem, a kmalu ugotovi, da nima 
smisla trmariti. Konec septembra je Lina prišla v vrtec brez 
joka. Mirno se je sprehodila skozi vrata in se začela igrati. 
Bravo Lina!

Usmerjene dejavnosti in komunikacija
V septembru veliko uporabljamo bibarije. Lina ima pesmi-
co Odpri, zapri zelo rada. Preko igre jo usvaja, zraven kaže 
z rokami. Lina pozorno posluša in gleda, ko kažem bibarije. 
Močna je na govornem področju. Ponavlja kratke besede, 
sodeluje ob pesmicah, kliče otroke po imenih. Pozna imena 
vseh sošolcev v skupini, ve kdaj kdo manjka, čigav je dolo-
čen predmet ali oblačilo, ki pripada vrstniku iz skupine. 
Pozna in upošteva preprosta navodila, pomaga pospraviti 
igrače. Gleda in opazuje slike v slikanici, se ob njih ustavi, 
jo zanimajo, poišče me, da sliko opišem, posluša, ponavlja 
za mano zvoke, kratke besede. Svoje želje izraža na razli-
čne načine (pokaže, te pelje do mesta želja, »pove« po svoje 
…), a če ji ne ustrežem ali je drugače, kot si je zamislila, stvar 
želi doseči z zelo močnim jokom, ki seveda kmalu utihne, 
ker vidi, da vztrajam do konca. Morda bo še enkrat posku-
sila naslednjič isto stvar izsiliti, kasneje ne več, ker ve, da z 
izsiljevanjem v vrtcu ne bo dosegla prav veliko.

Igra
Lina igrač večinoma ne daje v usta. Stresa, pretresa, preli-
va, polni, prazni. Ve, za kakšen namen so in v večini jih tako 
tudi uporablja. Med igro z nestrukturiranim materialom 
spretno meče plastične pokrovčke v odprtino steklenic od 
praška. Igrače sicer deli z drugimi, a šele, ko se jih naveliča. 
Če se odloči, da se bo igrala z določeno igračo, pri tem tudi 
vztraja in jo ne da od sebe, tudi če ji jo želijo izpuliti iz rok. 

Gibanje
Motorično je zelo spretna. Pleza po blazinah, z mojo pomoč-
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jo naredi preval, pripravljena in željna je gibalnih stimula-
cij. Ni je strah, poskusi, zaupa, se veseli novih gibalnih izzi-
vov – hoja po gredi, hoja z bosimi nogami po koruzi, rižu, 
plazenje skozi tunel, plezanje na blazine.
Pred sprehodom se je takoj prijela za bibo. Nismo imeli no-
benega seznanjanja z njo. Takoj je vedela, da je potrebno 
prijeti plastični obroček in ga držati, medtem ko hodimo. 

Listovniki kot pomoč pri načrtovanju oddelčnega 
kurikula
Zapisi nam pomagajo pri načrtovanju dejavnosti v oddel-
ku. Najprej naredimo evalvacijo vzgojno-izobraževalnega 
dela v oddelku.

Primer evalvacije 
V oddelku je konec septembra prisotnih 6 otrok. 2 otroka 
še ne hodita, najmlajši še ne sedijo samostojno na sobni gu-
galnici. Nekateri otroci se gibanja in sredstev za gibalne 
dejavnosti še bojijo, ob spodbudi odraslega bodo v nadalje-
vanju strah izgubili. Na sprehodu so nehodeči v vozičku in 
vsi uživajo, hodeči pa ob bibi, vendar nekateri drže še niso 
usvojili. Z vsakodnevno vajo jih bomo spodbujali, da jim uspe. 
Ob vsakodnevnih gibalnih stimulacijah pričakujemo napre-
dek vsakega posameznika na gibalnem področju.
  Najmlajši se še ne hranijo samostojno. Potrebujejo po-
moč, nekateri starejši otroci pa so že popolnoma samostoj-
ni. Spodbujamo in pomagamo po potrebi pri uporabi pri-
bora. Nekateri se sezujejo že sami, večina potrebuje pomoč 
pri obuvanju copatkov. Opazna je pretirana pomoč doma, 
zaradi česar se otroci niti ne lotijo sezuvanja in obuvanja. 
Staršem bomo svetovali, naj potrpežljivo spodbujajo otrokovo 
samostojnost.
   Otroci razvrščajo, nosijo, prijemljejo, sipajo, polnijo, 
praznijo, stresajo, mečejo predmete. Igrače vsi še ne upo-
rabljajo v prave namene (vstavljanke, pretikanke, pokri-
vanke). Igrajo se vzporedno, igra je posamična. Opaziti je 
veliko posnemanja. Večina potrebuje spodbudo odraslega 
za igro. Navajali jih bomo na pospravljanje/ razvrščanje igrač 
ob vzoru odraslega.
   Večina otrok še ne želi samostojno sodelovati pri likov-
nih in glasbenih dejavnostih. Barvnik držijo nepravilno, 
ga dajejo v usta in jim služi predvsem za igro. Sledi barvni-
ka so pri večini rahle ali pretirano močne. Glasbi radi pris-
luhnejo, zibljejo se v ritmu, večina. Nekateri sede, drugi 
se vrtijo. Pritegnejo jih različni instrumenti, ki izvabljajo 
zvoke.  Vsakodnevno izvajamo bibarije in kratke otroške 
pesmice, ki jih nekateri že posnemajo, tudi z gibi, drugi 
pa poslušajo in si shranjujejo informacije. Ob spodbudi in 
usmerjanju bodo ugotovili, čemu služijo določene likovni in 

glasbeni predmeti. Najstarejši v skupini že ponavljajo bese-
de ali izgovarjajo nekaj besed, ostali komunicirajo z gibi in 
jokom. Večina posnema oglašanje živali, tudi zvoke vozil, 
kar vsakodnevno vadimo za razvoj govoril. Najstarejši o-
troci razumejo preprosta navodila, mlajši še ne sledijo na-
vodilom in rutini dneva. Nadaljevali bomo z individualnim 
spodbujanjem h govorjenju, posebno bomo pozorni na komu-
nikacijo pri dnevni rutini.

Zaključna misel
Skrbno načrtovane dejavnosti snujemo tako, da krepimo 
in utrjujemo otrokov razvoj. Če si vzamemo čas za opazo-
vanje, beleženje otrokovega napredka, lahko načrtno dela-
mo na področjih, kjer je napredek manjši ali pa otežujemo 
področja, ki so otroku enostavna in s tem spodbujamo še 
več potenciala, ki ga otrok skriva. Osebne mape otroka so 
celovit pogled v določeno obdobje otrokovega razvoja, ki 
ga z igro in s skrbno načrtovanimi dejavnosti (ter beleže-
njem otrokovih posebnosti) ustrezno razvijamo pri vsa-
kem posamezniku.
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Aktivno otroštvo – vzvod za uspešno življenje

Prof. dr. Rado Pišot, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Centro di ricer-
che scentifiche Capodistria, Science and Research Centre Koper

Poletje, ki je čas za aktivnosti na 
prostem za otroke in odrasle, nas 
je zvabilo iz zaprtih prostorov na 
ulice, v parke, v naravo. Vsi se 
bomo več gibali. Za začetek vas 
prosim, da pojasnite, kako vi, kot 
strokovnjak na področju kinezio-
logije, razlagate otrokovo gibalno 
kompetenco. Kaj to sploh je?
Gibalna kompetenca (zmožnost) je 
ena temeljnih kompetenc, ki si jih v 
življenju moramo razviti, saj od nje 
zavisi ne le preživetje in stabilnost 
človekovega organizma, temveč tudi 
raven kakovosti življenja, ravnovesje 
v organizmu – zdravje in nenazadnje 
naše zadovoljstvo z lastno telesno in 
gibalno samopodobo. 
 Gibalna kompetenca predstavlja 
preplet gibalnih sposobnosti in gi-
balnih znanj, ki jih razvijamo in us-
vajamo od zgodnjega otroštva in nad-
grajujemo tekom celega življenja. Še 
nedolgo nazaj (za človeštvo namreč 50 
ali 100 let ne pomeni veliko ob zaveda-
nju, da so se naši predniki že pred več 
deset tisoči let podobno gibali in reše-
vali vsakodnevne življenjske zahteve) 
je bil sleherni posameznik gibalno 
veliko bolj aktiven, kot je danes. O-
troci so/smo preživeli na ulici ure in 
ure v najrazličnejših gibalnih igrah 
– tekali, skakali, plezali in plazili so 
se na sto načinov. Danes pa (kot kaže-
jo nekatere sodobne raziskave) otroci 
preživijo pred ekrani (»screen time«) 
cca. enkrat več (cca. 17 ur tedensko ali 
okoli 4 ure dnevno) kot pri gibalnih 
aktivnostih. Vloge gibalne kompeten-
ce se starši žal ne zavedajo dovolj in 
otroka ne spodbujajo dovolj k gibanju 
na prostem. Po drugi strani pa jih po 
navedbah današnjih raziskav kar šti-
ri od petih staršev otrok od 2 do 12 let 

meni, da so informacijske tehnologije 
odlična podpora otrokovemu razvoju 
in je zato najpomembnejše, da se čim 
prej tehnološko opismenijo.

Zadnja leta se je v vrtcih na pod-
ročju gibanja marsikaj obrnilo 
na bolje. Državni pravilnik o 
igriščih je igrišče opredelil kot 
zunanji prostor vrtca in podrob-
neje določil stalno skrb za varnost 
površin in igral na njih. Zrasle so 
nove telovadnice ali vsaj športne 
igralnice, mnogo igrišč je dobi-
lo nova sodobna igrala … Kako 
ocenjujete ta napredek glede na 
gibalno kompetenco predšolskih 
otrok? Se odraža v kakšnim mer-
ljivih rezultatih na gibalnem pod-
ročju?
Vsekakor so to premiki v pravo smer. 
Rezultate teh ukrepov bo mogoče za-
znati v prihodnjih letih ob upanju, 
da se izredno »agresivna konkuren-
ca razvoja IT«, ki staršem in otrokom 
hitro zleze pod kožo, ne bo uspela tako 
razvijati. Resnici na ljubo je to težko 
pričakovati, zato bo striktnost pri 
realizaciji omenjenih ukrepov, osve-
ščanje staršev in vzgajanje otrok v 
gibalno aktivnem življenjskem slogu 
nujno potrebno še naprej sistematič-
no izvajati. 
 Že danes je dnevna potreba po gi-
balni aktivnosti (minimalno 60 minut 
dnevno in če je le mogoče na prostem) 
veliko večja, kot je bila pred časom. 
In to predvsem zato, ker je agresiv-
nost sedentarnega (sedečega) sloga 
in grožnja ekranov (računalnikov, 
tablic, telefonov, televizije …) v življe-
nju današnjih otrok vedno večja. Šte-
vilne vlade s tem v zvezi sprejemajo 
priporočila, ki to omejujejo ali celo 

prepovedujejo, vendar je gotovo pra-
va odločitev bogata ponudba na pra-
vem kraju, času in sredstvih. Ponuditi 
igrala, igrišča in telovadnice blizu 
bivalnega in vrtčevskega (šolskega) 
okolja, ki so staršem in otrokom dos-
topna  v ustreznem času in finančno 
neobremenjujoča, predstavlja najbolj-
še spodbude. Potrebno je še uzaves-
titi količino, intenzivnost ter obliko 
in način gibalne aktivnosti, ki naj bo 
otroku ponujena. Premalo se zaveda-
mo, da so danes elementarni gibalni 
vzorci (EGV), kot so hoja, tek, skok, 
plezanje, plazenje, metanje, lovljenje, 
tisti, ki jih najbolj pogrešamo in neka-
teri (plezanje) že kar izginjajo iz življe-
nja otrok. Ta elementarna gibanja, ki 
jih je tudi relativno enostavno ponu-
diti, so pomembna osnova gibalnim 
stereotipom (naučenim gibanjem, kot 
so igra nogometa, košarke, smučanje, 
kolesarjenje …), ki jih usvaja otrok v 
kasnejših obdobjih. Seveda so za po-
nudbo prave kakovosti in količine 
ustreznih gibalnih spodbud potrebna 
znanja strokovnjakov (kineziologov, 
vzgojiteljev, učiteljev …), ki morajo ta 
proces ustrezno usmerjati.

Vzgojiteljice v vrtcih naj bi bile 
otrokom zgled zdravega, gibalno 
aktivnega odraslega. Pa je v veči-
ni tako? Ste naredili kakšno razi-
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skavo v tej smeri? 
Osebno menim, da je danes stanje 
veliko boljše, kot je bilo pred leti. Na 
splošno so današnje vzgojiteljice tudi 
veliko bolj izobražene in imajo tudi 
več možnosti strokovnega usposablja-
nja. Je pa to odvisno tudi od njihovega 
lastnega zavedanja in razumevanja 
vloge in pomena gibalne aktivnosti 
v razvoju otroka. Poznam številne 
vzgojiteljice starejših generacij, ki 
so enostavne vedele, da je otroku po-
trebno te spodbude ponuditi in še da-
nes tako delajo – ne glede na letni čas 
in možnosti, ki so ponekod tudi še zelo 
omejujoče. 
 Seveda  je tudi pomemben zgled 
zdravega in gibalno aktivnega živ-
ljenja. Žal velikokrat ni tako. Večkrat 
smo s kolegi ugotavljali, da je med 
vzgojitelji tudi več kadilcev (v času 
študija je to morda še bolj izrazito). 
Da bo otrok usvojil zdrav in prime-
ren življenjski slog, mu moramo stati 
ob strani tudi s primerom, z dobrim 
zgledom. Žal nisem mnenja, da smo v 
tej vlogi vedno najboljši. Aktivnosti in 
vsebin, ki sodijo v ta okvir, je veliko – 
načini prehranjevanja, preživljanje 
prostega časa, počitnic, razvade, kot 
so kajenje, alkohol. V naravi odraslih 
pa je tudi, da se radi pregrešimo. Če 
je to v prisotnosti otroka, se v njemu 
lahko pojavi dvom. Vsekakor sem 
mnenja, da je dober vzor ravno tako 
pomemben kot vsebine in dejavnosti, 
ki jih otroku nudimo. 
 Kot sem že večkrat poudaril, pa se 
moramo zavedati, in vsi ti, ki se za ta 
poklic odločijo, še toliko bolj, da delo 
z otrokom v tem izredno občutljivem 
in razvojno dinamičnem obdobju ni 
le poklic. Je poslanstvo, ki mu mora-
mo biti predani v celoti in se zavedati 
naše vloge kot usmerjevalca otroko-
vega razvoja. Usmerjevalec, ki otroka 
pri tem vodi, mora biti sposoben otro-
ku ne le ponuditi vsebine, ki mu bodo 
posledično koristile, ampak mu do ta-

kih vsebin razviti pozitivno mišljenje 
in ga preko tega pripravljati, da bo to 
kasneje prevzel kot način življenja. In 
to ne le otroku – moramo se ustrezno 
poglobiti tudi v otrokove starše, saj o-
troci z njimi vendarle še preživijo ve-
liko več časa. 

Čas bivanja otrok na igriščih se v 
toplejših letnih časih podaljša. Žal 
pa tudi na prostem še večkrat opa-
zimo, ko spremljamo dogajanje 
na igriščih, da veliko otrok pose-
da ali pa se ukvarja z umirjenimi 
dejavnostmi. Tudi vzgojiteljice je 
večkrat opaziti, kako stojijo v sku-
pini, sicer pozorne na dogajanje, a 
vendarle gibalno pasivne. Kako 
komentirate te pojave?
Dejstvo je, da moramo, če želimo do-
seči vsaj približno procese in meha-
nizme, ki bodo v organizmu otroka 
nadomestili izgubo zaradi preveč 
presedenega časa in tako spodbudili 
kompenzacijo in zagotovili skladnost 
gibalnega razvoja, otroku ponuditi 
dovolj dinamične gibalne aktivnosti. 
Ta mora biti količinsko, vsebinsko in 
organizacijsko ponujena na način, da 
otroka pritegne in motivira. Veliko-
krat pa ni taka zaradi posrednih in 
povsem, za otroka, nepomembnih 
razlogov. Če je v poletnih dneh vro-
če, se pri aktivnosti oznojimo – kar 
ni prijetno, je pa koristno; potrebu-
jemo ustrezno opremo in moramo se 
preobleči – kar je zamudno, vendar 
koristno; nadomestiti moramo izgub-
ljeno tekočino – predvsem je nujno 
potrebno v to usmerjati otroke, ki 
bodo v primeru velike motivacije in 
zadovoljstva na žejo pozabili. 
 Zanimive in dinamične gibalne ak-
tivnosti v naravi – tekanje, skakanje, 
plezanje – pa so lahko tudi zahtev-
ne, da ne rečem nevarne. Zahtevajo 
določeno tveganje, ki lahko vodi do 
udarca, poškodbe – tudi ta je lahko 
neprijetna, vendar pa nujno potrebna 

za nadaljnji celosten razvoj otroka. V 
hiperprotektivni družbi, kakršne del 
so tudi današnji starši, žal ponekod 
tudi vzgojiteljice, pomočnice in ravna-
teljice, se iz navedenih razlogov izogi-
bamo taki aktivnosti v naravi. S tem 
škodimo otroku. Tveganje bi morali 
jemati kot nišo, kot to jemljejo poslov-
neži v poslu. Le tako bomo lahko spre-
jeli vse našteto kot najboljše spodbude 
za naše malčke. 

Na posvetu vzgojiteljev, kjer ste 
sodelovali pred časom s plenar-
nim predavanjem, ste opozorili 
tudi na pretirano zaščitniško 
obnašanje staršev tako rekoč od 
prvega otrokovega koraka dalje. 
Kako in s čim osveščati starše, da 
pretirano varovanje in opozarja-
nje pred nevarnostjo gibanja bolj 
škodi kot koristi?
Kot rečeno, je družba zaradi razno-
raznih dogodkov, ki smo jim priča v 
današnjem času, na splošno v vseh po-
gledih vedno bolj zaščitniška. Povsem 
normalno je, da si želimo, da se otroku 
ne bi zgodilo nič neprijetnega ter da 
bi mu v življenju šlo vse kot po mas-
lu, brez napak, slabih izkušenj, pro-
blemov, nesreč … Toda žal se človek 
skozi evolucijo ne bi razvil in prebil 
do danes, če ne bi bilo napak in nega-
tivnih izkušenj, obremenitve in napo-
ra. Tako je za naš celoten organizem 
vedno veljalo »rabi ali izgubi«. Na pri-
meru dveh pomembnih organov, kot 
so skeletne mišice in možgani, lahko 
to jasno predstavimo. Če mišice niso 
aktivne, se ne zoperstavljajo težnosti 
in stresu (na nek način prekomerni 
obremenitvi), propadejo, atrofirajo. 
In enako velja za naše oz. otrokove 
možgane. Le obremenitev in zahtevno 
naprezanje vodi v razvoj. Če je otrok 
stalno v okolju, v katerem ni možnosti 
za stres (morda na kavču) ali poškod-
bo, z znanimi vrstniki (iz družbe, ki 
se zdi staršem ustrezna) v pravi druž-
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bi (beri – v socialnem, emocionalnem 
in gibalnem »inkubatorju«), potem se 
mu verjetno ne bo zgodilo nič hude-
ga– vendar v tem trenutku. Kakšna pa 
je to spodbuda zdravju in celotnemu 
razvoju, pa je drugo vprašanje. 
 Če si zamislimo, da je ob 9.00 v ce-
lotnem svetu nekaj milijonov staršev 
izgovorilo svojim otrokom opozori-
lo: »Pazi, da ne padeš!« in da je ob 9.01 
zaradi tega opozorila nekaj 100 tisoč 
otrok manj padlo, se moramo zaveda-
ti, da bo tistih nekaj 100 tisoč lahko v 
naslednjem trenutku zaradi pomanj-
kanja predhodne izkušnje padlo s 
hujšimi posledicami, kot bi sicer. In 
ravno padci so bili tema preučevanja 
v raziskavi, opravljeni pred nekaj leti 
v Splošni bolnišnici Izola (Gasparini, 
M. in drugi). Zanimive ugotovitve 
med ostalim navajajo tudi dejstvo, da 
je danes padec iz stojne višine (spo-
takniti se) eden najpogostejših razlo-
gov za poškodbe otrok ter da so med 
poškodbami vedno na višjem mestu 
pogostosti poškodba obraza, prsnega 
koša. Tudi to nakazuje, da je zaradi 
pomanjkanja gibalnih spodbud da-
našnji otrok bolj podvržen padcem, 
pri katerih pa se zaradi istih razlogov 
tudi ne zna zaščititi. 
 Ker verjamemo, da imajo straši 
svoje otroke res radi in jim ne želijo 
»ponujati« morebitnih poškodb, je 
reševanje tega problema trd oreh. Ne 
glede na to moram na vsakem koraku 
starše osveščati. Tako, kot so vsi pri-

čakovali in se veselili otrokovih prvih 
korakov, tako morajo sprejeti tudi vse 
ostale spodbude in kar pride z njimi. 
Le tako lahko otroka zaščitijo pred 
hujšimi posledicami, ki lahko nastopi-
jo kasneje. 

Jean Piaget je v prvem otrokovem 
obdobju do dveh let razvoj miš-
ljenja naslonil na nove gibalne 
in senzorne izkušnje, obdobje je 
poimenoval senzornomotorična 
faza kognitivnega razvoja. Vzgo-
jitelji in starši opazijo, da otrok v 
tem času začne ciljno usmerjati 
svoje gibanje. Na kaj naj bomo po 
otrokovem prvem letu, ko pride v 
vrtec, na gibalnem področju ku-
rikula še posebno pozorni?
Potrebno je izpostaviti, da se senzomo-
torična (zaznavno-gibalna) stopnja, ki 
poteka nekje do 2 let (po J. Piagetu), iz 
vidika gibalnega razvoja pokriva z 
refleksno in rudimentarno fazo gibal-
nega razvoja (po D. Gallahueju). Refle-
ksni gibi novorojenčka predstavljajo 
prvo stopnjo motoričnega razvoja. 
Refleks je vedenje, ki ga samodejno 
sproži določeni dražljaj (zvok, dotik, 
svetloba, sprememba telesnega polo-
žaja) in ga nadzorujejo nižji možgan-
ski centri. Nekateri refleksi so izred-
no pomembni (npr. sesalni) in otroku 
omogočajo preživetje, nekateri dru-
gi pa so imeli nekoč prilagoditveno 
vrednost v evoluciji človeka (npr. mo-
rov refleks naj bi dojenčkom omogo-
čal, da so se prijeli maminega telesa). 
Namen zgodnjih refleksov je še zašči-
ta novorojenčkov in dojenčkov pred 
škodljivimi dražljaji (npr. mežikanje), 
igrajo pa tudi pomembno vlogo pri 
nadzoru čustvenega razburjenja do-
jenčkov (npr. sesanje umiri njihovo 
razburjeno gibanje). Večina refleksov 
pri dojenčkih v prvih šestih mesecih 
izgine ali se postopno spreminjajo, 
saj ne predstavljajo več ustreznega 
vedenja, nekateri drugi refleksi pa se 

z razvojem ohranijo, saj imajo še nap-
rej prilagoditveno funkcijo. Kmalu za 
tem sledi t. i. rudimentarna faza gibal-
nega razvoja. Ta se deli na dve stopnji, 
in sicer: stopnjo inhibicije refleksov 
(kmalu po rojstvu je gibanje vedno 
bolj pod nadzorom razvijajočega se 
korteksa, kar povzroči, da se vedno 
več refleksov inhibira in postopno 
izgine) in predkontrolno stopnjo (pri 
otrocih okoli enega leta starosti opa-
zimo že večjo natančnost in kontrolo 
gibanja; otroci se že naučijo pridobi-
vati in obdržati ravnotežje, ravnanja 
z raznimi predmeti in gibanja v pro-
storu s precej veliko kontrolo). 
V tem obdobju je potrebno otroku 
predvsem zagotoviti dovolj pestrih 
spodbud. Z gibanjem spoznava svet 
okoli sebe, sebe samega in pridobiva 
nove neprecenljive izkušnje. Omogo-
čiti mu moramo, kar sam želi dosegati. 
Vse spodbude naj bodo naravne. Ko 
smo prej omenjali tehnološki razvoj 
in IT, je potrebno izpostaviti, da se 
ravno za otroka v tej starosti ne pri-
poroča nikakršnih IT spodbud. Pred 
ekrani najbolje, da sploh ne sedijo. Na-
rava v vseh svojih dimenzijah (voda, 
sneg, zemlja, gozd, kamenje, živali, 
rastline) in najosnovnejša gibanja so 
najboljša spodbuda. 

Okoli tretjega leta se razvoj velike 
motorike v grobem zaključi, ko o-
trok sam in brez opore zmore po 
stopnicah navzgor in navzdol, a 
proces pretvarjanja hrustanca 
v kostno tkivo se potegne tja do 
osmega leta. Kakšno velikomoto-
rično gibanje naj vzgojiteljice še 
posebej spodbujajo na vrtčevskih 
igriščih in drugje na prostem, 
kjer je to možno, na primer pri 
podeželskih vrtcih?
Najprej vas moram nekoliko razoča-
rati, saj ugotavljamo, da današnji o-
troci po večini gibalno še ne dozorijo 
iz vidika elementarnih gibalnih vzor-

''Moramo se zavedati, 
vsi ti, ki se za vzgojitel-
jski poklic odločijo pa 
še toliko bolj, da delo z 
otrokom v tem izredno 
občutljivem in razvojno 
dinamičnem obdobju ni le 
poklic. Je poslanstvo, ki 
mu moramo biti predani 
v celoti …''
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cev, kot je to bilo pred leti. V temeljni 
literaturi, ki obravnava to gibalno 
razvojno obdobje, avtorji (B. Malina, 
D. Gallahue in drugi) sicer navajajo, 
da naj bi EGV dozoreli do tretjega leta, 
vendar pa smo v eni večjih in prvih 
tovrstnih raziskav, izvedenih s sodob-
nimi merskimi instrumenti (R. Pišot 
in drugi), ki je pred nekaj leti obrav-
navala slovenske predšolske otroke, 
ugotovili, da današnji otroci s skla-
dnostjo izvajanja EGV nekoliko zamu-
jajo in se slednja pri večini vzpostavi 
šele nekje okoli četrtega leta starosti 
ali celo kasneje. Glavni razlog temu 
je pomanjkanje in neustrezna koli-
čina in kakovost gibalnih spodbud v 
tem obdobju. Oblike neformalnega 
učenja, ki so lahko otroku ponujena v 
prostem času v naravnem okolju, lah-
ko to izgubo izničijo in otroku omogo-
čijo skladen gibalni razvoj.
 V sled navedenega otrok v tem 
razvojnem obdobju potrebuje čim 
več pestrih, raznovrstnih gibalnih 
spodbud, ki naj temeljijo na EGV (ele-
mentarnih gibalnih vzorcih). Tehnika 
zahtevnejših gibanj (športnih elemen-
tov) ne sme biti primarnega pomena. 
Ambicije staršev, ki otroke pripeljejo 
v klube, raznih trenerjev in predse-
dnikov klubov in društev, ki temelji-
jo na športnem rezultatu, se morajo 
umakniti otrokovim prvinskim inte-
resom zadovoljstva ob gibanju, druže-
nju z vrstniki in veselju ob uspešnem 
izvajanju gibanja. Gibanje z žogo, v 
vodi in na snegu, igra nogometa, pla-
vanje ali smučanje je primerna za o-
troka v zgodnjem razvojnem obdobju.   

V predšolskem obdobju naj bi o-
trok usvojil predvsem naravna 
gibanja. Kdaj pa nastopi, po va-
šem mnenju, čas za vključevanje 
v športne dejavnosti? 

V šport lahko otroka vključimo dovolj 
zgodaj. Predvsem zato, ker mu tako 
odpremo pot do nekaterih navad, ki 
lahko pomembno prispevajo k doda-
ni vrednosti in kakovosti življenja v 
kasnejših obdobjih. Če z otrokom dela 
strokovnjak, ki pozna prej omenjene 
potrebe in mehanizme razvoja otroka 
v zgodnjem razvojnem obdobju, po-
tem se lahko k takemu strokovnjaku 
otroka vključi v šport že pri štirih, pe-
tih letih – seveda šport v tem primeru 
pomeni gibanje v ustreznem okolju in 
vsebini. Če pa jemljemo šport z vsemi 
pravili, s strukturiranim gibanjem, 
tehniko, z rezultatom kot primarnim 
vodilom in spodbudo, potem pa ne 
smem priporočiti vključevanja, pre-
den se ne zaključijo procesi razvoja 
in rasti otrokovega organizma do te 
mere, da mu preobremenitve – fizične 
in psihične – ne škodujejo. Če bi imel 
to možnost, bi zakonsko predpisal, da 
mora biti 90 % vsebine v vseh društvih 
in klubih vsaj do nekje 10 leta starosti 
enake ali vsaj podobne. Seveda se giba-
nje z žogo lahko dogaja na travnatem 
igrišču, v telovadnici s takimi in dru-
gačnimi žogami. Lahko se gibljemo po 
snegu, ledu ali v vodi z najrazličnejši-
mi rekviziti in s prilagojenimi pravili. 
Lahko to tudi imenujemo in za otroka 
je iz vidika motivacije tudi prav, da to 
imenujemo z imeni športov, vendar 
pa mora biti do desetih let v ospredju 
njegov celosten razvoj, količina in na-
čin dela, ki ga spodbuja in ne omejuje 
ali preobremenjuje.  

Menite, da potrebujejo vzgojitelji 
in vzgojiteljice več izobraževanja 
s področja gibanja?
Vedenj o tem ni nikoli dovolj. Ko se za-
vedamo, da lahko znanja še nadgradi-
mo in s tem oplemenitimo naše delo z 
otrokom, potem smo že na pravi poti. 

Nova znanja so danes dosegljiva veli-
ko bolj kot nekoč. Le zavedanje in želja 
otroku ponuditi več, je pomembna.
Dovolite, da vas vse ob tej priliki 
tudi povabim na že 9. mednarodno 
znanstveno in strokovno konferen-
co »Otrok v gibanju«, ki bo tudi letos 
potekala v tednu otroka od 2. do 4. 
oktobra 2017 v kongresnem centru 
Grand Hotela Bernardin v Portorožu1. 
Tudi letos bodo številni strokovnjaki 
predstavili svoje poglede in z vami 
delili znanja o vlogi in pomenu gibal-
ne/športne aktivnosti kot integralne-
ga dela otrokovega vedenja in stalne 
komunikacije z okoljem, ki je nujna 
za skladen razvoj otroka. Letošnja 
konferenca zato nosi delovni naslov 
»Aktivno otroštvo – vzvod za uspeš-
no življenje«. S tem želimo poudariti 
in uzavestiti potrebo po gibanju in 
jo ponovno vzpostaviti kot človeko-
vo vsakdanjo rutino. Novost letošnje 
konference pa so tudi strokovne in 
praktične delavnice »Aktivni v vrtcu 
in šoli«, katerih namen je predstaviti 
novejše pristope in primere dobrih 
praks. Lahko tudi sami predstavite 
svoje izkušnje in izmenjate znanja s 
kolegicami in kolegi sorodnih strok.

Katere športne dejavnosti so pri-
merne za začetnike?
Vsi smo bili ali pa smo še danes za-
četniki v določenih novih gibalnih 
aktivnostih. Omejitev ali prednost so 
naše gibalne sposobnosti in znanja, 
kar pa ni razlog za neaktivnost, tem-
več spodbuda za dobrega strokovnja-
ka, da slehernemu ponudi ustrezno 
pot. Zavedati se moramo, da smo v so-
dobni družbi z znanjem (možgani) že-
leli nadomestiti tudi aktivnosti, ki so 
jih v evoluciji vodila čustva (srce), kar 
nam danes povzroča tudi probleme. 
Dovolite, da na koncu ob tej priliki 

1  Organizator konference je Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za kineziološke raziskave s soorganizatorji: Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za 
šport; Univerzo v Mariboru, Pedagoško fakulteto; Univerzo na Primorskem, Pedagoško fakulteto in Zdravstvenim domom dr. Adolfa Drolca Maribor. 
Več informacij najdete na spletni strani konference: http://ovg.si/?lang=sl 
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vse vzgojitelje in vzgojiteljice spodbudim k iskanjem novih 
znanj in resnic o otrokovem gibalnem razvoju. In sicer z 
najboljšo nagrado, ki gotovo sledi – zadovoljstvo in srečni 
obrazi otrok in njihovih staršev. Slednji morda ne bodo 
vedno tako navdušeni nad preznojenimi obrazi in umaza-

nimi hlačami, bodo pa navdušeni kasneje nad uspehom in 
zdravjem lastnih otrok.

Gospod profesor, najlepša hvala za vaše odgovore.
Spraševala je Betka Vrbovšek.

Izmenjava znanja in izkušenj v EU projektih

EU projekt: We eat responsibly – Odgovorno s hrano 
Brigita Gomboc, dipl. vzgojiteljica, OŠ Sveti Jurij, podružnica Pertoča

Osnovna šola Sveti Jurij je v sklopu programa Ekošole pris-
topila k EU projektu We eat responsibly - Odgovorno s hrano. 
V svojem prispevku predstavljam namen in pomen projek-
ta, pa tudi dejavnosti podružnične šole in vrtca Pertoča v 
tem projektu.
 Sem vzgojiteljica in zaposlena na majhni podružnični 
enoti Pertoča, ki sodi k OŠ Sveti Jurij. Skupaj z učiteljico 
poučujeva 13 učencev v kombiniranem oddelku 1. in 2. ra-
zreda. Poleg kombiniranega oddelka imamo še samostojni 
oddelek 3. razreda s 7 učenci. V isti zgradbi, ki jih ima že 
častitljivih 53 let, je tudi oddelek vrtca z 19 otroki.
 Letos smo skupaj z matično šolo in s šestimi enotami vrt-
ca v sklopu programa Ekošole pristopili k EU projektu We 
eat responsibly – Odgovorno s hrano. V njem poleg Slovenije 
sodelujejo še šole iz 8 partnerskih držav in sicer: Bolgarije, 
Češke, Hrvaške, Latvije, Malte, Poljske, Romunije in Slova-
ške. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije.
Osnovni namen projekta je, da bi mladi skozi akcijsko 
usmerjeno pedagoško metodologijo razvili kritično miš-
ljenje, znanje in vedenjske vzorce na področju prehrane. 
Osrednja tema projekta je hrana oziroma njen vpliv na 
naše zdravje in življenjski slog. Projekt pa obravnava tudi 
gospodarske, varnostne in okoljske vidike prehranjevanja.

Kako smo izvajali projekt  
Zaposleni na šoli smo si bili enotni, da bi bilo potrebno 
učence ozavestiti o odgovornem ravnanju s hrano, kajti 
pri delu z otroki opažamo slabe vedenjske vzorce prehra-
njevanja in tudi posledično precej dnevno zavržene hrane. 
Imenovali smo odbor Ekošole z učenci od 4. do 9. razreda. 
Vključeni učenci so med letom sodelovali pri raziskovanju 
vprašanj o odgovornem prehranjevanju. Učenci tretjih in 
šestih razredov so s spletno anketo, ki so jo izpolnili tudi 
starši, zbrali podatke o prehranjevalnih navadah doma in 
v šoli. 

Anketa je pokazala, da je v našem okolju zavedanje o zdra-
vem življenjskem slogu precej močno, kakor tudi težnja 
staršev, da koristijo lokalno pridelano hrano. Pokazalo pa 
se je, da je kultura prehranjevanja na precej nizkem nivo-
ju, velika pa je tudi količina zavržene hrane. 
 Izdelali smo akcijski načrt različnih aktivnosti, s kateri-
mi poskušamo dnevno vplivati na kulturo prehranjevanja 
in zmanjšati količino dnevno zavržene hrane:
• Na šoli je vsak dan na izbiro sveže lokalno sadje in zele-

njava.
• Uživamo nesladkan ali manj sladkan čaj.
• Učenci pri malici in kosilu vzamejo toliko hrane, kot jo 

lahko pojedo.
• V samopostrežnem kotičku je hrana, ki je ostala pri po-

sameznem obroku in je namenjena je učencem, ki so po 
končanem pouku lačni.

• »Brezmesni« dan.
• Praznovanja rojstnih dni potekajo brez sladkarij, saj jih 

nadomeščamo s sadjem.
• Beležimo količino dnevno zavržene hrane.

Pripravili smo tudi tradicionalni slovenski zajtrk in med-
se povabili čebelarja, ki nam je predstavil svoje delo, pekli 
medenjake in piškote iz pirine moke, izdelali prehranje-
valni bonton, pripravili kuharsko delavnico in delavnico 
o zdravi prehrani ter plakate na to temo, izvedli ekokviz 
»Odgovorno s hrano«, postavili stojnice s prehrambnimi 
produkti lokalnih pridelovalcev, uredili zeliščni kotiček, 
sodelovali na tekmovanju Kuhna pa to, kjer so se učenci 
preizkusili v pripravi tradicionalnih slovenskih jedi na ne-
koliko modernejši način in še marsikaj.
 Sama sem v oddelku podaljšanega bivanja z učenci od 1. 
do 3. razreda pripravila zeliščni kotiček. Spoznavali smo 
zelišča in njihove zdravilne učinke, zbirali recepte o zelišč-
nih namazih in jih tudi pripravili. 



vzgojiteljica 16julij–avgust 2017 letnik XIX, št. 4

Izmenjava znanj in izkušenj v EU projektih

Namesto evalvacijskega zaključka
Delati zaključke, kako uspešno uresničujemo cilje projek-
ta, je še preuranjeno, saj bomo s projektom nadaljevali tudi 
v prihodnjem šolskem letu. Upamo, da bodo zbrani podatki, 
tudi o količino zavržene hrane, vsak dan nižji in odnos do 
hrane, ki ni samo potreba, ampak tudi užitek, spodbudni.
 Ker pa se je zbralo precej gradiva, ki smo ga želeli deliti 
tudi s širšo javnostjo, smo se učiteljice in vzgojiteljice odlo-
čile, da nekaj tega predstavimo tudi na sejmu Altermed v 
Celju. Obiskovalcem sejma smo med drugim ponudili tudi 
naše zeliščne namaze ter medeno pecivo in medenjake, ki 
so jih pripravili v vrtcu. Morda smo celo koga spodbudili, 
da si doma sam pripravi zdrav obrok malice brez konzer-
vansov in umetnih dodatkov. Odnos do hrane je namreč 
najprej odnos do samega sebe. 

Opravičilo Zavodu RS za šolstvo
V prejšnji številki Vzgojiteljice je bil v rubriki 
Iz teorije v prakso objavljen prispevek Metke 
Jezovšek z naslovom Vloga in pomen forma-
tivnega spremljanja otrok v predšolskem ob-
dobju. Članek je skoraj v celoti temeljil na 
priročniku Zavoda RS za šolstvo Forma-
tivno spremljanje v vrtcu, avtoric Nives 
Zore in mag. Janja Cotič Pajntar. Ker av-
torica prispevka v Vzgojiteljici žal ni dosled-
no ločevala povzetega besedila in dobesednih 
citatov ter je med besedilom prispevka sproti 
pomanjkljivo navajala avtorstvo, se obema 
prizadetima avtoricama omenjenega priročni-
ka iskreno opravičuje. Opravičilu se v imenu 
revije Vzgojiteljica pridružuje tudi urednica.

Iz teorije v prakso

Pomen igre v predšolskem obdobju za razvoj delovnih in 
učnih navad

Doc. dr. Maja Hmelak, docentka za pedagogiko, UM, Pedagoška fakulteta, in  
Mateja Kralj, študentka 2. stopnje programa pedagogika, UM, Filozofska fakulteta

Povzetek
Igra je najpomembnejša aktivnost otroka, saj mu omogoča razvoj različnih sposobnosti in 
spretnosti, mu daje izkušnje in je zanj vir sreče in zadovoljstva. Igra je pomembna, saj se otrok 
z njeno pomočjo uči, hkrati mu omogoča razvoj delovnih in učnih navade. Razvoj teh navad 
omogočajo različni dejavniki, na primer doslednost, jasna pravila, otrokova notranja motivaci-
ja, pa tudi zgled odraslih. Med slednje štejemo otrokove starše, vzgojitelje in druge odrasle o-
sebe, s katerimi otrok preživlja čas. Otrok se namreč v veliki meri uči tako, da posnema odras-
lo osebo. Zato je pomembno, da je odrasla oseba, ki se ukvarja z otrokom, dosledna in otroku 
postavlja jasna pravila. Predvsem pa mu omogoča čas za igro.

Ključne besede: delovne in učne navade, predšolski otrok, učenje.

Uvod
Igra je otrokova naravna dejavnost, ki je spontana in 
ustvarjalna aktivnost. Igra otroku omogoča razvoj gi-
balnih sposobnosti in spretnosti, spoznavni, osebnostni, 
socialni in čustven razvoj, obenem pa otrok z igro dobiva 
tudi pomembne izkušnje (Ružič in Buzeti, 2011). Kot trdi P. 
Martin (2005), je igra biološki mehanizem, ki otroku omo-
goča, da razvije mentalne in fizične sposobnosti. Igra je po 
njegovem mnenju pomembna tudi zato, ker otroku omogo-

ča sklepanje prijateljskih odnosov, ga nauči sodelovanja z 
drugimi, ob tem pa se otrok tudi uči od vrstnikov. 
 Igra vpliva na celotno sfero otrokovega življenja, saj 
mu omogoča razvoj raznih spretnosti in sposobnosti, pa 
tudi spoznavanje sveta okrog njega in pravil družbenega 
okolja, v katerem se nahaja. S pomočjo igre se nauči tudi 
sprejemanje različnih odločitev. Pomaga pa mu tudi pri 
razvoju delovnih in učnih navad, ki mu ne bodo koristile 
samo v času izobraževanja, temveč tudi kasneje v življenju. 
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Učenje predšolskega otroka v vrtcu
Otrok pride v vrtec že z nekim svojim znanjem, naloga 
vzgojitelja pa je, da opazuje, ocenjuje in profesionalno pre-
sodi, kakšen način učenja je otroku najbližji. Na podlagi te 
informacije vzgojitelj poskuša načrtovati tako, da zadosti 
potrebam vsakega otroka. Napredek v igri lahko vidimo 
kot rezultat vzgojiteljevega razumevanja otrokovih inte-
resov, potreb in izkušenj (Crosby idr., 2014). Otroci izhajajo 
iz različnih okolij in družin, zato imajo posledično različne 
izkušnje in različna predznanja. V vrtcu naj bi vzgojitelj 
gledal na vsakega otroka kot posameznika in pri delu upo-
števal njegove potrebe, interese in izkušnje. Pa je to izve-
dljivo? Vzgojitelji v vrtcu namreč nimajo le enega otroka, 
zato se ne morejo povsem ozirati na interese in potrebe 
vsakega posameznega otroka in na podlagi tega načrto-
vati. Dejavnosti v vrtcu je namreč težko individualizirati 
do takšne mere, vendar pa to ne pomeni, da se vzgojitelj 
ne ozira na posebnosti vsakega izmed otrok. Tudi v Ku-
rikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da mora predšolska 
vzgoja temeljiti na otrokovih obstoječih zmožnosti in na 
tem graditi, hkrati pa ga mora voditi k temu, da pridobiva 
izkušnje, spoznanja in doživetja. To naj bi dosegli tako, da 
pred otroka postavljamo zahteve in probleme, ki temeljijo 
na otrokovem aktivnem učenju in mu na tak način dajejo 
možnost, da se izraža. Otrok naj pri učenju aktivno sode-
luje, omogočeno pa mu mora biti pridobivanje izkušenj z 
drugimi ljudmi in tudi stvarmi. 
 Igra je otrokova osnovna dejavnost, s pomočjo katere se 
uči, zato mu je potrebno omogočiti čas in prostor za igro, s 
katero bo samostojno pridobival različne izkušnje in zna-
nje. J. Goriup (2008) poudarja, da je vsaka otrokova dejav-
nost v vrtcu usmerjena v igro, saj igra otroka vzpodbuja k 
določenem vedenju in odkrivanju določenih sposobnosti. 
Igra otroku omogoča doživljanje novih izkušenj in dogod-
kov. V igri predšolskega otroka ima mesto tudi divergen-
tnost, ki jo določajo didaktični in drugi materiali ter njiho-
va dostopnost otroku. Igra otroku omogoča, da se vživlja v 
različne vloge, posledica tega pa je pridobivanje socialnih 
izkušenj (Goriup, 2008). Skozi proces učenja otroci prido-
bivajo intelektualne (uporaba informacij, reševanje pro-
blemov, ustvarjalnost), metodološke (uporaba učinkovitih 
delovnih metod), osebnostne in socialne (gradnja lastne 
identitete, sodelovanje z drugimi) ter komunikacijske kom-
petence (razumevanje sporočil in posredovanje le-teh dru-
gih, razvoj temeljnih komunikacijskih veščin). L. Babuder 
idr. (2008) ob tem poudarjajo vzgled odraslega s svojim ve-
denjem, z ravnanji in s komunikacijo.
 Mišljenje odraslih in otrok se razlikuje v tem, da imajo 
otroci manj izkušenj. Njihovo razumevanje namreč izhaja 

le iz lastnih izkušenj, kar pomeni, da nimajo velikega raz-
pona izkušenj, s pomočjo katerih bi lahko razumeli stvari 
tako kot odrasli (Hurst, 1997, str. 19). Otrokovo razumeva-
nje in mišljenje v veliki meri izhaja iz njegovih lastnih iz-
kušenj, ki mu pomagajo razumeti svet okrog njega. Otroci 
imajo sicer manj izkušenj kot odrasli, vendar se v veliki 
meri opirajo na njih. Iz tega lahko vidimo, da otroci dolo-
čeno stvar težje razumejo oz. si težje predstavljajo prav 
zato, ker nimajo izkušnje, s katero bi lahko to povezali. Iz 
tega lahko sklepamo, da se otroci iz izkušenj učijo in jim 
hkrati pomagajo pri spoznavanju različnih stvari. Ena iz-
med izkušenj, ki je zelo pomembna v otrokovem otroštvu, 
je zagotovo igra. V vrtcu poteka tako prosta igra kot ciljno 
usmerjena igra, kar pomeni, da so določene dejavnosti 
usmerjene v doseganje določenega cilja in s tem v pridobi-
vanje točno določenih izkušenj, znanj, spretnosti, sposob-
nosti. J. Goriup (2008) pravi, da lahko učenje za otroka pos-
tane vrednota, ko ga vzpodbujamo pri njegovem izražanju, 
razmišljanju, odkrivanju, primerjanju, ko začne delovati 
samoiniciativno, torej ko neko nalogo opravi po lastni za-
misli, ne pa po navodilih drugih. Učenje je otroku vrednota 
tudi, ko se začne usmerjati v subjektiven odnos do sebe in 
okolja ter tako začne sprejemati lastne odločitve in prevze-
ti odgovornost zanje. 
 Otroku se mora že v zgodnjem otroštvu omogočiti, da 
začne sam razmišljati, torej mu ne vsiljujemo svojega mne-
nja. Otroku je potrebno dopustiti tudi prostor za napake, 
saj se učimo tudi iz napak. Ob tem pa je pomembno, da ima 
možnost napake sam popraviti, sam sprejemati določene 
odločitve in za njih sprejeti odgovornost. V mislih je po-
trebno imeti otrokovo starost in njegovo zrelost, po drugi 
strani pa moramo paziti, da otroka ne zavijamo v vato in 
mu s tem odvzamemo možnost do kakršnega koli spozna-
vanja sveta okrog njega. Paziti je torej potrebno, da otroku 
ne dajemo ne preveč in ne premalo svobode, vedno pa ima-
mo v mislih otroka kot posameznika.

Učenje preko igre v vrtcu
Otroci se v vrtcu igrajo in se preko igre tudi učijo, kar ime-
nujemo spontano učenje. Spontano učenje pomeni, da se 
otrok uči preko opazovanja, posnemanja, preizkušanja, 
poslušanja in postavljanja vprašanj, kar pa vpliva na vsa 
področja otrokove osebnosti (socialno, spoznavno, čustve-
no in gibalno področje). Vse dejavnosti, ki potekajo v vrt-
cu, morajo biti primerne otrokovi starosti, kar pomeni, da 
zanj ne smejo biti pretežke ali prelahke. Dejavnosti morajo 
torej biti primerno zahtevne, saj mu tako omogočajo pri-
dobitev lastnega znanja (Vombek, 2014). Za učenje v vrtcih 
je pomembno tudi aktivno učenje, ki ima velik pomen pri 
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razvoju človekovih sposobnost in je najbolj učinkovito ta-
krat, ko poteka v učnih situacijah, ki so razvojno primerne 
za otroka. To pomeni, da v otrokovem razvoju obstajajo 
obdobja, ko se je določenih mogoče bolj učinkovito naučiti 
(Babuder idr., 2008). S. Vombek (2014) pravi, da pri aktiv-
nem učenju ne gre le za prenos informacij od odrasle osebe 
k otroku, temveč otroku tudi spreminja njegovo pojmova-
nje sveta in mu spreminja osebnost, in poudarja, da mora 
aktivno učenje prihajati iz lastne pobude. To pomeni, da 
imajo otroci željo po raziskovanju, ki pa jo mora odrasla 
oseba »izkoristiti« in mu nuditi materiale za raziskovanje 
in mu tudi dati možnost dejavnosti, ki vključujejo razisko-
vanje. Pomembno je, da se otroka spodbuja k raziskovanju, 
postavljanju vprašanj, iskanju lastnih odgovorov in se 
spodbuja njegovo lastno razmišljanje. Odrasla oseba mora 
otroku v tem procesu prisluhniti in ga tudi spodbujati. V 
Kurikulumu za vrtce (1999) je aktivno učenje poudarje-
no kot eno izmed načel, ki ga skuša uresničiti skozi skrb, 
da otrokom nudi udobno in spodbudno okolje za učenje. 
Takšno okolje je mogoče ustvariti s pomočjo vzgojitelje-
vega usmerjanja, ki je lahko načrtovano ali nenačrtovano, 
izhajati pa mora tudi iz otrokovih pobud. Pri učenju pred-
šolskega otroka je pomembno razvijanje občutljivosti in 
zavesti o problemih.
 Pri aktivnem učenju otroka ima odrasla oseba po-
membno vlogo, saj mora otroka spodbujati in usmerjati k 
aktivnostim, ki bodo otroku nudile možnost za učenje. Pri 
tem je potrebno pozornost posvečati spodbujanju otroko-
ve radovednosti in njegovim zanimanjem, vendar ga pri 
tem ne smemo omejevati. Otroku je potrebno pustiti, da 
sam išče odgovore, raziskuje, postavlja vprašanja in razmi-
šlja z lastno glavo. Otrok se bo največ naučil iz tistega, kar 
bo sam ugotovil oziroma takrat, ko bo sam v svoje učenje 
vložil neko energijo. 

Razvoj delovnih in učnih navad
Na razvoj delovnih in učnih navad vplivajo različni dejav-
niki, na primer doslednost, motivacija, jasna pravila, samo-
stojnost otroka, odgovornost ter dolžnosti in pravice. Kot 
poudarja S. Levc (2015), je otroku potrebno nuditi določeno 
mero samostojnosti, ki naj bo primerna otrokovi starosti. 
Prav tako mu je potrebno postavljati določene zahteve, ki 
pa ne smejo biti previsoke ali prenizke, morajo pa biti re-
alne. Zahteve otroku ponujajo priložnost, da jih uresničijo 
in s tem pridobijo povratne informacije in pohvalo. S tem 
otroku sporočimo, da je uspešen in dober. Pomembno je, 
da otroka ne poskušamo obvarovati pred vsemi negativni-
mi občutki, saj tako ne bo mogel pridobiti vseh potrebnih 
izkušenj. Naloga staršev je, da otroka naučijo, da obstajajo 

tako prijetne kot tudi neprijetne situacije, vendar se mora 
soočiti z obema vrstama situacij, saj lahko le na tak način 
pridobi izkušnje. Otroku je potrebno dati tudi vedeti, da 
je potrebno v določenih situacijah vztrajati in potrpeti, 
čeprav so nam mogoče neprijetne. Podobno poudarja tudi 
J. Potočnik (2003), ki pravi, da želijo starši svojemu otroku 
na vsakem koraku pomagati, zato mu povedo svoje izkuš-
nje, ga poučujejo in ga skušajo usmeriti na pot, ki bi ga 
pripeljala do lastnih izkušenj. Vendar je potrebno vedeti, 
da otrokovega življenja v celoti ni mogoče nadzorovati. 
Otroku je potrebno dopustiti, da se sam odloča o stvareh, 
ki se tičejo njega in so primerne njegovi starosti in zrelosti. 
Otrok torej potrebuje nek okvir, v katerem lahko deluje, 
vendar ta okvir ne sme biti prevelik ali premajhen. Otrok 
ob odraščanju potrebuje vedno več svobode in s tem manj 
starševskega nadzora. Besedi svoboda in odgovornost se 
v veliki meri povezujeta, saj nam svoboda daje možnost 
lastne izbire, za to izbiro pa smo sami odgovorni.
 Otroka je torej potrebno že v predšolski dobi soočiti s 
samostojnostjo, ki je pomembna skozi vso človekovo živ-
ljenje. Pomembno je, da otrok ob samostojnosti spozna tudi 
pomen sprejemanja odločitev in odgovornost za posledice 
le teh. Otroku moramo dati priložnost, da postane samo-
stojen, čeprav je to predvsem za starše včasih težko. To je 
pomembno tudi z vidika učenja dolžnosti in pravic. Te so 
zapisane in zajete tako v Konvenciji o otrokovih pravicah 
kot delno tudi v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah. 
Otroci začnejo svoje pravice in dolžnosti spoznavati že v 
predšolskem obdobju. Naloga odraslih pa je, da mu oboje 
omogočijo, ustrezno razložijo in mu po potrebi pomagajo. 
Pomembno je tudi, da so odrasli dosledni pri upoštevanju 
pravil in zaželenem oziroma nezaželenem vedenja, saj tako 
dajejo otroku občutek varnosti. Ob tem so odrasli sami 
največji vzor otroku. K. Šket (2010) poudarja, da bi dosle-
dnost v vzgojnem smislu lahko opredelili kot prizadevanje 
staršev, da bi vedno upoštevali vzgojne cilje. Dosledni bi 
morali biti vsi odrasli, ki tako ali drugače sodelujejo v pro-
cesu otrokove vzgoje. Zavedati se je treba, da otroku odra-
sli sporočajo, kaj je zaželeno vedenje in kaj ni. Pri dajanju 
takšnih navodil je potrebno biti dosleden, kar pomeni, da 
otroka vedno opozorimo, če se neprimerno vede. Če otroku 
enkrat neko vedenje prepovemo, drugič pa na enako vede-
nje ne reagiramo ali ga spregledamo, lahko to otroka zme-
de. Otroci dobro opazujejo svet okrog sebe in hitro vidijo, 
da se odrasli na določeno obliko vedenja odzivajo na enak 
način. Doslednost otroku daje občutek varnosti, hkrati pa 
se otrok nauči razbirati določene vzorce v svojem življenju 
in tudi v vsakdanjem življenju. M. Perc (2011) ob tem iz-
postavlja, da predšolskega otroka postopoma vključujemo 
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v proces določanja pravil. Otrok pri upoštevanju ali neu-
poštevanju pravil ne razmišlja o svojih lastnih interesih in 
željah drugih, saj še nima razvite sposobnosti za vživljanje 
v druge osebe. Otrok se v tem obdobju le želi izogniti kaz-
ni. Na upoštevanje pravil pa vpliva otrokovo prepričanje 
v nezmotljivost odraslih in spoštovanje avtoritete. Zaradi 
teh razlogov se otrokovo presojanje in vedenje skladata. 
Dobro je, da otroku postavlja pravila oseba, ki jo ima otrok 
rad. Pravila so namenjena otrokom, da z njihovo pomočjo 
dosežejo in oblikujejo nek red, kar pa jim daje občutek var-
nosti in podpore.

Vloga odraslega 
Izhodišče vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu je otrok, 
za njega pa skrbi vzgojitelj, kar pomeni, da je vzgojitelj po-
membna oseba, ki vpliva na otroka. V vrtcu prihaja otrok v 
stik z različnimi ljudmi, ki so v vrtcu zaposleni (ravnatelji-
ca, administrativne delavke, čistilka, kuharica ipd.) in z nji-
mi vzpostavlja stik in odnos (Primožič 2003). V Kurikulu-
mu za vrtce (1999) je zapisano, da so odrasli v vrtcu s svojim 
vedenjem in komunikacijo vzgled otroku. Otrok v vrtcu 
se dnevno srečuje z vzgojitelji in s pomočniki vzgojiteljev, 
zato mora ta oseba otroke usmerjati, ter jim dajati pozitiven 
zgled s pomočjo prijazne komunikacije. Vzgojitelj mora z o-
trokom imeti pozitivno interakcijo (sem sodi tudi nasmeh, 
govorjenje v otrokovi višini), odzivati se mora na otrokova 
vprašanja, ga spodbujati k različnim stvarem (npr. k ude-
ležbi, postavljanju vprašanj, k delitvi idej in izkušenj), daja-
ti pa mu mora tudi ustrezno neodvisnost, kjer se upošteva 
otrokova starost. Otroci pogosto oponašajo vedenje, ravna-
nja in način sporazumevanja odraslih, zato je pomembno, 
da so odrasli (tukaj so mišljeni tako starši, kot vzgojitelji in 
drugi odrasli, ki so otroku blizu) otroku ustrezen zgled. 
Torej, če želimo pri otroku spodbujati določeno obnašanje 
oziroma ravnanje, bi se morali na tak način obnašati in de-
lovati sami ter biti pri tem konsistentni in dosledni. To velja 
še posebej za navajanje na ustrezne delovne in učne nava-
de. Seveda pa lahko in morajo ustrezne delovne in učne 
navade odrasli otrokom posredovati še na druge načine: 
postavljanje jasnih pravil, skupno oblikovanje določenih 
pravil, doslednost pri uresničevanju pravil, razvijanje 
samostojnosti in odgovornosti pri otroku ter spodbujanje 
njihove notranje motivacije. 

Zaključek
Igra je otrokova najpomembnejša otrokova dejavnost, ki 
vpliva na vse dele otrokovega življenja in razvoja, omogoča 
pa mu tudi razvoj ustreznih delovnih in učnih navad. Zato 
je pomembno, da otroku omogočimo prostor in čas za igro. 

Pomembno je, da otrok samostojno raziskuje, ob tem spre-
jema lastne odločitve ter nosi posledice svojih odločitev. 
Odrasel, starš ali vzgojitelj mu mora biti v oporo in pomoč, 
v kolikor otrok to potrebuje. Hkrati pa se mora zavedati, 
da je s svojimi ravnanji in obnašanjem otrokov največji 
vzgled. Kar pomeni, če bo sam ravnal in se obnašal, kot 
pričakuje od otroka, bo otrok hitreje in ustrezneje sprejel 
nove vzorce obnašanja oz. ravnanj.
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Spodbujanje igre vlog v igralnih kotičkih kot oblika zgodnje 
karierne orientacije

Maja Gorenc Šulc, univ. dipl. soc. delavka, OŠ Podbočje

Povzetek
V vrtcih se otroci radi igrajo v igralnih kotičkih, med drugim posnemajo različne poklice. Z 
igro vlog v vrtcu lahko otroci pustijo domišljiji prosto pot. Igra vlog ni le igra, zabava, temveč 
gre za razvoj otrokovih interesov, saj skozi igro razvija sočutje in se nauči reševati konflikte. 
Skozi igro otrok razširi svoje besedišče in komunikacijske spretnosti. V članku obravnavam 
pomen igre vlog v povezavi s poklicno vzgojo in z razvojem socialnih veščin pri opravljanju 
različnih poklicev, ki se odvijajo v igralnih kotičkih v vrtcu.

Ključne besede: igra vlog, kurikulum, igralni kotički, poklic, razvoj socialnih veščin.

Z načrtovanjem poklicne poti in s karierno orientacijo pri-
čenjamo že zelo zgodaj. V najmlajši dobi otrokovega raz-
voja se tako že v vrtcu srečamo z igralnimi kotički, kjer se 
odvijajo razne igre vlog s poklici (prodajalec, učitelj, zdrav-
nik, frizer, kuhar ...). Otroke pogosto opazujemo pri igri, 
sprašujemo po njihovih interesih in jih sprašujemo: »Kaj 
boš, ko boš velik/a?« Posebno pomembne pa so igre vlog in 
ostale simbolne igre. 
 Eljkonin (v Bognar 1987, str. 89) meni, »da je igra vlog 
temeljna značilnost otroške igre in da je v tem tudi njeno 
bistvo«. Otroci se v igri preoblačijo v osebe iz pravljic in 
osebe iz njihovega življenja in jih igrajo. Z igrami vlog se 
otroci najpogosteje igrajo medčloveške odnose in se tako 
usposabljajo za sodelovanje pri podobnih, stvarnih okoliš-
činah (prav tam).
 Simbolna igra predstavlja vrhunec otroške igre in bolj 
kot vse ostale oblike igre ustreza osnovni funkciji, ki jo ima 
igra v otrokovem življenju. Piaget (prav tam) razlaga, da je 
simbolna igra posledica otrokovega prilagajanja fizičnemu 
okolju ter pravilom in interesom odraslih. Otrok v toku 
tega prilagajanja ne more zadovoljiti svojih afektivnih in 
intelektualnih potreb. Raven simbolne igre je odvisna od 
ravni razvoja mišljenja in socialnih spretnosti ter obratno, 
simbolna igra vpliva na razvoj mišljenja in socialnih spret-
nosti. V svojem pregledu igre ločuje igro od celotne prak-
tične dejavnosti otroka in simbolno igro od preostale igre. 
Ob tem ugotavlja, da se simbolna igra bistveno loči od vseh 
prejšnjih igralnih aktivnosti po fikciji (Marjanovič Umek 
in Zupančič 2001).

Funkcija simbolne igre 
Simbolna igra je edinstven pojav, v katerem otrok izraža 
tisto, kar ga obkroža in se okoli njega dogaja. V ozadju so 

različni psihični procesi: emocionalni procesi, simbol-
na funkcija, domišljija, ustvarjalnost, splošni kognitivni 
razvoj. Najprej so to dejavnosti odraslih, pozneje pa med-
človeški odnosi iz sveta odraslih in odnosi med otrokom 
in odraslimi. Pri mlajših otrocih so v ospredju dejavnosti, 
pri starejših odnosi. Kot sinonim za simbolno igro se po-
gosto uporabljajo tudi izrazi domišljijska igra, igra, kot 
da igra vlogo. Simbolna igra je najbolj tipična za otroke v 
starostnem obdobju od dveh do šestih let, prve oblike pa so 
prisotne v igri otroka, starega leto do leto in pol. Tokrat go-
vorimo o neposredni imitaciji, ko otrok točno ponovi neko 
dejavnost, ki jo je opazil v okolju (Marjanovič Umek 2012). 
Otrok si lahko predstavlja dejanje, predmet, osebo, dogaja-
nje iz resničnega ali domišljijskega sveta. Prihaja do tenzije 
med ustvarjalnostjo otrok in potrebo po upoštevanju pra-
vil igre. 

Igralni kotički
Okolje je v vrtcu oblikovano tako, da spodbuja najrazlič-
nejše vrste iger, ki jih imajo radi majhni otroci. Igralnica je 
zato razdeljena v igralne interesne kotičke s preprostimi in 
z razumljivimi imeni, ki so za otroke smiselna. Te kotičke 
določajo nizke pregrade in materiali, dostopni otrokom. 
Postavitev dobro definiranih kotičkov omogoča razvija-
nje otrokove samoiniciativnosti, avtonomnosti in socialne 
kompetentnosti. Ker so kotički dostopni vsak dan, otroci 
vedo, kateri materiali so na voljo in kje jih lahko najdejo. 
Konsistentna organizacija prostora daje otrokom prilož-
nost za predvidevanje, kje bi se radi igrali in kaj bi radi 
počeli z materiali, ki so tam na voljo. Ker se otroci lahko 
zanesejo na razpoložljivost materialov, se lahko sproščeno 
osredotočajo na proces in interakcijo v igri (Dolar Bahovec 
in Bregar Golobič 2004).
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Igralni kotički naj bodo urejeni tako, da so vidni in da se je 
med njimi lahko premikati. Vidnost kotičkov pomeni, da je 
celoten prostor organiziran tako, da otroci lahko stoje vidi-
jo svoje vrstnike v drugih kotičkih in da odrasli lahko na 
hitro pregledajo prostor in tako najdejo vsakega otroka. To 
omogočajo nizke pregrade ali drugi elementi med kotički. 
Otroci se lahko svobodno gibajo od enega do drugega inte-
resnega kotička. 
 
Igralnica ima lahko organiziranih več kotičkov: stalne 
kotičke, občasne in priložnostne kotičke. Stalni kotički so 
tisti, ki se skozi celo šolsko leto ne spreminjajo. To so lahko: 
• jedilni kotiček, kjer lahko otrok kaj prigrizne in se od-

žeja; 
• kotiček dom, kjer so najrazličnejše posode, vozički z do-

jenčki, kuhinjsko pohištvo …;
• knjižni kotiček, v katerem so knjige zložene tako, da o-

troci vidijo prvo stran in lahko sami posegajo po izbrani 
slikanici;

• intimni kotiček, ki je nameščen v mirnem delu igralnice 
in omogoča otroku, da se umakne, ko si želi malo zaseb-
nosti (Kuzman 2005). 

Občasni kotički so tisti, ki se pripravljajo za daljši čas in so 
povezani s temo meseca, ko pa upade zanimanje zanje, jih 
zamenjamo z drugimi. Ti so lahko: 
• kotiček za igro vlog, kjer imajo otroci na voljo različna 

oblačila in pripomočke; 
• zeleni kotiček s koriti, z rastlinami in s semeni, ki jih lah-

ko otroci sami sejejo in opazujejo njihovo rast; 
• umetniški kotiček, v katerem so umetniške reprodukci-

je nalepljene v višini otroških oči (prav tam). 
• Priložnostni kotički so tisti, ki se navadno pripravijo 

zjutraj ali med dnevom. Vsebujejo dejavnosti, ki se nana-
šajo na temo in pomenijo dodatno ponudbo in možnost 
večje izbire za otroke. 

Kotički so pomembni, ker: 
• omogočajo večjo prožnost v vsakdanjem življenju v vrt-

cu; 
• uresničujejo otrokove pravice do izbire in drugačnosti;
• spodbujajo sporazumevanje; 
• omogočajo igre in igralne dejavnosti preko celega dneva 

(Kuzman 2005).

Otroci se radi postavijo v druge vloge. Kot lepa princesa ali 
čarovnik z magičnimi močmi lahko otrok pusti domišljiji 
prosto pot. Igra vlog ni le zabava, temveč otrok skozi igro 
razvija sočutje in se nauči reševati konflikte.

Od starosti dveh leti dalje postaja igranje vlog vse bolj za-
nimivo. Ko otroci začnejo razlikovati med sabo in drugimi 
ljudmi, bodo začeli izkušati svet kot ločena oseba. Sedaj se 
otrok rad igra z drugimi otroki in posnema druge osebe. V 
večini primerov so to osebe iz vsakdanjega življenja. Vaš o-
trok igra človeka, s katerim se lahko najbolj identificira ali 
mu je še posebej všeč. Skozi igro vlog lahko odrasli, starši, 
vzgojitelji in učitelji vidimo, kako si otroci predstavljajo 
svet odraslih. Skozi igro razvijejo razumevanje svoje vloge 
in odgovornosti v vsakdanjem življenju, pa tudi to, katera 
pravila so dobra. Otrok se nauči empatije in razumevanja 
stališč drugih. Tako bo bolj strpen in bo bolj upošteval dru-
ge. Z igro vlog otrok hitreje prepozna družbeni konflikt in 
ga poskuša igrivo odpraviti. Lahko izrazi svoje želje in se 
jih nauči uveljavljati. Osrednjo vlogo v igri igranja vlog pa 
prinaša jezikovni razvoj. Skozi igro otrok razširi svoje be-
sedišče in komunikacijske spretnosti.

Zaključek
Pomembni nalogi strokovnih delavcev v vrtcih in šolah 
sta poklicno usmerjanje in poklicna orientacija. Tako so v 
vrtcih in osnovnih šolah zlasti svetovalni delavci zadolže-
ni, da pomagajo otrokom odkriti lastne interese in spret-
nosti, ki jih bodo potrebovali in lahko uveljavili v procesu 
izobraževanja ter po zaključku izobraževanja na trgu dela. 
Zgodnje poklicno svetovanje mlajšim učencem v osnovni 
šoli lahko pripomore k zrelejši karierni odločitvi. Menim, 
da bi se morale vzgojne in izobraževalne organizacije bolj 
zavedati, da je poleg dobre izobrazbe in strokovne uspo-
sobljenosti za izbiro programa nadaljnjega šolanja in za 
uspešen vstop na trg dela pomembna tudi pomoč pri kre-
iranju zgodnjega osebnega in profesionalnega razvoja po-
sameznika. Vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in vsi ostali 
strokovni delavci vrtca naj otroka spodbujajo k razvijanju 
socialnih veščin.
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Lutke za male in velike
Tjaša Volavc, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Tončke Čečeve Celje

Povzetek
V svojem članku predstavljam delo z lutkami v oddelku in v okviru lutkovne skupine vzgojitel-
jic. Opisujem vpliv lutk na otroke v oddelku in njihovo doživljanje lutkovne predstave odraslih. 
Opisujem, kako nastane lutkovna predstava in na kakšen način sodeluje lutkovna skupina 
vzgojiteljic z drugimi inštitucijami.

Ključne besede: lutka, ustvarjalna drama, lutke v oddelku, lutkovna skupina vzgojiteljic.

Lutka in ustvarjalna drama
Gledališče omogoča izražanje z različnimi nebesednimi 
izraznimi sredstvi: mimiko, gibi, likovnimi simbolnimi 
sredstvi, niansami glasu, zvokom ..., hkrati pa celosten pri-
stop v gledališki igri omogoča dvosmerno komunikacijo 
primarnega tipa, piše Korošec (2015, str. 33). Ko govorimo 
o gledališču z igralcem, ugotovimo, da gre za direktno, 
čeprav brezosebno komunikacijo med igralcem in občin-
stvom. V lutkovnem gledališču pa igralec komunicira z 
občinstvom preko posrednika – lutke, v katero usmeri vso 
svojo energijo.
 Korošec (2015) trdi, da lutkovna umetnost izvira iz sta-
rih ritualov. Vsi obredi so nekakšna komunikacija med 
ljudmi in energijo, ki je ne obvladujemo, vendar čutimo. 
Ta komunikacija se odvija s stiliriziranimi gibi, z glasom 
in vizualno pojavnostjo bodisi v kostumu, maski ali obli-
kovanem predmetu. Predmet, oblikovan s človekovo voljo, 
dobi nov simboličen pomen in postane novo bitje, osebek, 
metafora. S prenosom lutkarjeve energije v predmet, ki ga 
oživlja s svojim pogledom in z rokami. Lutkar verjame v ča-
robno preobrazbo in veruje v moč lutke.

Lutka je odličen medij za komunikacijo
Lutka s svojo posredno komunikacijo in animacijskimi 
zmožnostmi vnese posebno vzdušje in povezanost. Kot 
posrednik v komunikaciji lutka izboljšuje medsebojne od-
nose in sprošča vzdušje, kot močno simbolno sredstvo nudi 
možnost izražanja čustev in sproščanja konfliktov. Lutke 
imajo v sebi nekaj magičnega, piše Korošec (2006), in nosijo 
posebno energijo, ki ne pritegne le otrok ampak tudi odra-
sle. Prav ustvarjalna drama nam nudi izvrstno priložnost 
za vzpostavljanje sproščenega in ustvarjalnega vzdušja pri 
delu na skupnem lutkovno-gledališkem projektu. 

Lutke v oddelku vrtca
V vrtcu se vzgojiteljice poslužujemo različnih vrst lutk in 

ob različnih priložnostni. V vrtcih imamo prstne in ročne 
lutke, lutke na palici in marionete ... Lutke so narejene so iz 
različnega materiala, kupljene v trgovini in narejene v vrt-
cu. Nekatere lutke ob pomoči vzgojiteljice ustvarijo otroci, 
druge naredijo vzgojiteljice same. Lutke spremljajo otroke 
tako v oddelku prvega kot drugega starostnega obdobja. 
Lutke uporabljamo za vzpostavljanje stikov z otroki v uva-
jalnem obdobju, z lutko pritegnemo, navdušimo za posa-
mezno usmerjeno dejavnost ali igro. Pogosto imajo oddelki 
svojo posebno oddelčno lutko, ki ji dajo tudi neko stalno 
ime. Otroci se z lutko kmalu sproščeno pogovarjajo, z njo 
pozitivno vplivamo na socialno čustveni razvoj in govor.
Lutke v oddelku uporabljamo skozi vso šolsko leto ob raz-
ličnih priložnostih. Vsaka vzgojiteljica lahko načrtuje de-
javnosti z lutko v vseh vzgojno-izobraževalnih temah. Po-
samezne vzgojno-izobraževalne teme pa še posebej kličejo 
po ustvarjanju z lutkami, saj imamo v njih cilje iz področja 
umetnosti in jezika. Takrat ponudimo otrokom posebej or-
ganiziran lutkovni kotiček in različne lutke. Otroci najraje 
posegajo:
• po lutkah, ki jih poznajo in jih je animirala tudi vzgojite-

ljica. Posnemajo vzgojiteljičino animacijo, govor in igro; 
• po lutkah, ki se navezujejo na neko že znano pravljično 

vsebino. Takrat si (otroci drugega starostnega obdobja) 
pogosto sami razdelijo vloge, posnemajo dialoge med 
osebami iz pravljične vsebine in pogostokrat ustvarjal-
no dodajajo nove vloge ali preoblikujejo vsebino ter di-
aloge.

V obeh primerih ni dovolj, če lutke samo nastavimo v ko-
tiček. Ključno je sodelovanje vzgojiteljice, njena aktivna 
vključitev v igranje. Tako dobi možnost poslušanja otrok, 
spoznavanja njihovega izražanja in razmišljanja, govora in 
komunikacijskih veščin. S spretnostjo lahko vzgojiteljica v 
teh učnih situacijah ponudi otrokom tudi veliko novih izzi-
vov in jih s tem vodi k potencialnemu razvoju.
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Lutkovna skupina vzgojiteljic
V marsikaterem vrtcu imamo tudi vzgojiteljice svoje 
lutkovne skupine. Njihov namen je pripraviti lutkovno 
predstavo za otroke vrtca. V takšno lutkovno skupino se 
povežejo vzgojiteljice, ki jih lutke in igranje z njimi še po-
sebno zanima in privlači. Vzgojiteljice izberejo primerno 
lutkovno igro in si razdelijo vloge. Običajno same izdelajo 
lutke, lutkovni oder, sceno, glasbo in vse ostalo, kar je po-
trebno za izvedbo. Nekatere izvedbe so lahko na zavidljivi 
kakovostni ravni. 

Primer iz prakse
V Vrtcu Tončke Čečeve je lutkovna dejavnost že leta rela-
tivno močno razvita. Vsaka od treh večjih enot (Gaberje, 
Hudinja in Center) pripravi vsaj eno, včasih tudi dve lut-
kovni predstavi letno. Pripravljeno predstavo nato zaigra-
mo na vseh enotah, vsem otrokom našega vrtca, staršem, 
upokojencem.
 Lutkovno skupino sestavlja do pet vzgojiteljic. V okviru 
vsakokratnega letnega delovnega načrta vrtca je določen 
okvirni čas lutkovne predstave. Znotraj lutkovne skupine 
se dogovorimo, katero pravljico bomo priredile v lutkovno 
igro, kakšne lutke bomo izdelale, kdo bo izdelal katero lut-
ko, kakšna mora biti scena, kaj potrebujemo za fleksibilni 
lutkovni oder, kdo bo igral katero vlogo in podobno. 
 Največ težav je pri izbiri primerne vsebine. Najpogo-
steje posegamo po klasičnih pravljicah starejših avtorjev, 
po slovenskih in tujih ljudskih pravljicah ali pa si vsebino 
lutkovne igre izmislimo same. Tako smo uprizorile sodob-
no lastno priredbo Sneguljčice, Janka in Metke, Medveda, 
ki išče pestunjo, Zajčkovo hišico, Mojco Pokrajculjo in vrsto 
drugih. Lutke za predstavo si izdelamo same, večkrat pa 
uporabimo tudi »stare« lutke, ki jih imamo že iz prejšnjih 
predstav, pa jih z dodatki prilagodimo novi vlogi. Za pred-
stave uporabljamo večje lutke, da jih otroci dobro vidijo. 
Najpogosteje so uporabljene velike ročne lutke in marione-
te. Izdelane so iz različnega blaga, pene ali tekstilne gobe, 
volne, stiropora ... Stremimo k temu, da upoštevamo vse 
teoretične principe kakovostno izdelane lutke. 
 V naših predstavah običajno ne nastopajo samo lutke, 
ampak med lutke vključimo vsaj eno igrano vlogo, največ-
krat je to glavna oz. ključna vloga.
 Za sceno uporabimo posebej narejene lesene panoje, 
ki jih pokrijemo z blagom, potem dodajamo večje in manj-
še rekvizite, ki so potrebni glede na zgodbo. Če se zgodba 
dogaja v gozdu, dodamo drevesa, če v hišici, dodamo okna, 
vrata ... Scena je narejena tako, da jo lahko razstavimo, saj 
jo le-tako lahko prevažamo iz enote na enoto. K sceni doda-
mo še reflektorje za osvetlitev dogajanja. 

V vsaki predstavi uporabimo tudi glasbo. Izberemo in-
strumentalno glasbo, ki jo zahteva vsebina lutkovne igre. 
Večkrat v predstavi tudi same igramo na instrumente ali 
pojemo. Če so v lutkovni igri potrebni posebni zvočni efek-
ti, jih posnamemo. Glasbo predvajamo preko glasbenih me-
dijev ali pa igramo same na flavto, ritmične instrumente ali 
klavir. Pomemben element je tudi kakovostno ozvočenje.
Pri izvajanju lutkovne igre smo zelo pozorne na komuni-
kacijo z otroki, ki so prišli na predstavo. Trudimo se, da jih 
aktivno vključimo v dogajanje. Običajno nam to tudi dobro 
uspe. Otroci se v dogajanje zelo vživijo, glasno in čustveno 
pomagajo junaku kaj iskati, ga opozarjajo na nevarnost, ga 
spodbujajo in opogumljajo k nekemu dejanju, ga tolažijo in 
podobno. 

Pred predstavo smo pozorne tudi na udobje otrok – gledal-
cev. Izkušnje so pokazale, da morajo spredaj sedeti večji 
otroci. Sedijo lahko na stolih ali na blazini, važno je, da s 
svojega mesta vsak otrok dobro vidi dogajanje na odru. Za 
starejšimi otroki lahko sedijo mlajši otroci, ki se na bližnji 
stik z lutkami in igralci šele navajajo.

Naloga vzgojiteljice, ki pripelje otroke svojega oddel-
ka na lutkovno predstavo
Zaradi celostnega vidika vzgoje je prav, da vzgojiteljica po-
veže vsebino predstave s kurikularno temo, ki se razvija v 
njenem oddelku. Otroci laže spremljajo predstavo, če po-
znajo vsebino. Otroke tudi pouči o obnašanju na predstavi. 
Po predstavi povabi otroke k besednem, likovnem, ples-
nem podoživljanju ali k dramski simbolni igri.

Sodelovanje z drugimi inštitucijami
 Vrtec vsem vzgojiteljem omogoča lutkovno izpopolnjeva-
nje in sodelovanje z drugimi inštitucijami na področju lut-
kovne umetnosti. Tako smo v zadnjem času imele možnost 
sodelovati na dvodnevnih lutkovnih delavnicah izobraže-
valnega druženja »Škratofest« za ustvarjalce v lutkovnih 
skupinah v Celju, kjer smo poglobile in nagradile svoje 
znanje s področja ustvarjanja lutkovnih predstav od dra-

Lutkovna skupina 2016/17.
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maturgije do izdelave lutk. 
Že utečeno je sodelovanje z Zvezo kulturnih društev Celje, 
kjer se predstavimo z eno predstavo v sklopu predstav Ča-
robni svet lutk. Predstave so kulturni dogodek za najmlaj-
še in drobtinica v vzgoji za kulturo. Namenjene so šolam, 
vrtcem in drugim ljubiteljem lutkovne umetnosti.

Zaključek
Kot pravi Korošec (2015), svet lutk in gledališča ponuja ne-
skončne možnosti razvoja domišljije in ustvarjalnosti. Ver-
jamem, da se vse vzgojiteljice zavedamo pozitivne vzgojne 

vloge lutk in to izkoriščamo v oddelku pri vsakdanjem delu 
z otroki. V veselje in zadovoljstvo nam je, ko lahko svojo do-
mišljijo in ustvarjalnost pokažemo tudi v lutkovni skupini 
vzgojiteljic ter da vodstvo vrtca to spodbuja in omogoča. 
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Otroci me spodbujajo k neprestanemu razmišljanju, učenju 
in delovanju

Elizabeta Kos, prof. zgodovine in univ. etnologinja in kulturna antropologinja, 
Vrtci občine Žalec

»Poklic pedagoga je odgovoren, zahteven in lep. To še poseb-
no velja za poklic vzgojitelja, vzgojiteljice predšolskih otrok. 
Vsak otrok je dragocen, v vsakem se skriva potencial. 
Pomemben je spoštljiv odnos do otrok in njegovih staršev 
ter zavedanje, da smo v ključnem obdobju otrokovega živ-
ljenja njegovi spremljevalci. Otroci si zaslužijo najboljše, kar 
zmoremo.«

Kakšno izobraževanje ste zaklju-
čili, kdaj in kje? 
Po koncu osnovne šole sem se vpisala 
na Prvo gimnazijo v Celju in jo v letu 
1991 uspešno zaključila. Izobraže-
vanje sem nadaljevala na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer 
sem študirala zgodovino ter etnolo-
gijo in kulturno antropologijo. V letu 
1996 sem z diplomsko nalogo zaklju-
čila študij na Oddelku za etnologijo, 
naslednje leto pa sem diplomirala iz 
zgodovine ter pridobila naziv profe-
sorice zgodovine ter univerzitetne 
etnologinje in kulturne antropolo-
ginje. V študijskem letu 2011/2012 sem 
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani obi-
skovala Študijsko izpopolnjevanje iz 

predšolske vzgoje in ga v juniju 2012 
tudi uspešno zaključila. 

Kje ste se najprej zaposlili in kako 
se je vaša poklicna pot nadaljeva-
la do danes?
Prvo zaposlitev sem opravljala kot 
etnologinja – konservatorka na Zavo-
du za kulturno dediščino Republike 
Slovenije, na območni enoti Celje. Za-
tem sem se zaposlila v vzgoji in izobra-
ževanju ter več kot deset let opravljala 
poklic srednješolskega učitelja. Pou-
čevala sem zgodovino, družboslovje 
in umetnost. Po opravljenem strokov-
nem izpopolnjevanju iz predšolske 
vzgoje sem se zaposlila kot vzgojitelji-
ca v Vrtcih občine Žalec in to delo z ve-

seljem opravljam sedaj že peto šolsko 
leto. 

Kaj vam je pri vzgojiteljskem delu 
najbolj všeč? Zakaj?
Rada delam z otroki. Delo z njimi mi 
predstavlja neprestani izziv. Njiho-
va vedoželjnost, vztrajnost, rado-
vednost, iskrenost me spodbuja k 
neprestanemu razmišljanju, učenju 
in delovanju. Zelo dobro se zavedam 
odgovornosti in zahtevnosti vzgo-
jiteljskega poklica. Kako lepo je, ko 
vidiš, da si z otrokom zgradil odprt, 
spoštljiv odnos, ki podpira razvoj nje-
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gove pozitivne samopodobe. V tem 
poklicu mi je všeč možnost uporabe 
širokega področje znanj, spretnosti, 
izkušenj, ki sem si jih pridobila tako 
na poklicni kot zasebni poti. Hkrati pa 
spodbuja k nenehnemu učenju. Goto-
vo se zavzeto delo z otroki izraža tudi 
v moji strokovni in osebnostni rasti.

Kaj se vam zdi pri vzgojiteljskem 
delu najtežje? Zakaj?
Odkrito rečeno se mi nobeno pod-
ročje vzgojiteljskega dela ne zdi zelo 
težko. Delo je seveda še kako zahtev-
no v smislu odgovornosti, ki se ga kot 
vzgojitelj moraš dobro zavedati. Pri 
meni to predstavlja dodatno motiva-
cijo za dobro in kvalitetno opravljeno 
delo. Odgovor na to se skriva v besedi 
poklic. Opravljati poklic zame pome-
ni, da si za to poklican, da je to tvoje 
poslanstvo. S to temeljno držo ni in ne 
sme biti nič pretežko. Seveda pa priha-
ja do zahtevnejših situacij, kot je npr. 
nenadna bolniška odsotnost kolegice 
v oddelku, ko si sam s 24 otroki in se 
zavedaš, da si ne samo bolj obreme-
njen, ampak da delno trpi tudi kva-
liteta načrtovanega dela v oddelku. 
Ali pa prisotnost otroka s posebnimi 
potrebami, ki zahteva neprestano 
pozornost vzgojitelja, v oddelku pa so 
seveda tudi ostali otroci, ki te potre-
bujejo …

Kako se spopadate s stresom, ki 
ga ne manjka pri vzgojiteljskem 
delu?
Najprej se zavedam, da sem jaz ključ-
na oseba za svoje lastno dojemanje 
stresa. V službo hodim pripravljena 
na delo in z veseljem. Z leti sem se nau-
čila, da je najbolj smotrno sprotno iz-
vajanje dodatnega strokovnega dela. 
Ne želim, da me roki za oddajo različ-
nih poročil, nalog tiščijo v stanje stre-
sa, zato skušam delati pravočasno in 
ne zadnji trenutek. Zelo pomembni se 
mi zdijo urejeni medsebojni odnosi na 

službenem mestu. Trudim se za profe-
sionalne odnose. Trdno sem prepriča-
na in tudi izkušnje mi to potrjujejo, da 
človek zmore in mora za dobre odnose 
narediti največ sam. Za uspešen spo-
pad s stresom je pri meni nujen reden 
stik z naravo ter ukvarjanje z glasbo. 
Zelo rada in veliko pa tudi berem. 

Kako ocenjujete možnosti za stro-
kovno izpopolnjevanje? 
Vsak strokovni delavec v vrtcu mora 
najprej pri sebi razmisliti, kaj po-
trebuje in na katerem področju želi 
izboljšati kvaliteto svojega dela. V 
Katalogu stalnega strokovnega izobra-
ževanja in izpopolnjevanja je veliko 
kvalitetnih izobraževanj. Vsako leto 
so nam ponujene študijske skupine. 
Sama se zelo poslužujem tudi strokov-
nega gradiva, periodike. Z velikim 
zanimanjem redno prebiram revijo 
Vzgojiteljica ter najdem veliko idej in 
spodbud za delo v oddelku. 

Kakšno delo v tem šolskem letu 
opravljate v vrtcu? 
V tem šolskem letu vodim oddelek 4–6 
let starih otrok. Otroci v skupini so sa-
moiniciativni, radovedni, ustvarjalni. 
Velik poudarek dajem spodbudnemu 
okolju. Imamo stalen izbran kotiček 
v naravi v parku Novo Celje, ki je od 
našega vrtca oddaljen dobra 2 km 
in otrokom predstavlja igralnico na 
prostem, kjer poleg obilice spontane-
ga gibanja in raziskovanja v vodenih 
dejavnostih izvajajmo vsa področja 
kurikula. Pri tem upoštevamo načela 
gozdne pedagogike. 
 Poleg tega vodim pevski zbor v 
vrtcu, ki ga sestavlja 52 pevcev iz šti-
rih oddelkov. Vaje imamo enkrat te-
densko. V mesecu maju 2017 smo letos 
že drugo leto zapored izvedli v dvora-
ni Glasbene šole Žalec koncert, na ka-
terem smo predstavili celoletno delo.  
V oktobru in novembru 2016 sem v 
naši enoti (enota Žalec I) koordinira-

la projekt Žalec skozi otroške oči, ki se 
je odvijal v okviru Dnevov evropske 
kulturne dediščine. Sodelovalo je vseh 
osem oddelkov. V projektu so se izva-
jala vsa področja kurikula. Zaključek 
projekta je predstavljala medgenera-
cijsko zasnovana prireditev, kjer so 
otroci in ostali sodelujoči predstavi-
li zgodbe, običaje, navade, pesmi in 
plese mesta Žalec. Del projekta je bil 
tudi obisk akademskega slikarja Ru-
dija Španzla v našem oddelku, kjer 
so otroci pod njegovim mentorstvom 
likovno ustvarjali v tehniki akvarela 
dva motiva – celopostavni portret in 
tihožitje. Veliko pozornost dajem so-
delovanju z družinami otrok – sreča-
nje dedkov, srečanje babic, skupen po-
hod vseh družinskih članov v izbrani 
kotiček v naravi.

Katero področje kurikula vam je 
najbližje in kako se to kaže pri va-
šem strokovnem delu?
Gotovo je moje močno področje umet-
nost, še posebej glasbena umetnost, 
saj sem pred vpisom v gimnazijski 
program razmišljala, da se poklicno 
zapišem glasbi. Zelo rada imam tudi 
področje družbe; saj je – tako pravi 
Kurikulum za vrtce – človek del druž-
benega okolja, v katerem raste, živi 
in deluje. Predšolsko obdobje je goto-
vo čas, ko lahko otrokom na različne 
načine omogočamo, da ga spoznavajo 
in se vanj kritično vraščajo. Področje 
jezika je meni še posebno ljubo, zave-
dam se pomena temeljnega cilja, ki ga 
kurikul definira pri področju jezika 
in se glasi, da je razumevanje jezika 
temelj lastne identitete. 

Kaj je vaš dosedanji največji do-
sežek, na katerega ste še posebno 
ponosni? 
Rada opravljam delo vzgojiteljice. Le-
pih dogodkov ali dosežkov je bilo več: 
dve leti zapored smo imeli v naši enoti 
skupen projekt na temo vrtnarjenja, 
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na mojo pobudo smo v okviru projek-
ta izvedli izredno odmevno in odlič-
no obiskano vrtnarsko tržnico, kjer 
so otroci, njihovi starši, stari starši 
in ostali meščani Žalca zamenjevali 
semena, sadike cvetlic, zelenjave, ja-
godičevja. Bila sem pobudnica, da naš 
zavod sodeluje v Dnevih evropske kul-
turne dediščine. Ob nacionalni temi 
Praznovanja sem v naši enoti koordi-
nirala projekt Poroka nekoč in danes 
(oktober 2015), kjer smo raziskovali 
poročno kulinariko, oblačilni videz 
ženina in neveste ter svatov, svatovske 
običaje, glasbeni in plesno izročilo. 
V naslednjem letu smo ob nacionalni 
temi Dediščina okoli nas raziskovali 
mesto Žalec – arhitekturno podobo 
mesta s srednjeveškimi ostalinami, 
hmeljarstvo, glasbeno ustvarjalnost 
skladatelja Rista Savina, kulturni 
dom II. slovenskega tabora, spoznali 
slikarja Rudija Španzla … 
 Dve leti sem v okviru našega zavo-
da vodila inovacijski projekt Iz igral-
nice v naravo v vseh letnih časih. 
 Ponosna sem na objavo strokov-
nih člankov, ki temeljijo na izkušnjah 
mojega strokovnega dela v oddelku. 
Imam naziv svetovalke.

Vam je ostal v spominu kakšen 
poseben dogodek (anekdota) iz va-
šega vzgojiteljskega dela z otroki? 
Zelo velikokrat se spomnim na deč-
ka, ki je bil po odločbi opredeljen kot 
otrok z več motnjami in hkrati kot 
dolgotrajno bolan otrok. V mojem 
oddelku je bil zadnji dve šolski leti 
pred vstopom v šolo. Otrok je bil zelo 
zahteven. Imel je težave v socialnih 
interakcijah, ki so se večkrat kazale 
tudi v izbruhih agresivnosti. Zelo 
pogosto je preizkušal meje dovolje-
nega in je večkrat skušal zbežati iz 
vrtca. Otroku sem posvečala zelo ve-
liko pozornosti, prav tako sem imela 
intenziven kontakt z njegovo mamo. 
To šolsko leto je prvošolec in v začet-

ku maja smo se vrtčevske skupine in 
šolarji srečali na skupni prireditvi ob 
dnevu Evrope. Ko me je deček zagle-
dal, je brez pomisleka stekel k meni v 
objem. Začutila sem njegovo pristno 
veselje. Ko sem ga povprašala, kako 
je v šoli, je rekel, da lepo. Po pogovo-
ru z njegovo učiteljico sem izvedela, 
da dobro napreduje in da brez večjih 
težav dosega standarde znanja. Te in-
formacije so me dodatno razveselile, 
dobila sem potrditev, da delo, ki sem 
ga vložila vanj v preteklih dveh letih, 
res ni bilo zaman. 

Ste s čim razširili svoje vzgojitelj-
sko delo mimo opisa del in nalog 
za vaše delovno mesto?
Na seminarju Od črte do črke v orga-
nizaciji Zavoda RS OE Celje sem v letu 
2014 predstavila samostojen članek 
na temo zgodnjega opismenjevanja. 
Na povabilo predstojnice OE Celje 
Zavoda RS za šolstvo sem na strokov-
nem aktivu ravnateljev celjske regije 
predstavila  dejavnosti za spodbuja-
nje porajajoče se pismenosti na pri-
meru tematskega sklopa Kekec je naš 
junak. Objavila sem strokovne članke 
v zbornikih Umetnost v vrtcu (2015), 
Miselni izzivi za otroke (2016), Različni 
otroci – enake možnosti (2017). S strani 
Zavoda RS za kulturno dediščino sem 
bila povabljena, da na regionalnih sre-
čanjih Dnevi evropske kulturne de-
diščine in Teden kulturne dediščine 
kot primera dobrih praks predstavim 
potek projektov Poroka nekoč in danes 
(nacionalna tema DEKD: Praznovanja, 
marec 2016) ter Žalec skozi otroške oči ( 
nacionalna tema: Dediščina okoli nas, 
marec 2017) v našem vrtcu. 

Čestitamo, zelo ste dejavni na raz-
ličnih področjih. Katera je, po 
vašem mnenju, trenutno najbolj 
aktualna problematika v vrtcih? 
Kje bi radi spremembe in kaj pre-
dlagate?

Menim, da je v sedanjem času ena iz-
med najbolj perečih tem vključevanje 
otrok, ki prihajajo iz drugih kultur-
nih okolij. Prepričana sem, da uspe-
šna integracija temelji na kvalitetnih 
sistemskih rešitvah in strokovno 
usposobljenem kadru. Pred letom dni 
je v Ljubljani potekal strokovni posvet 
z naslovom Vključevanje otrok prise-
ljencev v slovenski vzgojno-izobraževal-
ni sistem, kjer so različni strokovnja-
ki in praktiki predstavili poglede 
na to problematiko. Eden od izmed 
pomembnih poudarkov oz. izkušenj 
pravi, da je vključevanje otrok prise-
ljencev uspešnejše in manj težavno, 
če se ti ne povezujejo v t. i. zaprte sku-
pine. Tudi sama sem imela v oddelku 
dečka – priseljenca, ki je ob koncu 
šolskega leta odlično komuniciral in 
se vključeval igro otrok v skupini. Bil 
je deležen nenehne – tudi jezikovne – 
spodbude s strani vrstnikov, česar pa 
verjetno ne bilo, če bi bilo v oddelku 
(pre)več otrok priseljencev. Prav tako 
pa so imeli pozitivno izkušnjo večkul-
turnosti in srečevanja z drugačnostjo 
tudi ostali otroci v skupini. 

Kaj predlagate reviji Vzgojitelji-
ca?
Revija Vzgojiteljica opravlja po-
membno vlogo. Morda bi vpeljali 
rubriko Na obisku v vrtcu, kjer bi 
sistematično predstavili vrtec, ki je v 
strokovni javnosti poznan kot odličen 
in bi ga bilo vredno predstaviti. 

Hvala za vaše odgovore in ideje. 
Še naprej vam želimo uspešno 
opravljanje vzgojiteljskega pos-
lanstva.

Spraševala je B. V.
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Gibanje otrok v naravi nekoč in danes
Ana Ambrožič, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Ribnica

Povzetek
V svojem članku razmišljam o tem, kakšne so razlike med gibanjem otrok nekoč in danes. 
Spoznavam, da je narava (še vedno) najbolj bogato učno okolje, v katerem otrok hitro napredu-
je na vseh področjih - tudi na gibalnem. Naravno okolje omogoča otrokom igro z veliko izzivi, 
ki spodbujajo otrokovo gibanje. 

Ključne besede: igra na prostem, gibanje, narava.

Kot vzgojiteljica opažam, da otroci pogosto obolevajo za 
prehladnimi obolenji. Več  je obolelih za astmo, alergijami, 
več je težav s prekomerno težo otrok, več je tudi obolenj, ki 
jih povzroča nezdrav način življenja. Zakaj je tako, kaj se je 
tako spremenilo v nekaj desetletjih? Smo odrasli premalo 
osveščeni o izrednem pomenu gibanja in o pomenu aktiv-
nega bivanja na prostem? Ali le (ne)hote pozabljamo, da je 
preživljanje časa z otrokom v naravi pogosto najbolj ka-
kovostno izkoriščen čas? Narava, ki nas obdaja, nam daje 
možnost raziskovanja, krepitev samozavesti in pobeg v 
domišljijo. Ponuja domišljijsko igro, vznemirljive pustolov-
ščine in osupljiva odkritja (Danks in Schofield 2007), zato 
naj ima vsak otrok vsak dan možnost za gibanje na pros-
tem. Tako si pridobiva ustrezne navade in utrjuje potrebo 
po vsakodnevni gibalni dejavnosti, ki optimalno prispeva 
k njegovem razvoju in zdravju (Videmšek, Kovač 2001, str. 
58). Narava nudi otrokom igrišče, v katerem pridobivajo 
nove izkušnje, spoznanja in spretnosti za celovit razvoj na 
vseh področjih. Otroci so zelo dojemljivi za izzive, ki priha-
jajo iz naravnega okolja, saj sta navdušenje in radovednost 
glavni značilnosti aktivnega učenja. Ni dovolj, da vzgojitelji 
poudarjamo, kako pomembna je gibalna aktivnost, ampak 
se moramo zavedati, da smo otrokom in staršem s svojimi 
gibalnimi navadami zgled.
   
Preveč zaščitniški starši?
Najlepši spomini mojega otroštva so polni dogodivščin  v 
naravnem okolju. Otrokom, še posebno v mestih, je po-
trebno načrtno ponuditi možnosti za takšne izkušnje, ker 
so čedalje bolj odtujeni od naravnega okolja. Več se igrajo 
na umetnih igralih v nakupovalnih središčih kot pa na 
naravnem igrišču travnika in gozda. Pri starših opažam 
nejevoljo, če so otrokova oblačila umazana od skakanja čez 
lužo in kotaljenja po hribu navzdol, čeprav so takšne stvari 

v otroštvu sami najbrž radi počeli. Nekateri starši so pos-
tali tako zaščitniški, da otrokom ne dovolijo, da bi plezali, 
skakali, tekali, se zmočili ali umazali. Včasih celo rečejo, da 
se bo otrok prehladil, če bo veliko časa preživel zunaj, na 
prostem, čeprav bi moralo biti že splošno znano, da pogosto 
in dolgotrajno bivanje na svežem zraku spodbudno vpli-
va na otrokov imunski sistem. Vse več vrtčevskih otrok v 
prostem času obiskuje razne interesne dejavnosti izven 
vrtca, ki so praviloma vodene, pogosto nestrokovno (neka-
tere od njih so sicer koristne za otroka), vendar pa je zaradi 
tega vse manj svobodne igre na prostem.

Kaj je danes drugače?
Ko smo bili mi otroci, smo ves prosti čas raziskovali skrite 
kotičke narave in se kratkočasili na prostem. Družili smo 
se v skupinah in se med sabo dogovarjali, si pomagali in 
reševali nesoglasja. Zaigrali smo se s tistim, kar smo imeli 
na razpolago; zbirali smo razne naravne materiale, skakali 
ristanc, se igrali »zemljo krast«, igrač pri tem nismo pot-
rebovali. Osupnila nas je vsaka žuželka ali martinček, ki 
je plezal med kamni na domačem vrtu. Opažam, da veliko 
današnjih otrok sploh ne ve, kako bi se igrali brez igrač, le 
drug z drugim in kaj bi v naravnem okolju lahko počeli. 
Kmalu se začnejo dolgočasiti in sami ne najdejo idej za igro. 
 Ob tem opažamo, da starši postajajo vse bolj zaskrblje-
ni. Otroci so v domačem okolju vse manj v naravi, zato jih 
je gozda strah. Bojijo se hoje po naravnem terenu, žuželk 
in drugih živali, ne znajo se obnašati. Večino dneva, še po-
sebno v zimskem času,  preživijo v zaprtem prostoru, po 
navadi sede, vse pogosteje pa celo pred televizijskim ali ta-
bličnim zaslonom. Do tega je prišlo zato, ker smo se tudi mi, 
odrasli, postopno odtujili od narave in zato v njej nismo več 
doma, kar otroci začutijo in prevzamejo naše nelagodje. 
Avtorica pravi, da je zelo pomembno, kako se odrasli obna-

Članek posvečam sodelavcu Sašu Žitniku, pomočniku vzgojitelja, ki je svoj prosti čas najraje 
preživljal v naravi. V mesecu maju je preminil v tragični nesreči pri plezanju. Vsi iz Vrtca Rib-
nica se ga bomo vedno spominjali ter ga nosili v svojih srcih. 
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šamo v vseh posebnih, izjemnih situacijah, na katere nale-
timo v naravi. Če nas otroci doživljajo kot negotove, zbe-
gane in prestrašene, bodo ta vzorec odnesli sabo in bodo 
najbrž videli vsepovsod same nevarnosti. Zato morajo tisti, 
ki vodijo otroke v naravo, obvladovati samega sebe, svoje 
strahove, skratka do narave je potrebno imeti zdrav odnos. 
Kogar narava ne osrečuje, ne sme delati z otroki (Zalokar 
Divjak 1998, str. 131). Strokovnjaki poudarjajo, da je gibalna 
aktivnost za skladen celostni razvoj otroka nujno potrebna 
in otroku smo jo dolžni zagotoviti v primerni količini in ka-
kovosti. Razvojne potrebe današnjih otrok po igri na pros-
tem se niso spremenile, spremenili smo  se  odrasli.  Vse 
bolj smo obremenjeni s hitrim življenjskim tempom, kar se 
kaže v pomanjkanju časa za bivanje na prostem. Prosti čas 
je pretirano organiziran na razne dejavnosti izven doma, 
sodobna tehnologija otroke odteguje od igre na prostem, 

vse bolj pa je prisoten strah zaradi nevarnostjo poškodb 
pri gibanju v naravnem okolju.

Kako delamo v vrtcu?
V vrtcih se vzgojitelji zavedamo opisane problematike, zato 
se osredotočamo v zunanje gibalne in druge dejavnosti ter 
na sprehode v naravo. Res so se življenjske razmere spre-
menile,  toda to nikakor ne sme biti izgovor, s katerim bi o-
troke prikrajšali za to, kar v občutljivem obdobju otroštva 
najbolj potrebujejo. Najpomembnejša vloga vzgojitelja je, 
da sledi otrokovim potrebam po gibanju in druženju z vr-
stniki ter jim to tudi omogoči.
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Akcijsko raziskovanje in učenje o zdravilnih rastlinah
Barbara Štrubelj, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Pedenjped Ljubljana,

Povzetek
Zdravilna zelišča koristijo, hkrati pa nam 
pomagajo pri navezovanju in ohranjanju 
tesnega stika z naravo. Že od nekdaj so ljud-
je nabirali najrazličnejše zdravilne rastline, 
ki so jih našli v neokrnjeni naravi in jih s 
pridom uporabljali za lajšanje ter zdravljen-
je različnih vrst obolenj. Danes je domačo 
uporabo zdravilnih rastlin in zelišč v veliki 
meri nadomestila farmacevtska industrija. 
Neprecenljiva zakladnica izkušenj in znan-
ja naših prednikov se počasi izgublja. V 
vrtcu smo se odločili, da s pomočjo staršev, 
starih staršev in bližnje sosede zeliščarice 
na naše otroke prenesemo vsaj delček 
ohranjenega znanja in modrosti babic ter s 
tem spoznamo pomen zdravilnih rastlin za 
naše zdravje.

Ključne besede: otroci, zelišča, narava, ak-
cijsko raziskovanje, zdravje.

Primerno se nam zdi, da že v predšolskem obdobju prip-
ravljamo vsebine, na podlagi katerih lahko otroci, ki so v 
tem obdobju še posebej subtilni, na njim primeren način 
ohranjajo pristen stik z naravo. Pri tem se zavedamo, da 
dolgoročnih ciljev ni moč doseči v kratkem času in da je za 
sprejetje le-teh potrebnih več manjših korakov. S pripravo 

vsebin o spoznavanju zdravilnih zelišč sem želela pouda-
riti pomen njihovega poznavanja in smiselno uporabo. Po-
nujene dejavnosti so pogosto potekale na prostem. Skupaj 
smo odkrivali, da so zelišča pomemben del narave, ki ga 
je treba ohranjati in zanj skrbeti. Otroci so bili med dejav-
nostmi ves čas vključeni v akcijsko raziskovanje in učenje. 
Spoznavali in raziskovali so zdravilna zelišča, ki smo jih 
našli v naravi. Nekaj primerkov zelišč, predvsem tista, ki 
jih v naravi nismo našli, smo vzgojili sami na gredici v vrt-
cu. Omenjena zelišča smo nabirali, sušili in iz njih kasneje 
pripravljali zdravilne pripravke. Otroci se tovrstnih dejav-
nostih radi poslužujejo, saj jih njihova prirojena vedoželj-
nost spodbuja k nenehnemu raziskovanju in učenju.
Namen projekta je bil, da otroci na zanimiv način spoznajo 
pomen zdravilnih rastlin za naše zdravje ter preko različ-
nih dejavnosti ohranjajo pristen stik z naravo.

Potek projekta
Pri izvajanju vsebin projekta smo se vseskozi posluževa-
li metode akcijskega učenja in raziskovanja. Že sama lega 
našega vrtca nam ponuja čudovito učilnico v naravi, ki jo s 
pridom izkoriščamo. Vrtec obdajajo gozdovi in travniki, ki 
jih uporabljamo za pridobivanje najrazličnejših izkušenj 
in znanj. Pobuda za samo tematiko, ki smo se je z zanima-
njem lotili, je prišla s strani otrok. Ko je bil eden izmed njih 
odsoten zaradi prehlada, nam je deklica iz skupine zaupala, 
da jo dedek, kadar je prehlajena, pozdravi z zdravilnim si-
rupom, ki ga naredi kar sam. Tako se je začelo aktivno razi-
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skovanje in brskanje po lekarni naših dedkov in babic. V 
oddelku otrok, starih od 5 do 6 let, je bila želja po aktivnem 
raziskovanju, spoznavanju, okušanju različnih okusov za-
res velika. Pot našega raziskovanja nas je najprej peljala k 
bližnji sosedi, zeliščarici Mihaeli Grum, ki nas je s svojim 
znanjem in z izkušnjami z vsakim obiskom dodatno oboga-
tila. Lahko smo si ogledali zares velik zeliščni vrt, razkrila 
nam je veliko skrivnosti o posameznih zdravilnih rastli-
nah. Otroci so z zanimanjem okušali različna zelišča in jih 
vonjali. Še posebej navdušeno so okušali t. i. kapucinko, saj 
jih je pritegnila s svojimi lepimi cvetovi. Zanimanje zanjo 
je postalo še večje, ko so izvedeli, da v sebi skriva zdravilno 
moč. Spoznali smo zanimivo hišico – »hotel za žuželke«, kot 
so ga poimenovali otroci. Govorimo o žuželčniku, ki je pos-
tavljen v neposredni bližini zeliščnega vrta. V njem imajo 
žuželke svoje domovanje, kjer tudi prezimijo. Ob prvem 
spomladanskem soncu so tako že v neposredni bližini ze-
lišč in pripravljene na opraševanje.
 Gredico, ki jo imamo na igrišču vrtca, smo v jeseni 
pospravili in pripravili na zimski počitek. Posadili smo 
sadike nekaterih zelišč (žajbelj, timijan itd.), ki jim zima ne 
pride do živega. Spomladi smo od bližnjega kmeta pripelja-
li hranilno zemljo, hlevski gnoj in posadili še nekatera zeli-
šča. Otroci so dobro spoznali meliso in njen vonj po svežini. 
Zeliščarica Mihaela Grum nam je pomagala pri pripravi 
okusnega osvežilnega napitka. Postrigli smo meliso z naše-
ga vrta, jo očistili in nastriženo na manjše koščke namočili 
v loncu vode. Namočeni melisi smo dodali še nekaj na kose 
narezanih limon. Naslednji dan smo pripravek precedili 
čez gosto gazo. Tekočino smo segreli, dodali nekaj sladkor-
ja in še vročo nalili v steklenice. Melisin sirup je odličen 
osvežilni napitek, ki so ga otroci radi pili. Tudi starši otrok 
so želeli preizkusiti naš recept. Spomladi, ko se je melisa na 
naši gredici dobro razrastla, smo jo zopet postrigli in med 
letom še večkrat pripravljali sirup.
 V jeseni, ko se prebudijo različni virusi in se pojavljajo 
bolečine v grlu ter druge zdravstvene tegobe, smo pripra-
vili žajbljeve lizike in melisine bombone. Tako žajbelj kot 
melisa imata namreč zelo močno aromo, zato ni bilo po-
trebno dodajati nobenih umetnih snovi. Pripravili smo dve 
vrsti sirupov, ki pomagata v boju proti nadležnemu kašlju. 
Črni redkvi smo odrezali vrh, v sredico gomolja izdolbli 
luknjo in vanjo natresli jušno žlico biološkega trsnega slad-
korja oz. jo napolnili z medom. Ko se sladkor spremeni v 
sirup, lahko pripravek zaužijemo večkrat na dan. Redkev 
smo postavili na steklen kozarec, v katerega se je v nasle-
dnjih urah nacedil zdravilni sirup. Drobno sesekljano rde-
čo čebulo smo dali v posodico, dodali med in pustili nekaj 
ur. V tem času se je med popolnoma utekočinil. Mešanico 

smo precedili skozi gazo v stekleničko in sirup je bil pri-
pravljen za uživanje. Otroci so z lahkoto poizkusili oba si-
rupa, vendar jim je bil okus sirupa iz rdeče čebule boljši. 
Čebulni sirup smo pripravljali celo zimo, pri tem so otroci 
sami spremljali, koliko ga je še na voljo in ugotavljali, kdaj 
ga bo potrebno ponovno pripraviti. Otroci so radi zahajali 
v naravo in pogosto smo s seboj vzeli košarico za nabiranje 
zelišč. Spoznali so, da je za delo s šipkom potrebna posebna 
previdnost, saj se lahko kaj hitro zgodi, da začne koža srbe-
ti. Nabrana zelišča smo posušili, še posebej pa je bilo prijet-
no, ko je iz posušenih zelišč zadišalo po čaju. Otroci so pri-
pravljen čaj vonjali, okušali, ocenjevali, primerjali okuse 
ter ga običajno sladili z medom ali dodajali samo limono. Že 
nekaj let pripravljamo tudi čajanko za babice in dedke. To 
leto smo jih pogostili s pristnim domačim zeliščnim čajem. 
Zelišča so bila pomemben del mnogih dejavnosti v našem 
vrtcu. Nastalo je tudi nekaj zanimivih likovnih izdelkov. 
Otroci so slikali tihožitja na temo skodelica čaja, zdravilna 
zelišča smo slikali po fotografski predlogi, izdelovali na-
mizne dekoracije, šivali mošnjičke za shranjevanje zelišč 
in z barvami za keramiko poslikali svoje čajne skodelice.
 Ob koncu šolskega leta je kot zaključek celoletnega 
projekta nastala prikupna in predvsem uporabna zbirka 
domačih receptov z naslovom Recepti iz domače lekarne. 
Zamisel zanjo se je porodila že v začetku leta, ko sem na 
sestanku staršem predstavila načrtovane vsebine leta. Sle-
dnji so v zbirko zapisovali enostavne recepte za pripravo 
domačih zdravil in lajšanje preprostih zdravstvenih tegob, 
ki so se v njihovi družinski praksi izkazala za učinkovita. 
Ob koncu leta smo zbirko podarili vsaki družini. Veseli 
smo dejstva, da so zbrani recepti uporabni, saj nam starši 
sporočajo, da v zbirki večkrat poiščejo kakšen nasvet.

Zaključek
Pristen stik z okoljem in bogastvo, ki nam ga ponuja nara-
va, omogočata otroku razvijanje občutka za spoštovanje 
in tudi željo po ohranjanju nečesa lepega – nečesa, kar je 
delo narave same in ne človeških rok. Otroci so zagotovo 
pridobili veliko izkušenj, na osnovi katerih so usvojili nova 
znanja. Pri akcijskem raziskovanju in učenju so uporabljali 
različne vire (knjige, računalnik, narava, revije). Spozna-
li so, da si lahko tudi sami (s pomočjo staršev) z domačimi 
zdravilnimi pripravki pomagajo pri lajšanju lažjih zdrav-
stvenih tegob in da farmacevtska industrija ni vedno edina 
pot do našega zdravja. Veseli smo, da pri svojem delu nismo 
ostali sami, saj smo v raziskovanje aktivno vključili tudi 
starše in stare starše. Spoznali smo, kako pomembno je, da 
ljudje ne izgubimo pristnega stika z naravo, ki nam še ved-
no ponuja veliko dobrin.
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Spodbujamo uživanje zele-
njave in pitje vode 
Že lansko leto smo se vključili v pro-
jekt Uživajmo v zdravju. Ugotovljeno 
je bilo, da je uživanje zelenjave med 
otroci najmanj priljubljeno in da je 
potrebno spodbujati otroke k pitju 
vode. Ker se zavedamo, kako zelo po-
membna je zelenjava za pravilen psi-
hofizični razvoj otroka, saj zagotavlja-
ta vitamine, minerale, vlaknine ter 
fitohranila, ki jih telo nujno potrebuje 
za razvoj in vzdrževanje zdravega 
imunskega sistema. Tako kot zelenja-
va je tudi voda zelo pomembna. Ti re-
zultati so naju, kot strokovni delavki, 
spodbudili, da otrokom ponudiva pes-
tro izbiro zelenjave in pitje vode na 
zanimiv, izviren ter seveda zabaven 
način. Želeli sva ugotoviti, ali lahko v 
oddelku prvega starostnega obdobja 
z izvirnimi dejavnostmi otroke spod-
budiva k večjemu uživanju zelenjave 
in pitju vode. Izhajali sva iz otrokovih 
odzivov in tako je bil vsak posame-
znik aktiven udeleženec v procesu 
učenja. Otroci so imeli možnost preiz-
kušati, okušati in uporabljati različne 
gospodinjske pripomočke (zajemalka, 
nož, deska, vrč, kozarec, plastenka, 
nabodala, mešalnik …). 
 Voda je najbolj pomembno živilo, 
ki nam zagotavlja napolnitev izgublje-
ne tekočine (obnovo tekočin, ki se po-
rabijo pri presnovi, dihanju, potenju 
in odstranjevanju odpadnih snovi). 
Prav tako je odlična pijača za odžeja-
nje in hidracijo telesa. Za začetek sva 
izvajali različne dejavnosti, pri kate-
rih so se otroci igrali z vodo. Vodo so 
prelivali z vrčem, pretakali, zajemali 
z zajemalkami … Otroke sva spodbu-
dile k pitju z igrico PACE (Brain gym), 
ki otroke na začetku spodbudi k pitju 
»čarobnega napoja«. Igro so otroci 
zelo dobro sprejeli, saj sami izrazijo 
željo po igri. Nato sva v oddelku prip-
ravili kotiček, ki je bil namenjen pitju 
vode. Kotiček je vseboval mizo, na ka-

teri je bila posoda z vodo in zajemalko 
ter kozarci. Ta kotiček je otroke mo-
tiviral, da so si preko dneva večkrat 
samostojno nalili vodo ter jo pili. Da 
dejavnost ni postala rutina, sva jo 
nadgradili z vrči, samostojnim nali-
vanjem vode v umivalniku. Dejav-
nosti sva menjavali, da ni postalo mo-
notono. Za dejavnosti sva uporabljali 
predvsem sezonsko svežo zelenjavo. 
Zelenjavo so otroci sami umivali, jo 
pod nadzorom strokovnih delavk 
rezali ter sodelovali pri izdelavi na-
pitkov, nabodal, dekorativnih krožni-
kov. Priprava zelenjavnega obroka je 
tako postala prava dogodivščina. 
 Za začetek smo zelenjavo spozna-
vali, se z njo rokovali, vonjali ter jo 
okušali. Dejavnosti sva začeli nadgra-
jevati tako, da so jo otroci sami umi-
vali, kar se je povezovalo z dejavnosti 
vode. Trudili sva se, da so otroci bili 
vključeni v vse postopke dejavnosti 
(načrtovanje, priprava, izvedba) in 
tako spodbujali otrokovo kreativnost. 
Pričeli smo z zelenjavnimi napitki oz. 
s »smutiji«. Otroke je izredno priteg-
nil in motiviral električni sekljalnik. 
Otroci so pod nadzorom polnili sek-
ljalnik z zelenjavo. Nadaljevali smo z 
izdelavo zabavnih zelenjavnih kro-
žnikov, pri čemer so otroci izdelovali 
različne motive po svojih zmožnostih. 
Skupaj pa smo izdelali različne živali, 
rastline in predmete. Dejavnosti sva 
nadgradili z zelenjavnimi nabodali. 
Vse izdelke smo na koncu pojedli, iz 
dejavnosti v dejavnost je bil viden 
napredek uživanja zelenjave pri otro-
cih.

Evalvacijske ugotovitve
Otroci so bili skozi dejavnosti ves čas 
motivirani in aktivni. Imeli so do-
volj časa za raziskovanje dejavnosti, 
midve pa sva spodbujali k aktivnem 
učenju. Večkrat sva bili nad njihovimi 
reakcijami presenečeni. Opazili sva 
napredek pri razvoju grobe in fine 

motorike, koordinacija oko – roka 
in koordinaciji celega telesa. S časom 
in z vajo otroci pri nošenju kozarcev 
z vodo niso imeli več težav s poliva-
njem. Prav tako so manj polivali z za-
jemalko in vrči. Po končanih aktivno-
stih in nadaljnjem delu sva ugotovili, 
da so bile aktivnosti zelo uspešne, saj 
sva pri otrocih povečali zanimanje za 
pitje vode in uživanje zelenjave. Sedaj 
v skupini otroci popijejo dvakrat več 
vode ter zaužijejo enkrat več zelenja-
ve. 

Teja Pogačnik,
dipl. vzgojiteljica, Kranjski vrtci

Aktivno učenje umivanja rok
Predšolski otroci so lahko pravi mali 
raziskovalci, če jim le ponudimo 
takšne dejavnosti, ki jih spontano sili-
jo v razmišljanje in raziskovanje. V je-
seni in pozimi so se v vrtcu pojavljala 
prehladna obolenja. Vzgojiteljice smo 
otroke ves čas opozarjale na pravilno 
umivanje rok, brisanje nosu, kihanje 
v rokav … Kar naenkrat so otroci za-
čeli spraševati: »Zakaj pa si moramo 
umivati roke?« Spoznala sem, da se 
pravzaprav o umivanju rok ves čas 
govorimo, oni pa niti ne vedo, zakaj se 
vendar moramo umivati. To sem izko-
ristila kot pobudo za izvajanje aktiv-
nega učenja umivanja rok. 

Opis dejavnosti
Otroci so si ogledali karton, namazan 
s kremo, ki smo ga kar cel teden pustili 
v igralnici na polici. Otroci so ugotovi-
li, da se je nanj prijel prah, umazanija. 
Otroke sem spodbudila, da si potipajo 
kožo, ki je mastna (otroci so to sami 
ugotovili s tipanjem kože) in se nanjo 
tudi prime prah, umazanija. Otrokom 
sem povedala, da so v prahu drobnoži-
vke, ki ogrožajo naše zdravje. Takoj so 
spraševali: »Kaj so to drobnoživke?« 
Ker bi jim to samo preko besed težko 
razložila, sem jim drobnoživke pri-
bližala preko pogovora lutke mame 
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Strokovna besedila so napisana v strokovnem izrazoslovju, so formalizirana, 
imajo standardno zgradbo in obliko.Strokovni članek vsebuje: 

• avtorjevo ime in priimek, uradni poklicni naziv, uradni naziv vzgojno-
izobraževalnega zavoda in naslov članka;

• povzetek in ključne besede;
• uvod, jedro in zaključek;
• literaturo.

V povzetku napovemo ključno vsebino svojega prispevka. Povzetek je dolg od 3 
do največ 6 vrstic. Ključne besede: do pet izbranih ključnih besed. V uvodnem 
delu moramo opredeliti teoretične osnove, ki so teoretična podlaga prispevku. 
Pri tem moramo natančno upoštevati avtorstvo drugih. Jedro je lahko 
napisano na dva načina. Lahko predstavimo teoretični ali praktični primer. 
Pri opisu teoretičnega problema navedemo ključna spoznanja še kakšnega 
drugega avtorja oz. avtorjev.  Sledi navajanje naših spoznanj in razmišljanje 
(interpretacija). Opis primera dobre prakse (predstavitev projekta, primerov 
uspelih dejavnosti) utemeljimo s cilji in z načeli Kurikuluma za vrtce (1999) 
in pojasnimo, zakaj smo neko vzgojno-izobraževalno dejavnost vključili v 
izvedbeni kurikul oddelka in s katerimi drugimi področji dejavnosti je bila 
povezana. Potrebno je dodati, v katerem oddelku se je dogajala praksa, časovni 
potek dogajanja in koliko otrok je v njej sodelovalo. Prepričanje, da gre za dobro 
prakso, podkrepimo z opisom, kako smo upoštevali elemente dobre prakse 
(verbalizacijo, simbolizacijo, konceptualizacijo, aktivnosti otrok in miselne 
izzive). V zaključku sledi samoevalvacijska ocena kakovosti izvedbe (glede na 
organizacijo prostora, časa, oceno realizacije ciljev, razvojno-procesni vidik),  
predvsem pa ocena, kaj so otroci pridobili glede na že doseženi aktualni razvoj 
(dodani ''korak'' v območju bližnjega razvoja otrok). Vsak del strokovnega članka 
ima svoj naslov (vse naslove, razen slovnično zahtevanih začetnic, napišemo 
z malimi tiskanimi črkami), ki se nanaša na vsebino. Izogibamo se čustvenim 
izrazom, ponavljanjem in naštevanju z alinejami, če ni nujno potrebno. 
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, s starostjo otroka, z 

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«. Kratki strokovni 
sestavki (za rubriko Od tu in tam iz naših vrtcev) teh zahtev nimajo. V kratkem 
sestavku (največ 30 vrstic oz. ena stran) opišete dogodek ali doživetje otrok 
v vrtcu, dogodek ali doživetje strokovnih delavcev in podobno. Želena je tudi 
fotografija. Da boste svoje tekste lahko brali na straneh vaše in naše 
revije, vas prosimo, da napotke upoštevate.

Obvestila in napotki za avtorje prispevkov

in njenega sina Nejca (po knjigi Nejc 
in drobnoživke). Lutki sta otrokom po-
kazali mikroskop ter fotografije drob-
noživk, ki so vidne le z mikroskopom. 
Otroci so spoznali, da so drobnoživke 
zelo majhne in jih s prostim očesom ne 
moremo videti na našem telesu (na ro-
kah, za nohti …). Otroke sem vprašala: 
»Kaj mislite, so vaše roke sedaj umaza-
ne?« Roke, ki so bile namazane z mas-
lom, mastne, so si najprej umili samo 
z vodo, potem pa z vodo in milom ter 
primerjali čistočo rok. Prvič so roke 
ostale so mastne in umazane. Otroci 
so sami predlagali, da si roke umijejo 

z milom in vodo. Opozorila sem jih na 
umivanje med prsti. Po vnovičnem 
umivanju so bile roke čiste. Obrisali 
smo si jih v papirnato brisačo.
 Z dejavnostmi je bilo spodbujeno 
aktivno učenje. Otroci so bili ves čas 
aktivni, vse jih je zanimalo, bili so ra-
dovedni. Učenja so se veselili, bili so 
motivirani. 

Zaključek 
Menim, da se vzgojitelji takšnega na-
čina dela še premalo poslužujemo, 
predvsem zaradi priprave potrebnih 
pripomočkov in zaradi časa, ki je po-

treben za pospravljanje. Potrebno je 
bilo pobrisati, pospraviti, nekatere 
otroke, ki so si zmočili oblačila, tudi 
preobleči. Otroci so bili pripravljeni 
pomagati pri pospravljanju. Z izva-
janjem te dejavnosti sem se ponovno 
prepričala, kako pomembno je, da o-
trokom nudimo konkretne stvari, da 
se z njimi igrajo, jih raziskujejo. Seve-
da pa jim moramo za to dati tudi dovolj 
časa. 
Martina Samsa, dipl. vzgojiteljica, 

OŠ Toneta Tomšiča Knežak, 
vrtec pri OŠ



Ožji izbor likovnih del za julij–avgust 2017

Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del, ki so objavljena na tej strani!
Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljica za leto 2017. Vzgojiteljicam in vzgojiteljem men-
torjem objavo otroškega likovnega izdelka na tej strani štejemo kot doseženo drugo mesto, enakovredno dru-
gemu mestu na državnem tekmovanju. Izdelek otroka, ki ga oblikovalec revije iz nabora izbranih del za posa-
mezno številko izbere za naslovnico, pa štejemo kot doseženo prvo mesto. Mentorji lahko oboje uporabijo pri 
napredovanju v strokovne nazive. 

Lovro Švener (3 leta)
Vrtec Šoštanj, mentorica Romana C. 

Krajnc in Hermina B. Komprej

Eva Mohorič (6 let)
OŠ Vinica - vrtec, 
mentorica Simona Mihelič 

Gašper Čoderl (6 let)
VVZ Slovenj Gradec, mentorici 
Vida Javornik in Nastja Brajnik

Aleks Simič (5 let)
OŠ Štore - vrtec Lipa,

mentorica Karmen G. Žgank


