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V dneh, ko sem pripravljala uvo-
dnik, sem postala pozorna na to, ko-
likokrat se v javnih občilih, na raznih 
vabilih  ali v pogovoru še vedno upo-
rabljajo besedne zveze kot so otroško 
varstvo, varstvo otrok, vzgojno-var-
stveni zavod in podobno. Slišala in vi-
dela napisane sem jih kar pogostokrat 
In to kljub temu, da je od uveljavitve 
zadnjega paketa šolske zakonodaje, ki 
je vrtce umestila med vzgojno-izobra-
ževalne zavode, minilo že več kot šest-
najst let. Resnici na ljubo je potrebno 
povedati, da je žal še vedno kar nekaj 
vrtcev, ki imajo v naslovu tisti VVZ. 
Besedi, ki razlikujeta med vzgojno-
varstvenim in vzgojno-izobraževalnim 
zavodom imata pač globjo pomensko 
razliko. Ob tem sem razmišljala, kako 
neverjetno zakoreninjeni so nekateri 
stari vzorci, miselne in besedne po-
vezave ter navade. Če je celo vrtcem 
(pre)težko spremeniti ime zavoda, ka-
ko lahko od laične javnosti pričakuje-
mo razumevanje in pravilno uporabo 
izrazov.

Kako težko je potem prodreti s 
spremembami drugje, v izvedbenem 
kurikulu vrtca, na primer. 

Vrtec je v skladu s slovensko zako-
nodajo vzgojno-izobraževalni zavod, 
Kurikulum za vrtce pa je edini javno-
veljavni program za javne vrtce v R Slo-
veniji. Tudi od sprejetja Kurikuluma za 
vrtce, državnega dokumenta, je minilo 
že trinajst let. Ob izzidu je prinesel s 
seboj izjemen čas sprememb in izbolj-
šav, a ne povsod v enaki meri, pa tudi 
navdušenje za kurikularne spremembe 
ni povsod enako dolgo trajalo. Bilo bi 
dobro preveriti, kje smo sedaj. Za za-
četek kar pri sebi, v »svojem« oddel-
ku,  enoti,  vrtcu.

Kurikulum kot pojem predstavlja 
presek različnih dejavnikov, ki vplivajo 

na realnost življenja otrok v vrtcu. Sku-
paj z državnim dokumentom je bil kot 
pojem vpeljan zato, ker zahteva premik 
od tradicionalnega poudarka na vsebi-
nah k poudarku na sam proces pred-
šolske vzgoje. Pa smo v javnih vrtcih 
ta premik že povsod res naredili?  Tu-
di iz prispevkov, ki prihajajo na ure-
dništvo revije, sklepam, da se moramo 
truditi še naprej. S tem nočem trditi, 
da tudi vsebinski orisi dejavnosti ni-
so zanimivi in pomembni, le želimo si 
več evalvacijskih zapisov o vzgojno-
izobraževalnem procesu, o tem, kako 
omogočamo izbiro, individualnost in 
drugačnost otrok, o prikritem kurikulu 
in dnevni rutini, o medsebojnih inte-
rakcijah v vrtcu, o strokovni odgovor-
nosti za kakovostni kurikul in še kaj 
podobnega. Strokovno pisanje o tem 
se mi zdi potrebno zato, ker pomemb-
no oblikuje kontekst vsakega izvedbe-
nega kurikula. 

Morda lažje kot pojem kurikula, 
smo v slovenskih vrtcih posvojili po-
jem učenja.  Čeprav imajo teoretiki 
različne definicije učenja, se večina 
strinja, da se učenje pojavi takrat, ko 
predelane izkušnje povzročijo spre-
membo v znanju ali vedenju osebe. Za-
nimanje za načine, kako se predšolski 
otrok uči, kako omogočiti učenje otrok 
v pogojih, ki jih lahko ustvari vrtec v 
svojem izvedbenem kurikulu, je še ve-
dno veliko. To se navsezadnje vidi tudi 
iz prispevkov in člankov v reviji.

Kurikulum za vrtce kot dokument 
upošteva sodobne teoretske poglede 
na zgodnje otroštvo in učenje majh-
nih otrok. Že v uvodu poudarja, da se 
v temeljnih načelih in cilji predšolske 
vzgoje prepoznava izhodišče, da otrok 
dojema in razume svet celostno, da se 
razvija in uči v aktivni povezavi s svo-
jim socialnim in fizičnim okoljem in da 

v vrtcu v interakciji z vrstniki in odra-
slimi razvija lastno družbenost in indi-
vidualnost (1999, str. 7).

Strokovnih dilem  nam ne bo 
zmanjkalo, pomembno je, da poišče-
mo nanje odgovore, ki so v skladu z na-
čeli in cilji Kurikuluma za vrtce. Morda 
bo kakšen odgovor tudi v Vzgojiteljici, 
ki jo imate v rokah.

Na pragu poletja želimo vsem vrt-
cem, da za tiste otroke, ki bodo v 
vrtcu preživeli večino poletnega 
časa, pripravijo pestre poletne de-
javnosti. 

Vsem privoščimo prijetno prežive-
te dopustniške dni. 

Naslednja številka Vzgojiteljice 
vas bo pozdravila že na začetku 
novega šolskega leta. 

Do takrat pa vsem: Srečno!

Betka Vrbovšek

Prijazen pozdrav!
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Vrtec se predstavi

Vrtec Ljutomer

Vsako rojstvo naj obudi v nas upanje in 
pogum

Predstavite, prosim, vrtec, ki ga 
vodite? Koliko ima enot, oddelkov, 
otrok? 

Sem ravnateljica samostojnega jav-
nega zavoda Vrtca Ljutomer. Vrtec ima 
dve dislocirani enoti,  v Ljutomeru in 
v Gresovščaku. V začetku šolskega leta 
2011/12 smo imeli 13 oddelkov, s 15. 
februarjem pa smo odprli še dodatni 
oddelek v Gresovščaku. Skupaj ima-
mo vpisanih 242 otrok.  

Od kdaj imate v Ljutomeru svoj vr-
tec?

Organizirana predšolska vzgoja v 
Ljutomeru se je pričela leta 1945, v 
Gresovščaku pa leta 1947. Vrtec Gre-
sovščak je po pisnih in ustnih virih 
prvi vrtec v Sloveniji, ki je bil orga-
niziran v vaškem okolju. Ustanovljen 
je bil kot Dom igre in dela za otroke 
takratnih vinogradniških delavcev. Ta 
vrtec je res nekaj posebnega.  Lociran 
je v čudovitem naravnem okolju sre-
di ljutomerskih goric in vseskozi  iz-
redno povezan s krajem. Tam beleži-
mo 100 % vključenost otrok v vrtec. 
Stavba centralnega vrtca v Ljutome-
ru je stara 40 let, vendar smo jo sproti 
vzdrževali in v okviru danih možnosti 
urejali notranjost in zunanjost stavbe 
in igrišča. 

Skoraj povsod povpraševanje po 
prostih mestih presega razpoložlji-
ve možnosti. Kako je pri vas?

Vrtec v Ljutomeru je samostojni 
vrtec, ostali manjši vrtci v občini Lju-
tomer so organizacijske enote osnov-
nih šol. Uredili smo tako, da vrtce pri 
OŠ pedagoško vodi pomočnica rav-

nateljice našega zavoda. Tako  imamo 
veliko skupnih koristi. Naš vrtec ima 
lahko pomočnico ravnateljice, imamo 
veliko skupnih izobraževanj, izvaja-
mo vrsto skupnih dodatnih progra-
mov (vrtec v naravi, mavrični vrtiljak, 
mini olimpiada, plavalni tečaj ...) in se 
strokovno povezujemo. V zadnjih le-
tih se je v ljutomerski občini odprlo 
kar nekaj novih oddelkov glede na po-
trebe staršev, v samem Ljutomeru pa 
ne. V tem šolskem letu je tudi v Lju-
tomeru vpisanih več otrok, kot smo 
jih lahko sprejeli, zato smo tudi od-
prli nov oddelek otrok v Gresovščaku.

Opišite, prosim, posebnosti vzgoj-
no-izobraževalnega dela v vašem 
zavodu.

Naš izvedbeni kurikulum temelji na 
igri kot otrokovi primarni dejavnosti, 
na dobrem počutju otrok, aktivni vlogi 
otroka v vseh fazah pedagoškega pro-
cesa in na razvijanju sposobnosti za 
vseživljenjsko učenje. Poudarjamo po-
membno pridobivanje različnih kom-
petenc za življenje v vedno bolj odprti 
in spreminjajoči se družbi. Usmerjeni 
smo v sam proces predšolske vzgoje in 

Ravnateljica Marija Pušenjak

Ljutomer, ki leži ob vznožju 
Slovenskih goric,  je že v 13. 
stoletju slovel kot trško nase-
lje, kamor so od blizu in daleč 
hodili kupovat odlično vino 
Ljutomerskih goric in seveda 
pšenico za dober kruh. V 15. 
stoletju so pozidali taborsko 
cerkev Janeza Krstnika. Po-
zneje, nakako v 18. stoletju, 
so zasloveli  zaradi vzreje 
odličnih konjev. 

Sčasoma je Ljutomer postal 
pomembno prometno križi-
šče in kulturno središče Pr-
lekije, od koder so se v širši 
slovenski prostor širile na-
rodnostne ideje prvega slo-
venskega tabora v letu 1868. 
Po 2. svetovni vojni so se 
poleg kmetijstva Ljutomer-
čani ukvarjali še z raznimi 
industrijskimi dejavnostmi. 
Hiter gospodarski razvoj je 
privabil v mesto tudi veliko 
okoliških prebivalcev, mesto 
se je močno razširilo in po-
sodobilo. Del tega napredka 
je tudi Vrtec Ljutomer, ki ga 
vodi  ravnateljica Marija Pu-
šenjak, univerzitetna diplo-
mirana socialna pedagoginja.
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na celoto interakcij in izkušenj, s po-
močjo katerih se otrok uči. 

Prej ste omenili, da se veliko izo-
bražujete ...

Vsi zaposleni se stalno strokovno 
izpopolnjujemo in pridobivamo po-
membne profesionalne kompetence. 
Ozaveščamo se, kako pomembna je 
prav vloga odraslega v vrtcu. Vzgled in 
vzor odraslega vedno bolj poudarjamo 
kot pomembno vrednoto. 

Kako gradite sodelovanje s starši in 
drugimi institucijami v okolju?

Trudimo se za razvijanje partner-
skega odnosa s starši kot primarnimi 
vzgojitelji in vedno znova iščemo raz-
lične nove oblike medsebojnega sode-
lovanja. Veseli smo, da se starši zelo radi 
odzivajo na različne oblike formalnega 
in neformalnega sodelovanja. Morda je 
naša posebnost tudi v zelo pozitivnem 
sodelovanju z različnimi zavodi in dru-
štvi v naši občini. Sodelujemo z osnov-
no šolo, gimnazijo, glasbeno šolo, za-
vodom za šport in mladino, knjižnico, 
gasilskim društvom, domom starejših 
in drugimi. Zelo smo prisotni v življe-
nju našega kraja, kar je za pridobivanje 
izkušenj otrok še posebej pomembno. 
Pripravili smo že vrsto zelo odmevnih 
prireditev v različnih kulturnih in špor-
tnih dvoranah. 

Imate v vrtcu tudi obogatitvene de-
javnosti?

Izvajamo Vrtec v naravi na Tojzlo-
vem vrhu, plavalni tečaj, lutkovni abo-
nma, kar nekateri drugi vrtci opušča-
jo. Med prvimi v Sloveniji smo uvedli 
tudi predšolsko bralno značko (Bralni 
Ostržek), vsako leto pa pripravimo tu-
di zaključna slovesnost bralne značke v 
Domu kulture Ljutomer.

Ravnatelj je poslovni in strokovni 
vodja vrtca. Kako usklajujete obe 
nalogi?

Menim, da sta obe nalogi zelo zah-
tevni. Glede na to, da se izredno hitro 
spreminjajo zakonski predpisi, so po-
trebna stalna usklajevanja in dopol-
nitve. Ostaja mi vse manj časa za pe-
dagoško delo. Kljub vsemu sem zelo 
veliko prisotna v oddelkih, tako for-
malno kot neformalno. Pomembni se 
mi zdijo osebni stiki z otroki, starši in 

zaposlenimi. Tako ustvarjam z njimi 
odnos zaupanja in sprejetosti. Lahko 
se pohvalim, da večino otrok poznam 
po imenih. Prisotna sem na vseh ak-
tivih, kolegialnih hospitacijah, odzo-
vem se na povabilo posameznih tande-
mov in spremljam različne aktivnosti 
otrok. Velikokrat se strokovnim delav-
kam pridružim tudi pri načrtovanju 
pedagoškega dela. Vodim tudi timske 
priprave na naše odmevne javne pri-
reditve vrtca in velikokrat dajem tudi 
pobude in ideje za izvedbo. Prisotna 
sem na prvem roditeljskem sestanku, 
na vseh srečanjih s starši na nivoju vrt-
ca, ki jih je kar veliko. 

Zanima nas, kaj je v tem šolskem 
letu v ospredju vaših strokovnih 
prizadevanj?

V tem šolskem letu je v ospredju sa-
moevalvacija preko Šole za ravnatelje, 
medgeneracijsko sodelovanje in v zve-
zi s tem še posebej spoznavanje kultur-
ne dediščine. Poudarek dajemo tudi 
gibalnim dejavnostim in v okviru tega 
izvajamo naloge FIT programa v sode-
lovanju s FIT Slovenija. Izvajamo tudi  
gibalno športni program Mali sonček, 
ki se izvaja kot pilotski projekt v neka-
terih slovenskih vrtcih preko Zavoda 
za šport RS Planica. V okviru ekovrt-
ca posebej izvajamo dejavnosti v okvi-
ru dveh načrtovanih ciljev: učinkovi-
ta raba naravnih virov (voda, odpadki, 
energija) in vzgoja za okoljsko odgo-
vornost.

Lahko opišete morebitne predno-
sti, ki jih lahko izkoristite v svoji 
okolici?

Majhnost kraja, kot je Ljutomer, 
je lahko velikokrat tudi prednost. Kot 
sem že omenila, smo razmeroma maj-
hen zavod, toda tesno vpeti v življenje 
našega kraja. Že od ustanovitve Doma 
starejših pred desetimi leti izvajamo 
program sodelovanja z naslovom Do-
dajmo življenje letom in izkušnje sta-
rosti otroštvu. Prav tako skupaj s tem 
zavodom pripravljamo v Ljutomeru 
prireditev Dan druženja in gibanja 
vseh generacij, in sicer v sodelovanju 
z RTV SLO. Bogatimo se ob programu 
sodelovanja z OŠ in tako omogočimo 
otrokom lažji prehod v OŠ. Ker smo v 
veliki prostorski stiski, izvajamo gibal-
ne dejavnosti tudi v športni dvorani pri 

Gimnaziji Ljutomer. Knjižničarke naše 
knjižnice, kustos muzeja, glasbeni pe-
dagogi iz GŠ, vodja lokalne turistične 
organizacije, policisti naše policijske 
postaje, zaposleni v Zbirnem centru za 
odpadke in drugi popestrijo otrokom v 
vrtcu mnoge dejavnosti in jim omogo-
čajo pridobivanje novih izkušenj. 

Na kateri dosežek v letu 2011 ste v 
vrtcu najbolj ponosni?

Ministrstvo za šolstvo in šport nam 
je podelilo priznanje »Najbolj športni 
vrtec za leto 2011«.  Otroška folklorna 
skupina je na folklornem festivalu Pika 
poka v Rogaški Slatini prejela srebrno 
priznanje, zelo odmevna pa je bila naša 
majska prireditev »Tam, kjer smo do-
ma«, v okviru katere smo se na zanimiv 
in otrokom primeren način vključili v 
praznovanje 20-letnice samostojnosti 
Slovenije. Posebej pa sem ponosna na 
to, da vsi zaposleni znamo in zmoremo 
stopiti skupaj in izvesti mnoge zanimive 
dejavnosti znotraj vrtca, kot tudi to, da 
se znamo predstaviti širši skupnosti na 
lokalnem ali državnem nivoju.

Za kaj si boste pri vodenju vrtca 
tudi v prihodnje najbolj prizade-
vali? 

Še posebej si bom prizadevala za 
utrjevanje pomembnih vrednot, ko 
so spoštovanje, upoštevanje, posluša-
nje, zdravje, znanje, varnost, delavnost 
… Te vrednote niso merljive, so pa ze-
lo pomembne v odnosih znotraj vrtca 
na vseh ravneh. Menim, da ne smemo 
pozabiti na nenehno pridobivanje no-
vega znanja, zato smo v zadnjem mese-
cu že izvedli dvoje izobraževanj. Vse-
kakor bo moje osnovno vodilo ostalo 
tudi v prihodnje spoštovanje in upo-
števanje vsakega posameznika: otrok, 
staršev, zaposlenih, zunanjih sodelav-
cev – skratka vsakega, ki si prizadeva, 
da bi bilo otrokom in odraslim v vrtcu 
lepo. Moja prizadevanja pa bodo sku-
paj s svetom staršev, svetom zavoda in 
vsemi zaposlenimi usmerjena v izgra-
dnjo novega prizidka vrtca. 

Lahko na kratko predstavite še svo-
jo poklicno pot? Poklic, izkušnje, 
dodatno izobraževanje …

Po končani srednji šoli sem dve leti 
poučevala na Ekonomski šoli na Ptuju. 
Nato sem končala redni študij na ta-
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Aktualnosti

kratni Višji šoli za socialno delo. Opra-
vljala sem delo svetovalnega delavca in 
kadrovnika. Pred dvajsetimi leti sem 
se na prigovarjanje znancev in prijate-
ljev prijavila na razpis ravnateljice Vrt-
ca Ljutomer in bila izbrana. Leta 1995 
sem opravila Šolo za ravnatelje. Z izre-
dnim študijem na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani sem leta 2000 pridobila po-
klic univerzitetne diplomirane social-
ne pedagoginje. 

Ves čas sem se tudi dodatno stro-
kovno izpopolnjevala. Med drugim 
sem tudi multiplikator za področje 
refleksije in evalvacije. Kolektiv sem 
znala navdušiti za mnoge projekte in 
programe, ki jih izvajamo že vrsto let. 
Ves čas me je vodila želja, da bi prido-
bljeno znanje znala prenašati v nepo-

sredno prakso, prav tako to pričakujem 
od vseh zaposlenih.

Kakšna je skrb in naklonjenost  lo-
kalne skupnosti do vašega vrtca?

Z lokalno skupnostjo imamo zelo 
pozitiven odnos. Skupaj iščemo kon-
struktivne rešitve težav in uresničuje-
mo ideje in predloge obeh strani. Spo-
štujemo in upoštevamo drug drugega, 
kar vsekakor pozitivno vpliva na ure-
sničevanje našega poslanstva.

Kaj bi še radi sporočili zaposlenim 
v slovenskih vrtcih?

Čas, ki ga živimo, je zelo obreme-
njen s pesimizmom, strahom. Zapo-
sleni v vrtcih imamo to prednost, da 
delamo z najmlajšimi, ki so bitja seda-

njega trenutka, imamo pa hkrati veliko 
odgovornost, da jim znamo prisluhni-
ti, vzbujati v njih veselje, igrivost, ra-
doživost. Veselimo se, da se povečuje 
število otrok v vrtcih. Vsako rojstvo naj 
obudi in okrepi v nas upanje in pogum. 
Naj nas ne bo strah, da se bodo morda 
zmanjšala sredstva za naše delovanje. 
Pomembne so mnoge vrednote, na ka-
tere včasih pozabljamo. Pomemben je 
topel, odprt in prijazen odnos. Le v ta-
kem odnosu se otrok lahko razvija, uči 
in pridobiva nove izkušnje. Ob takem 
odnosu bodo starši vedno radi pripe-
ljali otroka v vrtec. To pa je za naše po-
klicno poslanstvo najpomembnejše.

Spraševala je Betka Vrbovšek.

Mirijam Potočnik, študentka 3. letnika izrednega študija Predšolske vzgoje, Univerza na Primorskem, Pedagoška 
fakulteta,  Koper 
Barbara Lipavšek, vzgojiteljica predšolskih otrok v Hiši otrok – vrtec Montessori Maribor, študentka 3. letnika 
izrednega študija Predšolske vzgoje, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper 
Giuliana Jelovčan, profesorica ŠV, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper 

Naravno gibanje po pedagogiki Montessori
»Ježek taka, teka in se kotali ...« (M. Voglar)

Povzetek
V članku bomo predstavili in analizirali pripravo otrok v starosti 2,5 do 3 let na izvedbo naravnih oblik 
gibanja s poudarkom na predvajah za preval naprej. Aktivnosti smo izvajali v zasebnem vrtcu Hiša 
otrok – Montessori v okviru Zavoda Antona M. Slomška v Mariboru. Naključno so bili izbrani otroci iz 
heterogene skupine v starosti od 2,5 do 3 let. Šest otrok, 4 deklice in dva dečka, smo opazovali med vo-
denimi vadbenimi urami. Vsi otroci so bili v času izvajanja gibalnih dejavnosti (od 17. 2. do 21. 4. 2011) 
zdravi, primerno oblečeni in obuti. Rezultate smo pridobili z opazovanjem otrok med vadbenimi urami. 
Zapise o vsakem opazovanem otroku smo individualno predstavili v tabeli. Tudi končni opis napredka 
vsakega otroka smo uredili v tabelo. Cilj naše naloge je bil realiziran, saj so otroci usvojili predvaje za 
preval naprej, z izborom zanimivih vsebin pa smo jim omogočili radostno doživljanje gibanja. 

Ključne besede: otroci prvega starostnega obdobja, gibanje v pedagogiki Montessori, naravne oblike 
gibanja, preval naprej.

Uvod
Gibalna/športna aktivnost je tesno povezana z vzgojo 

najmlajših otrok. »Z igro se uči gibati, uči pa se tudi z giba-
njem« (Tancing 1979).  Otroke je potrebno usmerjati, da 

iščejo svoje načine za rešitev zastavljene gibalne naloge in z 
lastno domišljijo odgovarjajo na nove izzive ter s tem spro-
ščeno izražajo lastno ustvarjalnost in gibalno ekspresijo (Vi-
demšek, Visinski 2001).
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Predmet in problem
Motorika je nauk o gibalnih funkcijah (motorna vozila 

imajo gibalo, tj. motor): gr. motuz – gib; latin. motor – giba-
lo, gibanje (Pistotnik 2011). Gibalne sposobnosti so tako kot 
druge človekove sposobnosti v enem delu prirojene, v dru-
gem delu pa pridobljene (Pistotnik 2003). Torej je človeku 
že od rojstva dana stopnja, do katere se bodo ob normalnem 
razvoju lahko razvile gibalne sposobnosti. Načrtna, siste-
matična in redna gibalno-športna dejavnost pa lahko vpliva 
na razvoj otrokovih gibalnih (motoričnih) sposobnosti. Pri 
predšolskih otrocih ne moremo natančno opredeliti gibalnih 
sposobnosti, saj se latentni prostor motorike nekoliko razliku-
je od prostora odraslega. Na motorični (gibalni) razvoj vpli-
vajo rast in razvoj otroka, izkušnje in adaptacija (Rajtmajer 
1988). Motorične sposobnosti se nanašajo na določen nivo 
razvitosti osnovnih gibalnih, latentnih dimenzij otroka in so 
odvisne od morfoloških, fizioloških, psihičnih in socialnih 
dimenzij. Velik obseg gibalne vadbe predšolskega otroka je 
usmerjen v razvijanje sposobnosti in manj na učenje.

Gibanje v pedagogiki Montessori
Gibanje v pedagogiki Montessori je predstavljeno tako, 

da se otrok ne more ničesar naučiti, če njegov telesni razvoj 
na to še ni pripravljen. Narava je tista, ki narekuje tempo. 
Med drugim je motorični razvoj otroka Maria Montessori 
(2006) opisala kot zelo zapleteno organizacijo živčnega sis-
tema, ki otroku omogoča stati in hoditi. Montessori opisuje 
tudi razvoj možganov in primerjalni razvoj motorike. Izo-
stanek gibanja pomeni izostanek pravilnega in celostnega 
delovanja človeka, zato se tudi um ne more v popolnosti raz-
vijati. Gibanje je za razvijajočega se otroka nujno potrebno, 
zato je potrebno otrokom zagotoviti dovolj gibanja znotraj 
prostorov in v naravi. 

Razvoj gibanja je pri človeku odvisen od bioloških za-
konov narave in od notranjega življenja otroka. Montessori 
(2006) pravi, da sta občutka za orientacijo in gibanje odvi-
sna od stopnje umskega razvoja. Zelo pomembne so tudi vaje 
za gibanje. Otroci imajo potrebo po gibanju. Če opazujemo 
otroke, lahko vidimo, da se razum razvija prek gibanja, saj sta 
inteligenca in gibanje močno povezana. Premikajoče se miši-
ce prenašajo informacijo v možgane. To je tisto učenje, ki za 
seboj pušča sled. Rezultati učenja, ki se odvijajo s pomočjo 
mišic, se ne pozabijo. Primer je vožnja s kolesom.

Še nekaj misli o igri
»Če opazujemo triletnega otroka, bomo videli, da se vedno z 

nečim igra. To pomeni, da spravlja na plan in zavestno dela ne-
kaj, kar je njegov um prej vsrkaval nezavedno. Tako s pomočjo 
zunanje izkušnje v preobleki igre pregleduje in preverja vtise in 
stvari, ki jih je nezavedno vsrkal. Otrok se vse bolj zaveda in na 
podlagi delovanja izgrajuje svojo bodočo odraslo osebo. Pri tem 
ga vodi skrivnostna sila, mogočna in veličastna, ki jo po malem 
uteleša. Tako otrok odraste« (Montessori 2006).

Naravne oblike gibanja
Naravne oblike gibanja so osnovna gibanja, ki so po-

membna za življenje. Naravne oblike gibanja spremljajo člo-
veka od rojstva do smrti in mu omogočajo dejavno ter ka-

kovostno življenje. Pojavljanje posameznih oblik gibanja je 
tesno povezano s telesnim razvojem otroka, predvsem z ra-
zvojem živčnega in lokomotornega (gibalnega) sistema. Gi-
balne sposobnosti so namreč tisti temelj, ki omogoča izvedbo 
najpreprostejših gibanj. K naravnim oblikam gibanja štejemo: 
hojo, tek, skoke, plazenje, lazenje, plezanje, valjanje, kotalje-
nje, dviganje in nošenje. Z razvojem gibalnih sposobnosti 
in z njihovo diferenciacijo (natančnejšo razdelitvijo vplivov 
– moč, koordinacija, ravnotežje) pa je mogoča izvedba tu-
di najzahtevnejših gibanj (Pistotnik, Pinter, Dolenc 2002).  

Gimnastična abeceda
Gimnastična abeceda je pomembna za otroka, saj z no-

vimi izkušnjami pridobiva nova znanja in spretnosti v gi-
balnem razvoju. Pri mlajših otrocih so to plazenje, lazenje, 
plezanje, kotaljenje; pri starejšem pa že preval naprej, pri 
10. letu pa že razne kombinacije, kot sta stoja-preval itd. 
Preval naprej uvrščamo med akrobatske raznovrstnosti. 
Uveljavljenost akrobatike izhaja iz široke izbire gibalnih 
možnosti, ki jih ponuja. Znotraj elementov se otrok uči 
obvladati svoje telo v prostoru, pri čemer so gibanja v za-
četku naravna in elementarna, postopoma pa prehajajo v 
kompleksne in komplicirane gibalne strukture (Novak, 
Bolkovič 1991).   

Vrste gibalnih aktivnosti
Otroku lahko ponudimo naslednje gibalne vsebine oz. 

športne aktivnosti:
– naravne oblike gibanja, ki zajemajo: hojo, tek, skoke, ple-

zanje, lazenje, plazenje, valjanje in nošenje;
– elementarne igre so tiste, ki vključujejo naravne oblike gi-

banja – pri vadbi otroku predstavljajo najpomembnejše 
sredstvo za sproščen razvoj gibalnih sposobnosti;

– atletsko abecedo, ki jo sestavljajo teki, skoki in meti;
– gimnastično abecedo, ki jo sestavljajo parter ali akrobati-

ka, vaje na orodju in preskoki;
– sprostitvene in plesne igre, kamor štejemo igre z malimi 

inštrumenti, ustvarjalne igre in dejavnosti po želji otrok 
(ustvarjalni kotiček);

– motoriko z žogo, ki predstavlja temelj športnih iger (Pi-
šot, Jelovčan 2006). 
Vsebine izbranih desetih vadbenih ur so bile na temo na-

ravnih oblik gibanja in gimnastične abecede. Poligon in delo 
z igralno skupino sta bili organizacijski metodi desetih vad-
benih ur. Pisne priprave vadbenih ur hranijo avtorji članka.

Metode dela
Aktivnosti smo izvajali v vrtcu Hiša otrok – vrtec Mon-

tessori, ki deluje v okviru Zavoda Antona Martina Slomška 
v Mariboru. Naključno so bili izbrani otroci iz heterogene 
jaslične skupine v starosti od 2,5 do 3 let. V skupini je bilo 
osem otrok, starih od 27 mesecev do dopolnjenih 3 let. Šest 
otrok, 4 deklice in dva dečka, smo opazovali med vadbenimi 
urami. Gibalna dejavnost se v tej skupini izvaja enkrat teden-
sko, v zimskem času, v baletni ali plesni dvorani. Ko nam je 
vreme naklonjeno, pa na zunanjem igrišču. Vsi otroci so bili 
v času izvajanja gibalnih dejavnosti, od 17. 2. do 21. 4. 2011, 
zdravi, primerno oblečeni in obuti. Vadbene ure smo izvajali 
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v baletni dvorani, ki je v okviru športne dvorane Gimnazije 
Antona Martina Slomška. 

Rezultate smo pridobili z opazovanjem otrok med vadbe-
nimi urami. Opazovane zapise vsakega otroka smo individu-
alno predstavili v tabeli. Tudi končni opis napredka vsakega 
otroka smo uredili v tabelo. Vsakega otroka smo označili sa-
mo s črko (deček A, deček B; deklica A …).  

Hipoteze
H1: večina otrok bo predvaje za preval naprej usvojila v de-

setih vadbenih urah.
H2: po desetih vadbenih urah otroci ne bodo samostojno 

izvedli prevala naprej.

Cilji 
Glavni cilj naše raziskave je ustvariti zanimive vadbene 

ure, na katerih bodo otroci usvajali nove vsebine in se sezna-
nili s prevalom naprej. 

Rezultati in razprava
Tabela 1: Predstavitev opazovanih otrok pred opravljeni-
mi 10 vadbenimi urami.  

OTROK OPIS OTROKA

DEČEK A
Izredno gibalno spreten otrok. Opazi se talentiranost na vseh 
gibalnih področjih. Delno je ta spretnost »posledica« redne telesne 
aktivnosti celotne družine.

DEČEK B

Otrok je bil septembra ob pri prihodu v vrtec gibalno še zelo nespre-
ten. Z rednimi dejavnostmi in po pogovoru s starši (v smislu, da naj 
mu dovolijo več samostojnosti) se je njegova motorična sposobnost 
izboljšala. Je izredno svojeglav in včasih ne upošteva navodil.

DEKLICA A Deklica je za svojo starost izredno velika, pa tudi spretna. Izhaja iz 
športno zelo aktivne družine.

DEKLICA B

Deklica je sicer spretna, a v glavnem ne želi sodelovati pri skupnih 
dejavnostih. Raje počne kaj zase in jo je zelo težko motivirati. Tudi 
pravil v glavnem ne spoštuje. Ni vztrajna, že pri prvem poizkusu (ali 
uspešnem ali neuspešnem) odneha.

DEKLICA C
Izjemno gibalno spretna, aktivna pri vsaki dejavnosti. Je tretji otrok 
v družini in zato v neprestani borbi za svoj položaj. Vedno želi vse 
poizkušati prva, ne čaka v vrsti, ampak hoče delati takoj in zdaj.

DEKLICA D

Je gibalno šibkejše razvita; v aktivnosti, za katere čuti, da ne bo 
uspešna, se raje niti ne spušča. Ne mara gneče in otrok, ki se preri-
vajo, saj je bolj občutljiva in hitro joka. Nalogo gre preizkusiti samo 
takrat, ko je prepričana vase in je nihče ne ogroža.

 

Analiza prve vadbene ure

Dejavnost je v glavnini potekala tako, kot smo si zamislili. 
Kljub temu da po letnem delovnem načrtu tedensko izvaja-
mo gibalno dejavnost, pa je zaradi opravljanja raziskovalne 
naloge ta dejavnost potekala veliko bolj organizirano. Prvo 
vadbeno uro smo povezali s tematiko – naravne oblike gi-
banja, ki jo izvajamo v mesecu priprave raziskovalne naloge. 
Tako so bili otrokom določeni elementi že znani. Demonstra-
cija in posredovanje informacij sta izredno pomembna za to, 
da otroka navdušimo in ga motiviramo za dejavnost. Pri tem 
smo uporabili veliko mero navdušenja, artikulacije glasu in 
otroci so začeli sodelovati kar sami od sebe. Otroci so se pri 
igri dež in sonce dobro ogreli in nadaljevali smo z gibalnimi 
vajami, ki smo jim jih posredovali prek gibalne zgodbe. Tudi 
sicer to počnemo velikokrat, saj je otrokom tako bolj zanimi-
vo, hkrati usvojijo nova znanja in lahko tudi sami predlagajo 

določene gibe. Tudi tokrat je bilo tako. S posebno zavzetostjo 
je delalo 5 otrok, dva sta sodelovala občasno in vmes počela 
tudi kaj drugega. Pri tem ju nismo ovirali, saj menimo, da je 
ravno sproščenost in ne prisila prava pot do usvojitve glav-
nega zastavljenega cilja – zavedanja lastnega telesa in doži-
vljanja ugodja v gibanju. 

Po gibalnih vajah je sledil glavni del, in sicer predvaje za 
preval naprej. Po naši demonstraciji so se otroci začeli kar pre-
rivati, tako da smo jih morali najprej umiriti, šele nato pa smo 
začeli z izvajanjem. Kotaljenje z asistenco je potekalo brez te-
žav. Pri naslednji vaji, ko so otroci kotalili drug drugega, pa je 
nastala zmešnjava, saj se niso vsi kotalili v isto smer. Po našem 
besednem posredovanju smo vajo nadaljevali brez težav. Pri 
kotaljenju otrok drug za drugim z iztegnjenimi rokami so sa-
mo trije otroci upoštevali navodilo in roke iztegnili, ostali so 
se kotalili z rokami v različnih položajih (stegnjene ob tele-
su, pokrčene ob telesu). Ugotovili smo, da je za večino otrok 
ta naloga prezahtevna, zato tudi nismo vztrajali pri dosledni 
drži rok, ampak smo jim dovolili, da se kotalijo poljubno. 
Tudi tukaj je bila potrebna asistenca. Pomoč so potrebovali 
trije otroci. Ob zaključku glavnega dela smo ugasnili luči in 
otroke polegli po blazinah. Pripovedovali smo jim zgodbo o 
vremenu in izvajali masaže.  

Na koncu smo skupaj pospravili blazine in poklepetali o 
tem, kaj smo izvajali. Čeprav besedni zaklad teh otrok še ni 
ravno bogat, pa smo skozi njihove odzive lahko opazili, da 
so se imeli lepo. In še naša misel: »Ne bojmo se vadbenih 
ur, kjer bo glavni cilj ure usvajanje predvaj za gimnastične 
elemente!« 

Tabela 2: Predstavitev otrok, po 10 vadbenih urah
OTROK OPIS OTROKA

DEČEK A
Preval je znal pravilno narediti že pred pričetkom izvajanja gibalnih 
uric na temo prevala naprej. Pri izvajanju je popolnoma samostojen, 
tudi pri zaključku vstane sam. 

DEČEK B

Potreboval je nekoliko več časa, da je usvojil začetno postavitev. 
Predvsem mu je težavo delala glava, saj je potreboval precej časa, 
da jo je pritegnil k prsim.Šele na koncu izvajanja se je opogumil in 
dovolj pripravil, da je s pomočjo veliko spodbude in asistence naredil 
preval, vendar ni imel dovolj moči, da bi mu po zaključku uspelo 
vstati.

DEKLICA A
Je prva popolnoma usvojila tehniko prevala.Ima zelo dobro in trdno 
postavitev. Težave ima le še pri zaključku, saj nima dovolj moči, da bi 
vstala in izvedla preval do konca.

DEKLICA B

Je edina, ki ni sposobna narediti prevala, tudi ne s pomočjo asisten-
ce. Telo je znala postaviti v pravilen položaj, le da je ostalo preveč 
»mehko«, da bi ji uspelo spodviti glavo in izvesti vajo. Za samo delo 
je bila premalo zainteresirana, a zelo navdušena, ko je opazovala 
druge.

DEKLICA C Začetno postavitev ima v redu. S pomočjo asistence naredi tudi pre-
val, a ima težave pri vstajanju in pri tem potrebuje veliko pomoči.

DEKLICA D

Začetno postavitev pri prevalu je usvojila. Glavo zna postaviti v 
pravilen položaj. S pomočjo ji je uspelo narediti preval. Na zaključku 
je imela težave z vstajanjem, ker še nima dovolj moči, da bi se 
postavila v pokončen položaj. Pri učenju izvedbe prevala je pokazala 
veliko interesa.

Zaključek
Po desetih vadbenih urah na temo »predvaje za preval na-

prej« ugotavljamo, da smo nalogo uspešno opravili. Potrjena 
je hipoteza H1, saj so vsi otroci usvojili predvaje z asistenco 
ali brez. Samostojno je preval naprej naredil deček A, ostali 



vzgojiteljica 9 Letnik XIV, št. 3

Pedagoški koncepti
Koncept je beseda latinskega izvora, pomeni pa »zami-

sel, zasnovo, osnutek« (Priročni slovar tujk 2005). Literatura 
razvršča pedagoške koncepte na različne načine. 

Poenostavljeno jih lahko delimo glede na to, kako so bili za-
snovani in kdo je njihov utemeljitelj. Nekatere v nadaljevanju 
orisane koncepte so v določenih (zgodovinskih) okoliščinah 
ustanovili posamezniki in v njih razvili svojo lastno doktrino 
dela. Praviloma se ti posamezniki niso ukvarjali z znanostjo. 
Zvestoba osnovnim idejam ustanovitelja jim pogosto prepre-
čuje permanentno posodabljanje glede na izsledke znanosti. 
Praviloma ostajajo zvesti ustanovitelju oz. njegovim načelom, 
zato jih v nadaljevanju imenujem tradicionalni koncepti. 

Sodobni koncepti v principu temeljijo na izsledkih različ-
nih znanosti (psihologiji, pedagogiki, antropologiji, nevrolo-
giji in drugih). Praviloma so jih razvila razna znanstvena ali 
strokovna združenja pod vodstvom uveljavljenega znanstve-

nika ali skupine znanstvenikov. Njihova bistvena lastnost je 
permanentno posodabljanje na osnovi novih spoznanj zna-
nosti (Batistič Zorec 2003).

Tradicionalni koncepti
·	 Froblovi	vrtci	

Frideric Frobel (1782–1852), Nemec po rodu, je  usta-
novil  takrat zelo napredni »Univerzalni nemški vzgojni inštitut 
za predšolske otroke«, ki je razvijal njegova pedagoška načela. 
Leta 1840 ustanovil prvi sodobni vrtec v Evropi, ki mu je dal 
ime »kindergarten« (otroški vrtec). Osnovna ideja: vzgoja se 
mora začeti čim bolj zgodaj, osnovni cilj vzgoje otrok je razvoj 
naravnih sposobnosti in moralnosti. Osnovna dejavnost otrok 
je igra. Vsebine so bile: družabne igre, glasba, narava, jezik, arit-
metika in praktično delo (rezanje s škarjami, oblikovanje izdel-
kov iz raznih materialov). Leta 1850 je ustanovil ženski kolidž, 
v katerem so se izobraževale »predšolske učiteljice«. Koncept 
se je razširil po Evropi in ZDA. Njegov inštitut je vplival tudi 
na zakonodajo. Leta 1869, ko je bil sprejet državni šolski zakon 
za obvezno osemletno izobraževanje, je v podzakonskem aktu 
izšel tudi predpis o otroških vrtcih in jih opredelil kot vzgojne 
ustanove za otroke po tretjem letu. Določila so predpisovala 
tudi zahteve glede prostora, opreme in usposobljenosti vzgo-
jiteljic po Froblovih načelih. Dovoljenje za ustanovitev je lah-
ko dala deželna šolska oblast. Koncept je še danes aktualen v 
nemško govorečih deželah. Pomemben vpliv je imel,  seveda 
z ustreznim časovnim zamikom, tudi na slovenske vrtce  (po-
dobno izobraževanje vzgojiteljic, podobne vsebine in podob-
na organizacija dela v vrtcu).

·	 Vrtci	Marie	Montessori
Maria Montessori (1870–1952), Italijanka po rodu, je kot 

otroška zdravnica delala z otroki, ki so zaostajali za vrstniki. Pri 
tem delu je ugotovila, da je to zaostajanje (siromašnih) otrok 
bolj pedagoški kot pa medicinski problem. Leta 1907 je zato 
v revni četrti Rima ustanovila vrtec in ga imenovala »Casa dei 

Aktualnosti

otroci so ga opravili z asistenco. Pomoč so potrebovali tudi 
pri vstajanju. Otroci so po desetih vadbenih urah napredovali. 
Valjanja po hrbtu nismo dovolj utrdili, zato jim je to povzro-
čalo težavo pri zaključku prevala in so skoraj vsi potrebovali 
pomoč pri vstajanju. Težava pa je tudi starost otrok. Vsi otroci 
so usvojili lazenje, kotaljenje in plazenje. Pri začetni postavi-
tvi rok niso imeli težav. Hipoteze 2 nismo potrdili, saj so vsi 
otroci usvojili preval naprej. Cilj naše naloge je bil realiziran, 
saj so otroci usvojili predvaje za preval naprej in z izborom 
zanimivih vsebin omogočili otrokom radostno doživljanja 
gibanja. Izvajanje raziskovalne naloge je bilo zanimivo, saj 
smo praktično s pomočjo teorije spoznali sposobnosti in 
zmožnosti otrokovega gibalnega razvoja.
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Mag. Betka Vrbovšek

O različnih konceptih predšolske vzgoje
Uvod
Večina vzgojiteljev se v času svojega visokošol-
skega študija seznani z različnimi vzgojnimi 
koncepti. V slovenskem prostoru je tudi veliko 
dosegljive literature na to temo. Kljub temu se 
v praksi javnih vrtcev, ki izvajajo »Kurikulum 
za vrtce«, tako pri starših kot pri vzgojiteljih 
večkrat pojavljajo vprašanja, v čem se koncepti 
razlikujejo in na kakšnih temeljih so oblikovani. 
Gradivo v nadaljevanju je bilo pripravljeno za in-
terno izpopolnjevanje za strokovne aktive vzgo-
jiteljic in pomočnic vzgojiteljic v Vrtcu Tončke 
Čečeve v Celju, morda pa bo v pomoč tudi komu 
drugemu.
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Aktualnosti

Bambini« (Hiša otrok), ki je sprejemal otroke od drugega leta 
dalje. Osnovna ideja: dopustiti otroku, da se njegove aktivnosti 
svobodno razvijajo. Gre za neoviran naravni razvoj v pedago-
ško osmišljenih okvirih in v okviru harmoničnega življenja v 
skupnosti. Marija Montessori je zato »uvedla« otrokom pri-
jaznejše okolje (višina pohištva naj bo taka, da ga otrok lahko 
samostojno uporablja; barve naj bodo nežne, prevladuje naj 
naravni les ali bela barva; za opravljanje vsakodnevnega dela 
naj ima otrok prave, toda otrokom prilagojene pripomočke za 
delo, na primer: pravo kuhinjo, pravo likalnico in podobno). 
Vzgojiteljicam je »zapovedala« stalno opazovanje otrok in po-
znavanje razvojnih zakonitosti. Naloga vzgojiteljice je pripra-
viti take dejavnosti, da bodo ustrezale otrokovemu psihofizič-
nemu, miselnemu in čustvenemu razvoju. S tem ko jih otrok 
samostojno opravi, pridobi na samostojnosti in samozavesti. 
V ta namen je že Marija Montessori izdelala vrsto didaktičnih 
pripomočkov, s pomočjo katerih otrok rešuje različne naloge. 
Z določenim didaktičnim pripomočkom se ukvarja, dokler ne 
reši naloge. V tem vidijo pomemben element samovzgoje. Pe-
dagogika Marije Montessori je izrazito individualistično narav-
nana. Kot katoličanka je Maria Montessori zagovarjala pomen 
verske vzgoje v vrtcu (verske svečanosti, molitev in biblijske 
zgodbe). Koncept se na Slovenskem pojavlja šele v zadnjih le-
tih v samostojni državi kot zasebna alternativa javnemu vrtcu. 

• Waldorfski vrtci
Rudolf Steiner (1861–1925) je leta 1919 na antropozof-

skih načelih ustanovil šolo za otroke tovarniških delavcev v 
Stuttgartu v Nemčiji. V šolo je vključil tudi oddelke starejših 
predšolskih otrok. Antropozofija opisuje človeka kot koz-
mično bitje, katerega bistvo je duhovni svet. Antropozofija 
izhaja iz kritike znanosti, še posebej kritike razvojne psiho-
logije. Svoje argumente jemlje iz okultnih razlag kozmične 
reinkarnacije (hindujsko verovanje) in kozmologije (razvoj 
fizičnega, eteričnega in astralnega telesa). V waldorfskih vrt-
cih je vzgojitelj otrokom model, ki ga posnemajo, zato imajo 
do vzgojiteljev več zahtev (naravnost, moralnost, antropo-
zofski življenjski nazor in drugo). Predhodna vrsta izobraz-
be vzgojiteljev je manj pomembna, opraviti morajo poseben 
trening oz. tečaj iz waldorfske pedagogike. 

Steiner je bil nasprotnik usvajanja znanja v tekmovalni 
in storilnostno naravnani šoli. Po njegovem naj bi šola pod-
pirala nagnjenja, ki so že v otroku. Namesto znanja naj šola 
kultivira čustva in voljo, ga vzgoji v omikanega človeka. In-
telektualni cilji  niso pomembni, pomembno je doživljajsko 
vzdušje, občutje in razpoloženje. V predšolskem obdobju 
je zato dovoljeno razvijati le otrokovo občutenje in zazna-
vanje. Serija vzgojnih načel in zapovedi naj bi zagotavljala 
skladnost vzgoje, zato se jim zdi pogubno vsako vzgojite-
ljevo aktiviranje otrokovih spoznavnih procesov. Otrok naj 
vzgojitelja posnema, saj se uči izključno naravno s posne-
manjem in s pomočjo vseh čutil. V to »naravno« vzgojo 
po njihovem ne sodijo izdelane igrače, tehnične igrače, di-
daktične igrače in izobraževalne slikanice. Predšolski otrok 
naj ne bi gledal televizije, uporabljal računalnika, spozna-
val črk in števil. Poudarjajo pomen evritmije, ročnega de-
la, ukvarjanja z barvami, razna praznovanja, jezikovno kul-
tiviranost. Versko vzgojo »cepijo« na antropozofijo in jo 

prilagodijo okolju, vendar zelo poudarjajo moralno vzgojo 
(Carlgren 1993).

Z znanstvenega stališča gre za sporen koncept, ki pa pred-
stavlja izrazito alternativo ter v senci »new age« pogledov na 
svet in življenje tudi privlačen model. V znanstvenem svetu 
njihova razlaga ni dobila podpore. V Sloveniji je zadnja leta 
narastlo zanimanje za koncept v večjih mestih.

Sodobni koncepti

• High Scope kurikulum 
Koncept je nastal v ZDA leta 1971. Zasnoval ga je znan-

stvenik David Weikart s sodelavci, in sicer kot kompenzacij-
ski program. Podlaga zanj je bila Piagetova kognitivno-razvoj-
na teorija in Deweyeva progresivna pedagoška teorija. Leta 
1979 so mu dodali konstruktivistične elemente. V program 
so prispevali svoja spoznanja tudi drugi znani znanstveniki: 
Kohlberg, Chomsky, Erikson, Gardner in drugi. Z longitu-
dinalnimi študijami spremljajo in merijo pozitivne učinke te-
ga programa. Za predšolsko vzgojo so uvedli izraz preschool 
education (predšolska vzgoja in izobraževanje, v marsičem je 
predstavljal predvsem »pripravo za šolo«). Otrokovo aktiv-
no učenje je po njihovem izhodišče za razvoj njegovih poten-
cialov in je najbolj učinkovito v okolju, ki nudi ustrezne mo-
žnosti za učenje. Izhajajo iz petih principov: aktivno učenje, 
pozitivni odnosi med otroki in vzgojitelji, spodbudno učno 
okolje, ustrezna dnevna rutina in timsko dnevno ocenjeva-
nje odzivov otrok. S temi načeli je povezana tudi vloga vzgo-
jiteljev: organizirajo okolje, zagotavljajo podporno vzdušje s 
pozitivnimi interakcijami, spodbujajo namenske aktivnosti, 
opazujejo odzive otrok in jih interpretirajo ter načrtujejo de-
javnosti (Hohmann in Weikart 2005). 

• Razvojno ustrezna praksa
Koncept je v ZDA utemeljilo Nacionalno združenje za 

vzgojo majhnih otrok, znano pod kratico NAEYC (1996). 
Temeljni princip je njegov razvijajoč, porajajoči se kurikul, v 
katerem ne sme imeti »glavno besedo« vzgojiteljica, ampak 
otroci. Presegli so pojem »biti pripravljen za šolo« in kon-
cept utemeljili s preverljivo kakovostjo v vrtcih. Menijo, da 
se mora institucija prilagoditi otrokom – tudi posameznikom 
– in ne obratno. Na predšolsko področje so pripeljali pojem 
»učenja« in ga povezali z otrokovim razvojem. V kuriku-
lu zahtevajo integriran pristop, upoštevanje vseh razvojnih 
področij. Naloga vzgojiteljice je opazovanje odzivov otrok, 
beleženje potreb in interesov otrok, dokumentiranje. Njena 
naloga je pripraviti učno okolje, v katerem lahko otroci razi-
skujejo, so v interakciji z drugimi otroki, z drugimi odraslimi 
in z različnimi materiali.  Vzgojiteljica otroka vodi in ga spod-
buja, mu ponuja aktivnosti, a upošteva tudi otrokove ideje 
in mu jih pomaga uresničiti. Skozi lastno aktivnost se otroci 
učijo. Spodbuja samodisciplino in postavlja jasna pravila. Pre-
usmerja nesprejemljivo vedenje v sprejemljivo  ter ocenjuje 
otrokov razvoj in napredek.
• Koncept Reggio Emilia 

Prve vrtce v italijanski Reggio Emilii je s sodelavci in 
s podporo staršev ustanovil znanstvenik Loris Malguzzi 
(1963).  Znanstvene ugotovitve jim je na edinstven način 
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uspelo povezati s kulturno tradicijo in z odprtostjo za nova 
spoznanja znanosti in vzgojne prakse. Vrtce obiskujejo (in 
proučujejo) strokovnjaki in praktiki iz vsega sveta. Znači-
len za pristop R. E. je optimističen pogled na otroka, nje-
gove pravice, razvoj in učenje. Po njihovem mnenju socialni 
odnosi in učenje sovpadajo z vzgojo v vrtcu. Kar se otroci 
naučijo, ni posledica samo poučevanja, ampak posledica 
otrokove lastne aktivnosti in spodbud, ki jih nudi okolje 
vrtca za otrokovo učenje. Otroci se učijo skozi komunika-
cijo in konkretne izkušnje. Zelo spodbujajo ustvarjalnost 
kot značilnost človekovega razmišljanja, znanja in izbiranja. 
Poudarjajo aktivno učenje, raziskovanje in reševanje proble-
mov, ki so otrokom blizu (v njegovem okolju), spodbujajo 
uporabo vseh čutov in omogočajo različne oblike izražanja 
v »nastajajočem kurikulu«, ki ga sproti skupaj oblikujejo 
otroci in vzgojitelji.

 V letu 2002 je Zavod RS za šolstvo organiziral hospitacij-
sko izpopolnjevanje za ravnatelje slovenskih vrtcev v vrtcih 
R. E. V letih 2009–2011 je pod vodstvom Pedagoške fakul-
tete v Ljubljani potekal obsežen triletni projekt strokovnega 
izpopolnjevanja slovenskih vzgojiteljic o pristopu R. E. Naj-
boljši vrtci v Sloveniji so se konceptu R. E. že zelo približali, 
pri čemer pa ohranjajo ravnotežje med učno-ciljnim in ra-
zvojno-procesnim  pristopom, ki ga zahteva slovenski Kuri-
kulum za vrtce (1999).

Zaključek
Slovenski »Kurikulum za vrtce« (prav tam) upošteva iz-

sledke znanosti in dobro prakso sodobnih konceptov, upošte-
va pa tudi slovenske izkušnje na področju predšolske vzgoje. 
Sprejet je bil na Strokovnem svetu RS za splošno izobraže-
vanje. Po daljšem nastajanju s sodelovanjem najboljših slo-
venskih teoretikov in praktikov je bil postopoma vpeljan v 
prakso javnih vrtcev. Kot dokument vključuje obvezne cilje 
in načela, priporočeno organizacijo prostora, starševske pra-
vice in vzgojiteljeve naloge ter ponuja vzgojiteljem na izbiro 
različne vsebine za prvo in drugo starostno obdobje. Zahte-
va kombinacijo učno-ciljnega in procesno-razvojnega načr-
tovanja dela v vrtcu. Pri izbiri vsebin vzgojitelji upoštevajo 
tudi otrokove želje in interese. Vzgojiteljevi avtonomiji je 
prepuščena izbira metod in oblik vzgojno-izobraževalnega 
dela. Pričakuje se, da vzgojitelji načrtujejo dejavnosti, ki so 
»korak« pred otrokovim aktualnim razvojem. 
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Aktualnosti

O tem in onem iz naših vrtcev

V našem vrtcu izvajamo vzgojite-
ljice v okviru obogatitvenega progra-
ma tudi različne krožke. V mesecu sep-
tembru si vsaka vzgojiteljica, ki izvaja 
krožek, pripravi načrt dela. Krožki so 
iz različnih področij dejavnosti: nara-
voslovja, tehnike, novinarstva, glasbe, 
likovnega področja in drugih. V začet-
ku šolskega leta se starejši otroci sku-
paj s starši odločijo, kateri krožek bodo 
obiskovali. Vsak otrok se lahko vklju-
či samo v en krožek. Krožki potekajo 
dopoldne, saj so sestavni del izvedbe-
nega kurikula, njegova popestritev in 
zanimivost. 

Krožek Otroška ljudska glasbena de-
diščina vodim že drugo leto. Ker so se v 
krožek vpisali otroci, ki so krožek obi-
skovali že lansko leto, sem lahko neko-
liko nadgradila že lansko znanje. Pred-
vsem smo izvajali igre, ki sem jih vzela 
iz knjige Ringaraja, pesem nam nagaja, 

kjer so predstavljene glasbene aktivno-
sti, igra in ples. 

Konstanca Zalar Rener nazorno pri-
kaže, kako otroškim ljudskim pesmim 
dodati orffove instrumente. Tako smo 
se naučili še igro potujemo v Rakitn‘co, 
kjer smo dodali instrumente in pona-
zorili potovanje. Uporabili smo boben, 
klaves in tamburin.

Spoznavali smo tudi del otroške dedi-
ščine, ki se jo igrajo otroci po Sloveniji. 
Seznanili smo se z igro jel je trden ta vaš 
most, ki so se ga igrali otroci v Beli krajini. 
Pri učenju je otrokom povzročalo teža-
ve gibanje, še posebej hoja ene skupine 
otrok k drugi skupini, zato smo si poma-
gali s ploskanjem in udarjanjem po tele-
su, da smo ujeli štiričetrtinsko dobo. Šte-
tje smo nadgradili s ploskanjem, udarci 
po kolenih in topotanjem. Nekaj idej so 
si izmislili otroci sami. Otroci pa so ple-
sali ob glasbi in vili kačo. Če je interes 

upadel, sem vnesla nove elemente. Tako 
smo se igrali telefon z ritmičnimi glasbi-
li, pa še katero izmed iger za razvijanje 
koncentracije. Tako sem si vsako sreča-
nje malo prilagodila, da so bili aktivni pri 
igri, spoznavanju novega in utrjevanju že 
poznanega.

Na zaključek smo povabili tudi starše. 
Zaključka se je udeležilo zelo veli-

ko staršev, pa tudi nekaj babic, bratcev 
in sestric nastopajočih. Otroci so se še 
posebej potrudili in izvedli del tega, kar 
smo se naučili pri krožku. 

    Otroci so povedali dve izštevanki, 
ki smo jih nadgradili z gibanjem. Pred-
stavili smo se tudi z ljudskimi pesmimi. 
Ob pesmi Tri ptičice je skupina otrok za-
plesala v krogu in v krog pritegnila tudi 
starše in vse ostale.

Marjana Marinšek, vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve

Krožek »Otroška ljudska dediščina«
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»Pravljice, ki so mi jih pripovedovali 
v otroštvu, imajo globlji pomen kakor 
resnice, ki me jih je naučilo življenje,« je 
davno tega zapisal priznani nemški lirik 
in dramatik F. Schiller. Danes v poplavi 
informacij, ki nas obkrožajo od jutra do 
večera, postaja pismenost vse bolj sesta-
vljena, zahtevna, še posebno v sodobnih 
večjezičnih in večkulturnih okoljih v na-
šem globalnem svetu. Tega se večinoma 
zavedamo vsi, ki smo povezani z vzgojo 
in izobraževanjem otrok. 

Strokovne delavke vseh oddelkov 
vrtca Leskovec pri OŠ Leskovec že 
nekaj let vodimo projekt družinskega 
branja, ki se imenuje Palček Pripove-
dovalček. Z njim družine seznanjamo, 
informiramo, spodbujamo in ozavešča-
mo, da je branje vse od ranega otroštva 
ključno za otrokov jezikovni, intelektu-

O tem in onem iz naših vrtcev

V okviru projekta Turistične zveze 
Slovenije Z igro do prvih turističnih ko-
rakov poteka v našem vrtcu projekt  z na-
slovom Otrok raziskuje in odkriva, kaj se 
v malem mestu skriva. Projekt poteka v 
oddelkih od 5. do 6. leta. V okviru kuri-
kularne teme so imeli otroci možnost, da 
izberejo krajevni objekt  oz. stavbo, ki bi 
jo želeli pobližje spoznati in jo predstaviti 
tudi otrokom in vzgojiteljicam sosednje-
ga vrtca, ki prav tako sodelujejo v tem 
projektu. Otroci so se odločili za policij-
sko postajo. Vzgojiteljice smo prosile za 

sodelovanje kriminalista Roberta Bev-
ka, ki je tudi oče enega izmed vrtčevskih 
otrok. Otroci so bili zelo navdušeni, ko 
so izvedeli, da se jim bo želja, da bi spo-
znali delo policijske postaje, uresničila.

Ko je prišel težko pričakovani dan, 
smo se peš odpravili do policijske posta-
je na Meleh. Pot od vrtca  do policijske 
postaje je dolga, zato smo jo izkoristili 
za spomladanski izlet v okviru projekta 
Zlati sonček. 

Na policijski postaji smo si ogledali 
prostore, otroci so imeli možnost ogle-

da in rokovanja s policijsko opremo, 
policisti pa so odgovarjali na vprašanja. 
Pozdravil nas je tudi komandir posta-
je, g. Magdič, kar si štejemo v poseb-
no čast in veselje. Otrokom bo ta dan 
še dolgo ostal v spominu, saj so ga re-
snično doživeli. O tem pričajo tudi po-
vratne informacije staršev. Zaposlenim 
na policijski postaji se zahvaljujemo za 
gostoljubje in odlično predstavitev nji-
hovega poklica. 

S projektom bomo aktivno nada-
ljevali še naprej in si v bližnji priho-
dnosti ogledali tudi zdravstveni dom, 
gasilski dom in še morda katero dru-
go pomembno zgradbo. Naj omenim, 
da celotno naše projektno delo pote-
ka po EER krogu, kar pomeni, da sku-
paj z otroki načrtujemo, izvajamo oz. 
uresničimo načrtovano, začetna pred-
videvanja sprotno preverjamo ter konč-
no reflektiramo. Takšen način aktivne-
ga učenja pripomore k večji motivaciji 
otrok za dejavnosti ter k trajnejši ohra-
nitvi novih spoznanj. 

Sabina Steyer Debeljak, 
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Otroci na obisku na policijski postaji

Zaključek bralnega projekta Palček 
Pripovedovalček

Med zaključno prireditvijo
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O tem in onem iz naših vrtcev

V Vrtcu Stopiče, enota Dolž, smo 
ekologiji namenili cel sklop. Pridno se 
učimo, kako reciklirati in kaj bo to pri-
neslo dobrega. Začelo se je s predsta-
vitvijo zgodbe Ločevanje smeti druži 
ljudi, avtorice Staše Grgovič. Otroci 
iz skupine drugega starostnega obdo-
bja z vzgojiteljicama Jano in Mojco so 
zgodbo poslušali z velikim interesom. 
Govori o dveh dečkih iz bloka, ki pri-
dno razvrščata smeti v prave zabojni-
ke – pa ne samo svojih smeti, temveč 
tudi smeti starejših sosedov, ki tega 
več ne zmorejo. Zgodba je bila izho-
dišče za pogovor o odpadkih, o tem, 
komu pomagamo nesti smeti, zakaj 
so zabojniki različnih barv, kam gre-
do odpadki in kdo jih odpelje. Lotili 
smo se konkretnega dela v dveh sku-
pinah. Dobro nam je šlo, pa še zaba-
vali smo se.

Zeleno obarvan sklop bomo nada-
ljevali. Razvijali in krepili bomo eko-
loško zavest naših malčkov in tudi 
nas samih. Sedaj smo še natančnejši 
pri odlaganju odpadkov:  iz plastenk 
odvijamo zamaške, po malici zbere-
mo jogurtove lončke, papir nosimo 
v koš za papir. Ogledali smo si tudi 
kratek ekofilm o recikliranju in pre-
delavi odpadkov.

Jerneja Štukelj, univ. dipl. soc. ped. 

Učimo se ločevanja odpadkov

alni in sploh vsestranski duševni razvoj. 
Družinsko branje je ̋ zibelka branja˝, ki 
odločilno vpliva na kasnejše otrokovo 
učenje branja in uspešno učenje, na ra-
zvoj njegove bralne pismenosti, literar-
ne dojemljivosti in celo na njegovo bral-
no kulturo v odraslem obdobju.

Spodbujanje družinskega branja ni 
zgolj vzgoja otrok, bodočih bralcev, 
ampak je branje predvsem vir skupne-
ga družinskega veselja in zadovoljstva. 
Otrok se ob tem počuti varnega, njego-
ve fizične potrebe so zadovoljene, k te-
mu pa dodamo še doživetje estetskega 
ugodja. Pravljica je znano terapevtsko 
sredstvo za izživetje otrokovih stisk in 
strahov ob prilagajanju na norme in pra-
vila sveta odraslih.

Ob zavedanju pomena branja v pred-
bralnem obdobju že tretje leto teče par-

tnerski projekt med vrtcem, družinami 
in knjižnico, ki nosi naslov Od pravljice 
do znanja v oddelku Balončki, v poveza-
vi s knjižničarko mladinskega oddelka 
Valvasorjeve knjižnice Krško, Antoni-
jo Amon. Valvasorjeva knjižnica Krško 
skozi celo leto organizira dejavnosti, 
ki so privlačne za otroke in starše. To 
so ure pravljic v Mladinskem oddelku, 
igralne ure s knjigo, razstave, prireditve 
za otroke, možnost skupnega igranja v 
opremljenih kotičkih, branja knjig in re-
vij v bralnih kotičkih ipd.

V sredo, 23. 5. 2012, je Valvasorjeva 
knjižnica Krško ob zaključku bralnega 
projekta Palček Pripovedovalček in pro-
jekta Od pravljice do znanja vrtcu Le-
skovec omogočila ogled predstave za 
otroke vseh starosti, v izvedbi lutkar-
ja Borisa Kononenka. S tem partner-

skim sodelovanjem znova potrjujemo, 
da uspešno gradimo na skupnem priza-
devanju, ki omogoča otrokom približati 
knjigo in knjižnico. Posredno  vplivamo 
tudi na njihove starše, da bi knjižnico za-
čeli obiskovati tudi kot družina. 

Knjižničarke mladinskega oddelka 
Valvasorjeve knjižnice Krško, s kako-
vostnim, starostni stopnji primernim 
in zelo raznovrstnim gradivom, ki je 
opremljeno tako, da je bralcu dosto-
pno, pregledno urejeno ter privlačno, 
vedno prijazno pomagajo s koristni-
mi informacijami, posredovanjem raz-
ličnih znanj in veščin vsem družinam, 
otrokom, mladostnikom in strokovnim 
delavcem posavskih vrtcev in šol. 

Darja Cesar, dipl. vzgojiteljica 
OŠ Leskovec, enota Vrtec Leskovec
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Uvod
Že pred leti smo se vzgojiteljice vrtca Trzin prijavile k pro-

jektu »Z igro do prvih turističnih korakov«. Namen projekta 
je bil spoznati in raziskati domači kraj in ga predstaviti tudi 
drugim. Občina Trzin je sicer ena najmanjših občin, vendar 
ni nič manj zanimiva za raziskovanje. Trzinsko občinsko za-
stavo krasi cvet, ki ga Trzinci imenujejo »žerjavček«. Ko smo 
raziskovali naprej, smo našli zapise, da se ta cvet imenuje tu-
di »močvirska logarica« ali »močvirski tulipan«, latinsko 
fritillaria meleagris.

Z nadaljnjim raziskovanjem smo ugotovili, da sodi med 
ogrožene in zato zavarovane rastline. Po Uredbi o zavarovanih 
prosto živečih rastlinskih vrstah se kot prizadeta vrsta uvršča 
v Rdeči seznam praprotnic in semenk. 

    Rastlina je ogrožena predvsem zaradi uničevanja – ljudje 
jo nabirajo za šopke. Vzrok ogroženosti pa je tudi onesnaže-
vanje in krčenje njenega močvirskega biotopa. Je trajnica iz 
družine lilijevk. Iz čebulice požene približno 20 do 30 cm vi-
soko pokončno steblo s črtastimi žlebastimi listi in največkrat 
samo z enim do 4 cm dolgim kimajočim cvetom z zanimivimi 
škrlatnimi (včasih tudi belimi) – kakor šahovnica poslikani-
mi – venčnimi listi. Cvet je povešen, tulipanaste oblike, zato 
ji včasih pravimo tudi »divji tulipan«. V Sloveniji je najbolj 
razširjena na Ljubljanskem barju. 

Cveti marca ali aprila, okoli velike noči, zato ga nekateri 
imenujejo »velikonočnica ali pirhek«, tudi kukavica. Trzin-
ci jo poznajo pod imenom žerjavček. Rastlina odcveti že po 
dveh tednih.

Ugotovili smo še kar nekaj rastišč po Sloveniji. Poleg Lju-
bljanskega barja raste še na Goričkem, Štajerskem, v Krako-
vskem gozdu in verjetno še kje v Sloveniji. Mi pa smo želeli 
izvedeti oziroma raziskati, v katerih občinskih grbih, poleg 
trzinskega, in v katerih občinskih zastavah po Sloveniji se po-
javlja močvirska logarica kot občinski simbol.

Potek raziskovalne dejavnosti
Najprej smo pobrskali po internetu, tam se najlažje in naj-

hitreje dobijo informacije. Ugotovili smo, da močvirsko lo-

garico najdemo v petih različnih grbih, in sicer v grbih občin 
Trzin, Ig, Brezovica, Trnovska vas in Dobrovnik. Te občine 
so tudi geografsko na različnih področjih Slovenije, zato je 
otroke zanimalo, kje so. Narisali smo zemljevid Slovenije in 
vanj vpisali in označili kraje z grbi močvirske logarice.

Občina Trzin je v osrčju Slovenije, tukaj se močvirska lo-
garica pojavlja v močvirskem predelu občine, ki pa se z izsu-
ševanjem vse bolj krči. Našli smo jo le še v odmaknjenih in 
skritih kotičkih. 

Na  Ljubljanskem barju najdemo občini Ig in Brezovica. 
Ob barju so še vedno bogata rastišča močvirske logarice, ta-
ko da je veselje pogledati po cvetočih močvirskih travnikih. 
Ugotovili smo, da se nahaja tudi na Goričkem v Dubrovniku 
in na Štajerskem v Trnovski vasi. Želeli smo preveriti, kakšni 
so grbi s simbolom logarice, zato smo najprej pregledali na 
spletu, nato pa smo navezali stik z vsemi občinami in jih za-
prosili za zastavice. Vse občine so se prošnji odzvale in nam 
zastavice tudi podarile.       

                                      
    Trzin                  Brezovica     Ig    Trnovska vas       Dobrovnik

Ker otroci niso poznali močvirskega tulipana, smo na-
vezali stike z vrtcema Brezovica in Ig in jih poprosili, če nas 
sprejmejo na obisk in nam pokažejo rastišča te rastline. Ker 
je bila pomlad zelo deževna in so bile v teh krajih poplave, 
smo težko določili ustrezni datum.

Na rastišču
Končno je prišel dan našega srečanja. Dve skupini sta se od-

peljali na Brezovico ali točneje v  Notranje Gorice oz. v tamkaj-
šnji vrtec. Pričakali so nas otroci z vzgojiteljicami. Skupaj smo 
se odpravili po makadamski poti mimo travnikov, ki so bili še 
nekaj dni pred tem poplavljeni, ob našem obisku pa polni cve-
točih tulipanov. Pogled na to čudovito rastlino je bil enkraten. 
Ker smo se že v vrtcu pogovarjali, da je rastlina redka in zato 
zaščitena, ni nihče pomislil na trganje – vsi smo cvetje samo 
občudovali. Otroci so bili zelo zadovoljni. Ogledali smo si tudi 
njihov vrtec, se malo poigrali, nato pa vrnili v Trzin. 

Naslednji dan sta se drugi dve skupini odpeljali na Ig. Že 
z avtobusa smo opazili rastišča močvirskega tulipana – po-
gled nanj je bil prelep. Sprejeli so nas otroci z vzgojiteljica-
mi, pozdravili sta nas tudi gospa ravnateljica in predstavnica 
občine. Izmenjali smo si darila – zastavice in nekaj promo-
cijskega materiala. Nedaleč od naselja smo že zagledali mo-
čvirska polja, ki so bila poraščena s prelepimi močvirskimi 
tulipani ali »pirhki«, kot jih imenujejo na Igu. Otroci so si jih 
ogledovali, jih občudovali in tudi tokrat cvetlic ni nihče trgal.

Občino Dobrovnik smo obiskali individualno, ker organi-
zacijsko v tako kratkem času nismo mogli izvesti vseh obiskov. 

Za dobro prakso

Olga Bernik Zor, dipl. vzg.  
Osnovna šola Trzin, enota vrtec 

Po poteh močvirske logarice
Povzetek
V članku predstavljamo raziskovalno nalogo, v 
kateri smo v vrtcu vzgojitelji in otroci razisko-
vali in ugotavljali, kje v Sloveniji se v občinskih 
grbih pojavlja rastlina »žerjavček« ali močvir-
ska logarica.

Ključne besede: »žerjavček/močvirski tulipan/
močvirska logarica, ogrožena rastlina, zaščite-
na rastlina, simbol, grb.
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Za dobro prakso

Tam nas je pričakala prijazna učiteljica iz tamkajšnje osnovne 
šole, ki nam je razkazala nekatere znamenitosti in znamenito-
sti te občine, žal pa ni vedela za rastišče močvirskega tulipana. 
Tudi z občino Trnovska vas smo navezali kontakte, vendar le 
po elektronski pošti.

Zaključek
Zdaj že nekaj let skupaj z vzgojiteljicami iz Notranjih Go-

ric obnavljamo pomladanska ali pa jesenska srečanja in na 
različne načine predstavljamo drug drugemu svoj kraj. Letos 
smo se ponovno odločili, da novo generacijo otrok seznani-
mo z zaščiteno rastlino – močvirskim tulipanom. Kljub temu 
da je bila izredna suša, smo se zadnji marčevski dan zopet od-
pravili v Notranje Gorice in se podali po obrobju barja in spo-

znali pravega žerjavčka. Tudi to generacijo otrok smo dobro 
pripravili na ogled tako zaščitene močvirske logarice, saj niti 
en otrok ni pohodil ali utrgal cveta, le občudovali in fotogra-
firali smo ga. Da smo res na barju, so nam dokazali otroci iz 
vrtca Notranje Gorice s svojim poizkusom. Vsi naenkrat so 
poskočili, da so se tla rahlo zatresla. To je bil dokaz, da smo 
na vodi. Vzgojiteljice upamo, da bomo močvirsko logarico 
ohranili tudi v Trzinu in odpeljali na ogled te zanimive rastli-
ne še mnogo generacij trzinskih otrok.

Literatura
Krese, M. (2003). 100 travniških rastlin. Tehniška založba Slovenije.
Spletni vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Dvirski_tulipan 

Uvod
V predšolskem obdobju je na področju narave pouda-

rek na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi 
in veselju v raziskovanju ter odkrivanju. Področje postopno 
razvija naravoslovne pojme, naravoslovno mišljenje, sklepa-
nje, zmožnost za reševanje problemov, postavljanje hipotez, 
klasificiranja, iskanja ter povzemanja bistva in pomena ter 
oblikovanja konceptov. Ti procesi pri otroku potekajo ne-
zavedno, vendar so hkrati osnovne znanstvene  metode v 
naravoslovju. Otrok spoznava in spoštuje živa bitja, uživa z 
njimi ter se zanima za njihove življenjske pogoje. Spoznava 
naravno okolje in se usmerja v aktivno delovanje za njegovo 
ohranitev. Podobo okolja vključuje v vsakdanje življenje in 
skrbi za stvari v svojem okolju. Ima rad ter neguje rastline in 

živali v svojem okolju, se veseli srečanja z njimi ter je do njih 
obziren. Otrok v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje poja-
ve, ki ga zanimajo. To raziskovanje je zabavno in razburljivo 
ter odpira vrata do vedno novih zanimivih problemov (Ku-
rikulum za vrtce 2004).

Učenje naravoslovja se lahko začne, ko so otroci najbolj 
radovedni. To so predšolska leta, ki jim pravimo kar obdobje 
»zakajčkov«. Na naravoslovje lahko gledamo kot na enega 
od načinov, s katerim skušamo svet utemeljiti sistematično 
in premišljeno. Zgodnje naravoslovje naj bi postavilo temelje 
poznejšemu naravoslovju v šoli. Cilj tega je vzgojiti naravo-
slovno pismenega posameznika, ki bi bil poleg poznavanja 
temeljnih pojmov sposoben reševati probleme in odkrivati 
naravo na logičen in znanstven način. K naravoslovju za naj-
mlajše prištevamo tudi postavljanje novih in novih vprašanj, 
seveda takih, na katera bi otroci znali odgovoriti (Hvala in 
Krnel 2005).

Naravoslovje v srečanju z okoljem
Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, v katerem 

se otroci gibljejo. Vse, kar vidijo, želijo potipati, povohati ali 
okusiti. Vse, kar slišijo, želijo videti, z vsem, kar je dosegljivo 
in dovolj priročno, želijo nekaj narediti. Da bi zadovoljili ta 
spontana nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju, moramo 
otroško vrtčevsko okolje razširiti na okolico vrtca ter ga na-
rediti še bolj različnega. Širše okolje je lahko mesto ali pode-
želje, ki leži v različni pokrajini. Ta je lahko hribovita in po-
raščena, obdelana ravnina, gorski svet ali morska obala. Če 
želimo spoznati živo naravo, se v vrtcu lahko omejimo na ožja 
življenjska okolja (dvorišče, park, cvetlične grede, zelenjavne 
grede ...). V teh okoljih otroci odkrivajo lastnosti živega, kaj 
leze in se premika ter kaj raste ali oveni, kdo ali kaj je komu 
hrana in kakšna so zavetišča in domovanja (Priročnik h Ku-
rikulu za vrtce Otrok v vrtcu 2001)

Uroš Savec, dipl. vzg. 
Vrtec pri OŠ Sečovlje

Predstavitev načrtovanih dejavnosti v 
projektu »Travnik«

Povzetek
V članku predstavljam projekt Travnik, ki smo 
ga izvajali z otroki od 3. do 4. leta. S sodelavko 
sva si predvsem želela, da otroci travnik doživi-
jo izkušenjsko, konkretno in tako sami odkriva-
jo in eksperimentirajo. Na travniku so spozna-
vali živo in neživo naravo ter jo raziskovali na 
različne načine. Prednostno področje se je na-
našalo na področje narave, ki sva jo navezovala 
še na ostala področja. S poskusom sajenja fižola 
pod različnimi pogoji pa so otroci ugotovili, kaj 
vse potrebujejo rastline za uspešno rast.

Ključne besede: projekt, travnik, živa in neživa 
narava, raziskava.
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Za dobro prakso

Vloga vzgojitelja pri načrtovanih 
dejavnostih
• Vzgojitelji otroku omogočijo dovolj priložnosti in časa, 

da z lastnim preizkušanjem začuti lastnosti narave z vsemi 
čutili. Otroku nudijo možnosti in spodbude, da sprašuje 
o tem, kar vidi, in se uči iskati odgovor tako, da opazuje, 
raziskuje, eksperimentira, opisuje, razlaga. 

• Otroku omogočajo, da najprej opazuje po lastnem inte-
resu. Nato ga vodijo in spodbujajo tako, da ustvarjajo si-
tuacije, v katerih lahko sam najde in reši problem. 

• Spoštujejo njegov način razmišljanja in metode dela ter 
ga navajajo, da izkušnje opisuje.

• Ugotovitev otrok ne označujejo kot napačne ali pravilne. 
• Otrokom nudijo raziskovalni kotiček in priročno knjižni-

co, kjer so dostopni različni naravoslovni materiali.
• Otroku omogočajo, da iz narave prinaša živa bitja in pred-

mete, jih opazuje, skrbi zanje ter jih v naravo vrača.
• Z lastnim zgledom otroka navajajo na varno in spoštljivo 

ravnanje z živimi bitji.
• Pozornost otroka usmerijo na izrazite značilnosti snovi in 

predmetov v okolju ter na živali in rastline z izrazito zna-
čilnostjo za neko okolje (Kurikulum za vrtce 2004).

Cilji projekta
Otrok :

- išče, opazuje, primerja, raziskuje, skrbi in neguje rastline 
in živali v okoljih, kjer živijo, 

- obišče travnik, 
- opazuje živa bitja s pomočjo povečeval in se pogovarja o 

tem, kaj bi lahko videl z močnejšo lečo,
- opazuje rastline, spreminja pogoje ter predvideva, ugiba 

in napoveduje posledice, 
- išče informacije o živih bitjih v različnih medijih,
- opazuje spremembe v daljšem časovnem obdobju (Kuri-

kulum za vrtce).

Načrtovane dejavnosti
S sodelavko sva otrokom ponudila načrtovane dejavnosti 

na temo travnik. Želela sva, da otroci bolje spoznajo rastli-
ne in živali s travnika ter pogoje za rast rastlin. Pomembno 
se nama je tudi zdelo, da otroci dobijo čim več konkretnih 
izkušenj v povezavi s travnikom, imena najdenih živali in ra-
stlin ter njihove lastnosti pa lahko preverijo v literaturi, ki jo 
spoznajo kot vir informacije.

Ugotovitev predhodnega znanja oziroma izkušenj s travnikom
Kot pri vsaki vzgojni temi ali projektu sva s sodelavko naj-

prej želela ugotoviti, kolikšno je predznanje otrok na temo 
travnik. Otroke sva spodbujala, da povedo vse, kar se spo-
mnijo na to temo. Otroci so bili precej skopi in povedanega 
je bilo zelo malo. Našteli so le nekaj travniških živali in eno 
cvetlico. Glede na to, da najini otroci veliko časa preživijo prav 
na travniku, sem bil presenečen nad skromnim predznanjem.

Spoznavanje travnika in travniških živali
Najprej smo se odpravili na sprehode po bližnji in daljni 

okolici, opazovali travniške površine in jih opisovali. Da bi 
travnik pobliže spoznali, smo se z lončki, na katerih so pritrje-

na povečevalna stekla, skoraj vsakodnevno ukvarjali s travni-
kom. Otroci so tekali za metulji, opazovali mravlje, gosenice, 
hrošče, trave in cvetlice, midva pa sva pripovedovala, opisova-
la ter jih seznanjala s travnikom kot življenjskim prostorom. 
Otroci se teh dejavnosti sploh niso naveličali, prav nasprotno: 
vedno znova so z navdušenjem iskali nove in nove živalce, jih 
prinašali in želeli kaj več zvedeti o njih. Z otroki smo se pogo-
varjali tudi o odnosu do živali in o njihovi vrnitvi v življenjski 
prostor. Nekaterih živali nismo prepoznali, zato smo s seboj 
vzeli tudi ilustrirano literaturo, s katero smo si pomagali pri 
prepoznavanju in poimenovanju.

Ugotovili smo, da se vsak dan seznanimo z novo travniško 
živalco. Vsakič smo zanjo poiskali sličico, jo narisali, prilepili 
na plakat in dopisali njeno ime. Otroci so vsakodnevno stali 
pred plakatom in se spontano pogovarjali o živalih. 

Travniške živali smo povezali tudi z literarnimi deli (zgod-
bice, pesmice, deklamacije, bibarije, uganke). 

Igrali smo se tudi didaktične igre. S sodelavko sva pripra-
vila kartončke z ilustracijami nekaterih travniških živali. Igra-
li smo se igrico, pri kateri so otroci oponašali gibanje živali 
glede na pokazano ilustracijo. Otroci se radi gibajo, zato jim 
je bila dejavnost všeč in smo jo izvedli večkrat.

Spoznavanje travniških rastlin 
Na travniku so otroci nabirali predvsem cvetove različnih 

rastlin. Razen regrata niso poznali nobene travniške rastline. 
Z otroki smo listali po knjigah in iskali ustrezno ilustracijo 
o najdenih rastlinah ter večino tudi našli. Tako smo spozna-
vali njihova imena.

Deklice so z veseljem nabirale cvetove, delale šopke ter 
nama jih prinašale. S šopki smo okrasili tudi igralnico, sode-
lavka pa jim je iz regratovih cvetov naredila venčke. V igral-
nici so otroci izdelovali rože iz recikliranega papirja, tiskali, 
slikali in risali.

Sajenje fižola
Zdelo se nama je pomembno, da otroci spoznajo, kaj vse 

potrebujejo rastline za uspešno rast, hkrati pa se otroci na-
učijo skrbeti za rastline (zalivanje). Otroci so fižol posadili 
v lončke, na katere smo napisali njihova imena. V polovico 
lončka so nasuli zemljo, nanjo položili nekaj fižolov, jih po-
krili z nekoliko zemlje in zalili z zalivalko. Da bi ugotovili, kaj 
vse potrebujejo rastline za uspešno rast, smo nekaj lončkov 
postavili na okensko polico, druge na hladno, tretje v zaprto 
škatlo, nekaj pa jih nismo zalivali. Večkrat tedensko smo opa-
zovali in spremljali rast fižola v različnih pogojih in jih med 
seboj primerjali. Ugotovili smo, da so fižoli na okenski polici 
uspešno zrasli, fižoli na hladnem niso vzkalili, fižoli v škatli so 
sicer uspešno vzkalili, vendar niso dobili prave zelene barve, 
fižol, ki ga nismo zalivali, pa ni vzkalil. Otroci so sami ugoto-
vili, da rastline za uspešno rast potrebujejo toploto, vodo in 
svetlobo. Svoje fižolčke so pridno in redno zalivali, tako da 
so uspešno rastli.   

Zaključek
Otroci so med izvajanjem projekta spoznali veliko novih 

stvari. Ves čas so bili zelo aktivni, kar jim je pomagalo doži-
veti travnik z vsemi čutili in nabrati nove izkušnje. Dejavno-
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sti področja narave sva s sodelavko povezovala s področjem 
jezika, gibanja in umetnostjo. Z naravnim okoljem smo še 
naprej vsak dan aktivno povezani, ta povezanost pa otrokom 
predstavlja vir raziskovanja za nove izkušnje in spoznanja. 
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Uvod
Z letovanji smo se kot predšolski otroci srečali v vrtcu ali 

pozneje kot šolarji. Verjetno se še najbolj spomnimo trenut-
kov, ki so v nas oblikovali kakšno prijetno čustvo. Najlep-
ši trenutki so se zagotovo zgodili nekje v naravnem okolju. 

Tridnevno letovanje na kmetiji ˝Pri 
Martinovih˝

S predšolskimi otroki vrtca iz Sečovelj smo bili na tridnev-
nem letovanju na kmetiji ̋ Pri Martinovih˝. Ekološka kmetija, s 
katere se razprostira čudovit pogled na neokrnjeno naravo, leži 
v Krški vasi na Dolenjskem. Bivanje na kmetiji je bilo tako za 
nas vzgojitelje ter tudi za otroke pravo doživetje. Otroci so po-
magali pri kmečkih opravilih, npr. skrbeli za čistočo na kmetiji 
in okolici, mesili testo za kruh, pobirali jajca v kurniku, molzli 
krave, zlagali drva, kurili ... Jahali so tudi osla, iskali škratov za-
klad, obiskali čebelarja in lovca v lovski koči, spoznali ovce in 
koze. Poleg vseh dejavnosti so nam gostitelji na kmetiji kuhali 
pristno in zdravo kmečko hrano, ki smo jo z veseljem pojedli. 
Letovanje na kmetiji nam bo za vedno ostalo v lepem spomi-
nu, še posebej zaradi čudovite narave, okusne domače hrane 
in gostoljubnega gospodarja ter njegove družine.

Predšolski otroci na letovanjih 
Počitniška letovanja so pomemben dejavnik pri vzgoji in 

izobraževanju predšolskih otrok. Letovanja na morju in v go-
rah pomembno vplivajo na gibalni in telesni razvoj otroka, 
predvsem pa na izboljšanje zdravja. Prednost tovrstnih de-
javnosti je, da otrokom omogočajo, da so skupaj s sovrstniki 
čim dlje v stiku z naravo. Letovanje je priložnost, da se otrok 
v naravnem okolju sprosti, znotraj skupine otrok laže uvelja-

vlja svojo individualnost in svoje interese. Letovanja so pre-
izkušnja otrokove samostojnosti in sposobnosti prilagajanja 
in imajo pomembno socializacijsko vlogo. Za otroke v vrtcu 
se letovanje začne, ko stopijo čez prag počitniškega objekta, 
kjer bodo preživeli nekaj dni. V Sloveniji imamo številne kra-
je, kjer lahko predšolski otroci letujejo.

Organizacija letovanja
V Sloveniji se z organizacijo letovanj za predšolske otroke 

ukvarjajo različne organizacije. Redkeje organizira letovanje 
kot nadstandardno dejavnost vrtec sam. Kljub zunanjemu or-
ganizatorju pa je vrtec soodgovoren za uspešnost letovanja.  

Seveda pa imajo na letovanjih pomembno vlogo tudi vzgo-
jitelji. Njihova naloga je, da se otroci na letovanju počutijo var-
ne, da so dobro razpoloženi in kakovostno zaposleni s primer-
nimi dejavnostmi. Vzgojitelj ob prevzemu otroka od staršev na 
začetku letovanju prevzame tudi skrb za njegovo zdravstveno, 
telesno in duševno počutje. S starši imajo vzgojitelji tudi vna-
prej dogovorjeni telefonski  (ali kakšen drugačen) stik.

Vzgojitelji na letovanju spodbujamo timsko sodelovanje, 
razvijanje prijateljstva med otroki, samostojnost in pozitiv-
no samopodobo, to pa pripomore k razvoju ustvarjalnega, 
samosvojega in veselega otroka. Otroci lahko tako na leto-
vanjih pod skrbnim mentorstvom razvijajo tudi svoje talente 
(pevske, slikarske, plesne, graditeljske in druge).

Za nekatere otroke je letovanje tudi prva daljša ločitev 
od staršev, zato je prav, da vzgojitelji starše in otroke na to 
res dobro pripravimo. Otroci so pod nadzorom vzgojiteljev 
štiriindvajset ur na dan. 

Vzgojitelji na letovanjih obogatijo standardni program 
letovanja, ki je v paketu letovanja, z načrtovanimi pravljični-
mi, lutkovnimi, naravoslovnimi in športnimi vsebinami in s 
pohodništvom.

Ponudba programov za letovanje 
predšolskih otrok

Zanimivi programi v času poletnih in zimskih počitnic 
vključujejo razne športne dejavnosti, ustvarjalne delavnice 
in pestre zabavne ter kulturne vsebine. Letovanja so name-
njena predšolskim in tudi osnovnošolskim otrokom, vsako 
leto pa vzgojitelji pripravijo vsaj tri osnovne programe glede 
na lokacijo letovanja. Dva programa sta vezana na obmorsko 
področje in na višinsko letovanje, izvajata se v domovih (v Pi-
ranu in na Pohorju), eden pa je vezan na tujino (na Hrvaško). 

Za letovanja poskrbijo različne organizacije, kot sta na pri-
mer Zveza prijateljev mladine Slovenije in Slovenski Karitas. 

Tanja Mozgan Imperl, dipl. vzg. 
Vrtec pri OŠ Sečovlje

Organizacija letovanj predšolskih  otrok
Povzetek
V prispevku opisujem pomen letovanja za pred-
šolske otroke. Odgovorila pa bom tudi na vpra-
šanja, zakaj so letovanja dobra za otroke, kaj z 
njimi pridobijo in kaj ni dobro. Pri tem pa bom 
uporabila svoje osebne izkušnje, strokovno lite-
raturo, ki se ukvarja s to tematiko, in spletne 
strani s ponudbo letovanj.

Ključne besede: letovanje, naravno okolje, soci-
alizacija, ekološka zavest.



vzgojiteljica 18Letnik XIV, št. 3

Za dobro prakso

Pri Zvezi prijateljev mladine strokovnjaki, kot so usposoblje-
ni vzgojitelji, mentorji dobre volje in animatorji, poskrbijo za 
zelo pestro organizacijo letovanj in upoštevajo tudi socialni 
status družin, iz katerih prihajajo otroci. Glavni cilj jim je, da 
bi čim več otrok počitnice preživelo med svojimi vrstniki in 
da ne bi doma ostajali zaprti med štirimi stenami, kakor se 
to rado dogaja v večjih mestih. Organizirajo ne le letovanja, 
ampak tudi druge počitniške dejavnosti, celodnevne izlete, 
dnevno varstvo, kopanje in ostale aktivnosti. Letno poskrbi-
jo za okoli 40000 otrok, med katerimi so predšolski, šolski 
ter srednješolski otroci. Največ zanimanja je za letovanja ob 
morju, sledijo letovanja v hribih in na kmetijah.  Za socialno 
ogrožene družine poskrbijo tudi pri organizaciji Slovenska 
Karitas, saj želijo z letovanjem družin omogočiti, da otroci 
preživijo prijeten teden na morju, daleč stran od vsakodnev-
nih stisk in težav svojih staršev. Njihovi prostovoljci – anima-
torji se družijo z otroki, plavajo skupaj z njimi, se igrajo na 
plažah, jih spremljajo na izlete z ladjo v Izolo, jih usmerjajo 
pri različnih delavnicah, ob večerih pa se skupaj smejejo in 
plešejo ter se imajo lepo. Vsi se trudijo, da bi se otroci počutili 
čim bolj sprejete in bi od letovanj odnesli čim več. 

Številni programi z vse bolj znanimi imeni (npr. Kekčeva 
dežela, Škratova dežela, Šola v naravi, idr.) otrokom omogo-
čijo razne aktivnosti na letovanjih. 

Najštevilnejše so naravoslovne vsebine letovanja, za ka-
tere je značilno, da se odvijajo samo v naravnem okolju, ob 
morju, v gorah in planinah ter dolinah. Na letovanjih imajo 
otroci možnost, da si na primer ogledajo Škratovo hiško, hi-
ško Zlatolaske ali pa hiško Muce Copatarice. Potem ko ugo-
tovijo, da so bili prepozni in nobenega izmed omenjenih pra-
vljičnih junakov ni doma, so zelo presenečeni, ko jih obišče 
Muca Copatarica. Tudi ostali pravljični junaki komaj čakajo, 

da otroke iz vrtca popeljejo v čarobni svet pravljic in otrokom 
je vse dogajanje, ki poteka čez dan, prav posebno doživetje. 
Kot mladi raziskovalci se odpravijo po gozdnih poteh iskat, 
kje vse se te hiške skrivajo in zato raziskujejo okolico in obi-
ščejo bližnje kmetije, kjer se spoznavajo z živalmi in z delom 
kmetov na polju. Vzgojitelji jim pripravijo posebna pisma, ki 
naj bi jih bili napisali pravljični junaki in jim pravljični svet ta-
ko še bolj približajo. Njihove oči pri tem kar žarijo od veselja. 

Otroci, stari štiri do pet let, se lahko odpravijo na zimova-
nje na Pokljuko. Ker so starejši in spretnejši, so zahtevnejše 
tudi dejavnosti na zimovanju, kjer doživljajo prave radosti 
na snegu. Na poletnih letovanjih v obmorskih krajih uživa-
jo v igrah z vodo in v vodi, učijo pa se tudi plavati. Zimova-
nje v Kranjski Gori, kjer se otroci zabavajo na snegu, športni 
učitelji učijo osnove smučanja. Seveda poleg smučanja, tako 
kot na vseh letovanjih, potekajo še sprostitvene dejavnosti. 

V Kekčevi deželi, tam v gorah blizu Kranjske Gore, otroci 
najdejo Kekca in njegove junake: prijazno Mojco ali bojazlji-
vega Rožleta, hudobnega Bedanca, skrivnostno zeliščarko teto 
Pehto, dobrosrčnega Kosobrina in  modrega Vitranca. V deželo 
smejo vstopiti otroci od 3. do 10. leta. Kekec ne poskrbi le za 
igre, temveč jim postreže s kislim mlekom in žganci, ogleda-
jo si njegovo kočo in prisluhnejo zgodbam iz nekdanjih dni. 

V skrivnostnem predelu Gozda Martuljka (Jasenje) je Škra-
tova dežela. Vanjo vodi skrivnostna pot, na kateri so škratje ves 
čas korak pred otroki, ki morajo pozorno opazovati naravo in 
okolico, ker jih škratje lahko vsak trenutek presenetijo. Puščajo 
jim znamenja, da so na pravi poti, in se jim na koncu, ko otroci 
prestopijo vrata dežele, tudi predstavijo. Na t. i. Kekčevih dne-
vih lahko otroci – poleg druženja s Kekcem in Kekčevimi juna-
ki ter škrati – uživajo v delavnicah in pri vodnih vragolijah, se 
udeležijo mini nogometa, veslajo po jezeru Jasna in se zabavajo 

SLOVENIJA - BLED - Nac Pogorevc (6 let), mentorica Tatjana Bijol, OŠ Gorje, enota Vrtec Gorje
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še z mnogimi drugimi aktivnostmi. Počitniški dom v Kranjski 
Gori ima tudi t. i. indijanski tabor, kjer otroke poučujejo indi-
janski šamani, ki jih učijo spoštovanja narave, pravilnega od-
nosa do nje in prijateljevanja z vsemi naravnimi bitji: pticami, 
ribami, mravljami, metulji in veveričkami. 

Gozdna učna pot omogoča otrokom spoznavanje gozdnega 
bontona, predstavi jim osnovne geografske značilnosti okoli-
ce, spoznavanje rastja v gozdu (drevesa in podrast) in življenja 
divjadi v gozdu, spoznavanje gozdnih škodljivcev, naravne da-
nosti gozda, zaraščanje travnikov, varovanje gozda pred požari, 
pomoč divjadi pozimi in delo gozdarjev. Pohod po gozdni in 
travniški poti ter pašniku poteka preko postaj, kjer otrokom 
predstavijo ekosistem in značilen biotop za rastline in živali, 
jim ga razložijo in skupaj z njimi opazujejo divje živali: srne, 
zajce, jelene, gamse, ptice idr. Mokrišča in ponikalnice otro-
kom razkrijejo, kako so kmetje nekoč izkopavali jarke in tako 
pridobili koristne močvirne travnike. 

Primerne lokacije za letovanje predšolskih 
otrok 

Kmetija predšolskim otrokom omogoča možnost spo-
znavati domače živali: konje, govedo, koze, ovce, zajce, race, 
pse in tudi čebele, če imajo čebelnjake. Otroci si lahko ogle-
dajo kmetijo, usmerjenost v živinorejo (sodobna reja živali 
in delo živinorejcev), spoznavajo delo na kmetiji, na polju 
(pridelavo in spravilo poljščin) in v gozdu (sečnja, spravilo 
in predelava lesa kot glavnega vira zaslužka kmetij), kmetij-
sko mehanizacijo in druge tehnične predmete, potrebne za 
spravilo pridelkov. Spoznavajo posamezne živali na kmeti-
ji, način ekološke vzreje in tudi dopolnilne dejavnosti na vi-
šinskih kmetijah. Konji so zanje zelo nežni in plašni, skoraj 
kot otroci sami, zato potrebujejo njihovo naklonjenost ter 
se odlično odzivajo nanjo. Ob konju, s konjem, na konju in s 
pomočjo konja se otroci spontano učijo graditi odnose z ži-
valmi. Skrbeti za konja, ga negovati, hraniti, jahati brez sedla 
– vse to ne gre brez zaupanja, prijateljstva in odprte komu-
nikacije. Konji so res v izjemno pomoč, ko želimo otrokom 
pomagati okrepiti samozavest, samozaupanje in samopo-
dobo, jih naučiti spoznavanja in sprejemanja njihovih de-
janskih potreb, razvijati in utrjevati občutke pripadnosti ter 
spodbujati njihove zdrave odzive. Tudi pes je del narave, ki 
v človeku prebuja in osvetljuje mehkobo, sočutje in čustva. 
Pes čuti z nami in na prav poseben način poskrbi za nas. Je 
odličen družabnik in po novejših dognanjih tudi prvovrstni 
terapevt. Pes pomaga ustvariti čustveno varno ozračje in je 
kot projekcijsko platno, na katerega otroci projicirajo svoje 
občutke in izkušnje. Mehak kožuh, zaupljive oči, brezpo-
gojna vdanost in igrivost: vse to ima zelo pozitiven vpliv na 
otroka. Pes je dober motivator za spodbujanje otrok h ka-
kovostnemu sodelovanju v skupini. Psi v njih zbujajo občut-
ke varnosti, nežnosti, zaželenosti in pripomorejo k razvoju 
večje empatije do drugih. Otroci tako preko različnih de-
javnosti razvijajo primeren odnos do psa in živali nasploh. 
Hkrati zmanjšujejo strah pred živaljo, se poučijo o skrbi in 
življenju živali ter se naučijo spoštljivega ravnanja z njo. Ta-
ko v njih začenja svojo pot tudi ekološka zavest. V Sloveniji 
je več ekoloških kmetij, med katerimi lahko izberemo tisto, 
ki našim otrokom in ciljem najbolj ustreza. 

Otroška letovišča – počitniški domovi ob morju, kot sta npr. 
Pacug v Portorožu ali dom v Piranu, so namenjena letovanju 
predšolskih otrok, letni šoli v naravi in drugim predšolskim 
dejavnostim (tabori, delavnice). V bližini doma so športna 
igrišča oz. igrišča za predšolske otroke. Urejena plaža v Pi-
ranu je nedaleč od doma, prav tako plaža v Fiesi. Za otro-
ke organizirajo izlet z ladjico npr. v Izolo, obisk solinarske-
ga muzeja, ogled solin, Piranskega zaliva in ogled akvarija. 
Po dogovoru organizirajo tudi izlete z ogledom morskega 
dna z ladjo. V letovišču se izvajajo razni programi, kot so 
npr. šola v naravi ali naravoslovni tabor, vaje pevskih zbo-
rov, plesna šola ipd.

Gorski kamp, kot npr. Dom v Zgornjih Gorjah pri Ble-
du, leži v prijetnem okolju hribovite Pokljuke in je name-
njen zimovanju in letovanju predšolskih otrok, zimski in 
letni šoli v naravi in drugim dejavnostim. Smučanje je or-
ganizirano na smučiščih Pokljuke. Ob počitniškem domu 
je veliko otroško igrišče z igrali in improvizirano igrišče za 
mali nogomet. Počitniški domovi (npr. v Kranjski G ori) 
omogočajo postavitev planinskega tabora, ustvarjalne de-
lavnice, zimovanja, pohodništvo, sankanje, šolo smučanja, 
spoznavanje izdelave kope, spoznavanje rastlinstva in ži-
valstva alpskega sveta, glasbene in športne delavnice ipd. V 
počitniškem Domu Miloša Zidanška na Pohorju pa že vr-
sto let izvajajo šole v naravi (letne in zimske), zdravstveno 
letovanje otrok, vaje pevskih zborov in drugo.

Tabori otrokom omogočajo spoznavanje taborniških ve-
ščin, kot so npr. postavljanje bivaka ali šotora, učenje preži-
vetja v naravi, pripravo in kurjenje tabornega ognja, učenje 
vozlov, orientacija po naravnih znakih in s kompasom, učenje 
taborniških pesmi. V Dolenjskih Toplicah otroci npr. biva-
jo v nadvse prijetnih hišicah, ki spominjajo na šotore. Edin-
stveni so poletni tabori, kjer pripravijo pestre počitnice za vse 
otroke, na katerih ne manjka igranja in športnih aktivnosti.

Šola v naravi otroke ozavesti o pomenu čistega okolja za 
ohranjanje narave in življenja na našem planetu in tako spo-
znavajo ter preizkušajo različne načine in možnosti za ohra-
njanje čistega okolja. Še posebej so zanje primerne naravo-
slovne delavnice za mlade raziskovalce, na katerih mlade s 
pomočjo različnih aktivnosti (opazovanje, okušanje, vonja-
nje, tipanje) in dejavnosti na prostem spodbujajo, da posta-
nejo pravi raziskovalci, da spoznavajo živali na gozdnih tleh, 
jih prepoznavajo, opisujejo in primerjajo med seboj, utrjujejo 
in poglabljajo svoje znanje o travniških rastlinah, jih razvršča-
jo in opazujejo, pridobivajo, razširjajo in poglabljajo znanje 
o naravi in vremenskih pojavih, da se tako naučijo opazovati 
pojave in spremembe v naravi. 

Športne vsebine letovanja starejšim predšolskim otrokom 
v zimskem času omogočajo smučanje in sankanje na smuči-
ščih z vlečnico in s sankališčem, v poletnem času pa kolesar-
jenje z izposojenimi kolesi, rolanje na rolerjih in ob uporabi 
obvezne opreme (ščitniki in čelada) še orodno telovadbo (na 
prirejeni bradlji), športno plezanje na za otroke prilagojeni 
plezalni steni in ob spremstvu strokovno usposobljene osebe, 
na športnih igriščih pa se igrajo razne igre z žogami. Športna 
šola Juhuhu v Mali Nedelji omogoča predšolskim otrokom, 
da lahko postanejo za nekaj dni gusarji in tam so zanje po-
stavili celo posebno gusarsko ladjo.
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Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in 
deluje. Otroci morajo postopoma spoznati bližnje družbe-
no okolje in hkrati dobivati vpogled v širšo družbo, da bo-
do lahko  sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga pozneje 
aktivno spreminjali.  

Cilji, ki smo jih želeli doseči
- Otrok spoznava ožje in širše družbeno in kulturno okolje 

ter spoznava medkulturne in druge razlike.
- Otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje dru-

gačnosti (nacionalno in kulturno poreklo).
- Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za 

narodno mešano lokalno skupnost (Kurikulum za vrtce 
1999, str. 50).

Za dobro prakso

Bernarda Koroša Pantović, vzgojiteljica 
Vrtci Občine Moravske Toplice 
Dvojezična enota Prosenjakovci – Kétnyelvű óvoda Pártosfalva

Spoznavanje državnih simbolov
Povzetek
V pričujočem članku bom opisala, kako so otroci v 
našem vrtcu spoznali slovenske državne simbole 
– zastavi (slovensko zastavo in zastavo madžar-
ske narodne skupnosti), slovenski grb, slovensko 
himno ter himno našega zavoda. Dejavnosti so na-
stajale v vzgojno-izobraževalni temi, ki je sledila 
prednostni nalogi »Državljanska vzgoja v vrtcu«. 

Ključne besede: slovenska zastava, manjšin-
ska zastava, evropska zastava, drog, praznik, 
grb, himna.

Letovanja v tujini so mogoča predvsem na Hrvaškem. 
Znano letovišče zanje je Punat, ki leži na največjem jadran-
skem in tudi najbolj zelenem otoku – na južni strani otoka 
Krka. Podnebje tukaj je blago, poleti ni prevroče, pozimi ni 
prehladno. Noči so prijetno tople, nikoli prevroče, dnevi so 
tudi sredi sezone topli. Blag vetrič iz različnih smeri še do-
datno izboljšuje dobre življenjske pogoje. Vse te klimatske 
lastnosti ugodno delujejo na predšolske otroke, zdravemu 
krepijo zdravje, bolnemu pomagajo hitreje ozdraveti. To se-
veda pomeni, da bodo otroci s Punata prišli domov še bolj 
zdravi, predvsem pa bo odpornost proti boleznim pri njih 
bistveno boljša, kot je bila pred letovanjem. Pri bolnih otro-
cih pa pomeni takšno letovanje izboljšanje bolezenske sli-
ke, saj zdrav in okrepljen imunski sistem pomeni uspešnej-
šo obrambo proti boleznim. V programu Pomežik soncu 
ZPM organizira humanitarno akcijo letovanja predšolskih 
otrok tudi iz socialno ogroženih družin. Bivanje v Punatu je 
še posebej primerno za otroke s kroničnimi obolenji dihal, 
z astmo, z okvarami lokomotornega aparata, raznimi aler-
gičnimi obolenji kože ipd. Izvajajo številne programe oz. 
interesne dejavnosti, da bi popestrili bivanje na letovanju. 
Tako za najmlajše organizirajo petje, igre za spretnost, raz-
vedrila s telovadnimi rekviziti, obiske klovna, tekmovanja 
na plaži, plesne in rajalne igre, likovne delavnice z raznimi 
tehnikami (razstava izdelkov, okrasitev jedilnice in skupnih 
prostorov), ustvarjalne delavnice (oblikovanje iz gline, pa-
pirja, školjk, kamnov idr.), pravljični krožek, izlete z ladjo 
ipd. Prav gotovo otrokom tam ne bo dolgčas.

Zaključek
V prispevku sem želela predstaviti pomen letovanj za pred-

šolske otroke. Letovanja so dobra zato, ker otroke zdravstve-
no telesno in fizično okrepijo, jim omogočijo druženje s so-

vrstniki, jih socializirajo in jih tako pripravijo na nadaljnje 
šolanje. Z njimi pridobijo predvsem pravilni odnos do na-
rave in začetno ekološko zavest, zglede zdravih in pravilnih 
medsebojnih odnosov in utrjujejo samopodobo. Seveda pa 
se predvsem dobro sprostijo. Tako se izognejo zaprtosti med 
štirimi domačimi stenami in ne podležejo negativnim pastem 
sodobne digitalne tehnologije. 
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Zastava
Zastava je kos blaga, ki je enobarven ali sestavljen iz 

različnih barv, ki je okrašen s simboli ali pa je tudi brez 
njih in je pritrjen na nekem zastavnem drogu ali kopju. 
Zastava naj bi predstavljala vse tisto, kar je državnega 
in nacionalnega pomena. Njene barve izhajajo iz barv, 
ki so v grbu neke države. Praviloma naj bi izhajale tudi 
barve deželnih in mestnih zastav in njihovih grbov. (Ro-
ger Gogala, Ljubljana 2002, Tisočletna govorica zastav, 
str. 12). Zastava Slovenije je belo-modro-rdeča sloven-
ska narodna zastava z grbom Slovenije. Razmerje med 
širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave 
gredo po vrstnem redu: bela, modra, rdeča. Vsaka bar-
va zavzema po širini tretjino prostora zastave. Grb je v 
levem gornjem delu zastave tako, da sega z eno polovi-
co v belo polje, z drugo pa v modro. (Vlada Republike 
Slovenije 2012).

Pogovor z otroki o tem, kaj je zastava
S sodelavko sva otrokom najprej zastavili vprašanje, ali 

vedo, kaj je to zastava? Večina otrok na vprašanje ni vedela 
odgovoriti, le eden izmed fantov se je spomnil, da je zastava 
» … tisto, kar je stric hišnik dal gor na vrtec.« In tako se je 
pogovor o zastavi začel. Ker sva ugotovili, da otroci o zasta-
vah vedo zelo malo ali skoraj nič, smo se dogovorili, da bo-
mo informacije o zastavah poiskali na spletni strani, v časo-
pisih in knjigah. 

Informacije smo iskali v knjigah, 
časopisih, spletnih straneh

Že naslednji dan je nekaj otrok prineslo v vrtec knji-
ge, kjer so našli slovensko zastavo, eden izmed otrok pa 
je prinesel celo majhno slovensko namizno zastavico. 
Tudi obe strokovni delavki sva prinesli nekaj knjig, kjer 
so otroci lahko videli slovensko zastavo ter tudi zastave 
drugih držav. Knjige so si ogledovali z velikim zanima-
njem, saj toliko zastav niso videli še nikoli. Po daljšem 
listanju po knjigah so nekateri otroci že našli zastave, ki 
so podobne slovenski zastavi in to je zanimanje za temo 
še bolj poglobilo.

V igralnico sem prinesla veliko slovensko zastavo in otroci 
so najprej ugotavljali, katere barve sestavljajo slovensko za-
stavo (bela, modra, rdeča). Ugotovili pa so tudi, da je na za-
stavi »še nekaj narisano«. Povedali sva jim, da se temu »na-
risanemu« reče grb. 

Iz ene izmed knjig sva otrokom prebrali, kdaj in kje mo-
rajo biti izobešene zastave. Tako smo spoznali, da zastave iz-
obesimo ob naslednjih praznikih:
- 8. februar – Prešernov dan oz. slovenski kulturni praznik;
- 27. april – dan upora proti okupatorju;
- 1. in 2. maj – praznik dela;
- 25. junij – dan državnosti;
- 17. avgust – združitev prekmurskih Slovencev z matičnim 

narodom (ni dela prost dan);
- 15. september – dan vrnitve Primorske k matični domo-

vini (ni dela prost dan);
- 23. november – dan Rudolfa Maistra (ni dela prost dan);
- 26. december – dan samostojnosti in enotnosti.

Datume praznikov, ko morajo biti izobešene zastave, 
smo preverili tudi na koledarju. Datumi, ki so označeni z 
rdečo barvo, so prazniki, torej dnevi, ko morajo biti izobe-
šene zastave.

Slovenska zastava je lahko izobešena tudi ob različnih po-
membnih dogodkih – prireditvah, srečanjih, javnih shodih, 
športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, ob praznikih lo-
kalnih skupnosti …

Zastava RS se praviloma izobesi na dan pred praznikom 
oz. delovni dan pred praznikom in se umakne naslednji dan 
po prazniku oz. najkasneje prvi delovni dan po prazniku.

Kje v naši vasi imamo zastave?
Z otroki smo se odpravili na sprehod po naši vasi. Skupaj 

smo želeli ugotoviti, katere stavbe v naši vasi krasijo zastave. 
Najprej smo opazili, da visi kar nekaj zastav pri večnamenski 
stavbi. Poleg slovenske zastave pa so visele tudi zastava ma-
džarske narodne skupnosti, evropska in občinska. Otroci so 
začeli nemudoma spraševati, zakaj je toliko zastav na drogo-
vih in razložili sva jim, katere zastave so še poleg slovenske in 
zakaj so izobešene prav tu, pri večnamenski stavbi.

Pot nas je vodila po vasi navzgor in prišli smo do DOŠ 
Prosenjakovci. Otroci so že s ceste opazili, da pri vhodu v 
šolo nekaj plapola in ugotovili so, da ima tudi šola izobeše-
ni dve zastavi. Poleg slovenske zastave je na drogu plapo-
lala še zastava madžarske narodne skupnosti, kar pa je bila 
tema že za naslednji dan.

Spoznavanje zastave madžarske narodne 
skupnosti

Ker živimo na dvojezičnem področju, ima madžarska na-
rodna skupnost pravico do svoje zastave. Sodelavka je pri-
nesla v igralnico zastavo madžarske narodne skupnosti in 
otroci so se takoj spomnili, kje vse smo jo videli. Ugotovili 
so, da se razlikuje od slovenske zastave po eni barvi. Name-
sto modre, ki jo ima slovenska zastava, ima manjšinska za-
stava zeleno barvo. Ugotovili so, da prav tako nima grba, kot 
ga ima slovenska.

Ker pa ima madžarska narodna skupnost v naši vasi 
tudi svoje prostore, smo si jih ogledali. Pred vstopom v 
stavbo smo zasledili, da pred stavbo plapolata tako slo-
venska kakor tudi zastava narodne skupnosti. Tudi v sa-
mih prostorih smo videli veliko slovenskih in manjšinskih 
majhnih namiznih zastavic. Uslužbenka, ki dela v tamkaj-
šnji pisarni, nam je prijazno odstopila slovensko ter tudi 
manjšinsko zastavo.

Spoznali smo zastave drugih držav
Otroci so v knjižnem kotičku vsakodnevno listali knji-

ge zastav in videli so, da ne obstajata le dve zastavi, ki smo 
ju spoznali, ampak jih je veliko več. Tako smo se začeli 
pogovarjati o zastavah drugih držav, kakšne so po bar-
vi in po obliki. Otroci so ugotovili, da je kar nekaj zastav 
podobnih (Slovenija, Rusija, Slovaška) ter poiskali tisto 
malenkost, po kateri pa se vendarle razlikujejo. Ker sva 
s sodelavko večkrat poimenovali državo, h kateri spada 
določena zastava, sva ugotovili, da so si nekateri otroci to 
tudi zapomnili. Zato sva prišli do ideje, da narediva igro 
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»spomin«, s pomočjo katere bomo zastave drugih držav 
še bolje spoznali.

Igra »spomin« z zastavami
Otrokom sva pokazali kartončke zastav za igro spomin. 

Ker igro »spomin« otroci dobro poznajo, posebnih navodil 
niso potrebovali. Poudarili sva le, da morajo poiskati enake 
zastave. Otroci so med igro večkrat vprašali, h kateri državi 
spada določena zastava, in na vprašanje sva jim takoj odgo-
vorili. Starejši otroci so si imena držav zelo hitro zapomnili 
in po nekajkratni ponovitvi igre so vedeli poimenovati več 
kot polovico zastav. Otroci so se igro »spomin« igrali tudi 
ob jutrih ali po popoldanskem počitku. 

Narišimo zastavo
O zastavah je tekla beseda kar nekaj dni, zato sva otro-

kom dali možnost, da v parih likovno ustvarjajo. Vsak otrok 
si je lahko izbral svoj par, s katerim bo narisal zastavo. Imeli 
so možnost izbire, katero zastavo bodo narisali: slovensko ali 
zastavo madžarske narodne skupnosti. V pomoč pri risanju so 
jim bile zastave, ki so krasile našo igralnico. Veliko pozornosti 
so posvetili vrstnemu redu barv ter tudi enakomerni razdeli-
tvi polj. Otroci so bili zelo aktivni, saj so nastale prečudovite 
zastave, ki smo jih razstavili na hodniku vrtca, saj smo želeli, 
da naše zastave vidijo tudi naši starši.

Grb
Grb Republike Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita 

je na modri podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta dve 
valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa 
so v obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zla-
te šesterokrake zvezde. Ščit je ob stranicah rdeče obrobljen. 
Grb je oblikovan po določenem geometrijskem in barvnem 
pravilu. Po levi in desni strani ima grb rdečo obrobo, tako da 
se v njem pojavljajo vse tri barve s slovenske tribarvnice. S 
pomočjo zlate barve treh zvezd je ohranjen tudi spomin na 
zlato barvo v zgodovinski zastavi dežele Kranjske. Avtor gr-
ba je akademski kipar Marko Pogačnik (20 let samostojnost 
– republika Slovenija 2012). 

Pri spoznavanju slovenske zastave so otroci opazili, da je 
na zastavi »nekaj narisano«. Otrokom sva povedali, da je to 
grb. Najprej sva otrokom povedali, kaj je grb in kje vse ga lah-
ko vidimo. V knjigah, ki smo jih imeli v igralnici, so otroci na-
šli različne grbe, ki so se zelo razlikovali med seboj. Slovenski 
grb smo našli na različnih pečatih, dokumentih (osebna izka-
znica, potni list, potrdilih, registrskih tablicah na avtomobi-
lih itd.). Ugotovili smo tudi, da ima grb tudi vsaka slovenska 
občina in vsaka država sveta. Tudi iz grbov smo naredili igro 
»spomin« in se jo igrali ter s tem spoznali in s tem utrdili 
znanje o grbih nekaterih slovenskih mest in občin. 

Himna
Državna himna je navadno domoljubna glasbena kompo-

zicija, ki jo je oblast države formalno priznala kot uradno dr-
žavno pesem. Besedilo slovenske himne je sedma kitica pesmi 
največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna „Zdravlji-
ca”, melodijo pa iz zborovske istoimenske skladbe skladatelja 
Stanka Premrla. Zdravljico je nekdanja republiška skupščina 

kot slovensko himno potrdila že 29. marca 1990, torej že pred 
osamosvojitvijo. Že skoraj leto prej pa je bilo 27. septembra 
1989 v XII. amandmaju k ustavi SR Slovenije v Skupščini 
Socialistične republike Slovenije zapisano naslednje določi-
lo: Himna Socialistične republike Slovenije je »Zdravljica«. 
Prešernova Zdravljica je bila sicer prvič objavljena v Kmetij-
skih in rokodelskih Novicah leta 1848. 

Uporaba
Že omenjeni Zakon o grbu, zastavi in himni Republike 

Slovenije ter o slovenski narodni zastavi  določa, da se himna 
izvaja v skladu svečano in usklajeno z običaji, s katerimi nav-
zoči pozdravljajo himno; da se izvaja z glasbili, s petjem, ali 
z glasbili in s petjem; in da himne ni dovoljeno izvajati z na-
menom tržnega oglaševanja oziroma zaznamovanja storitev 
(20 let samostojnosti – Republika Slovenija 2012).

Kot sem že omenila, živimo na dvojezičnem področju, za-
to sva otroke seznanili tudi s slovensko in madžarsko himno, 
ki je ob enem himna madžarske narodne skupnosti. Pred 
predvajanjem obeh himen otrokom nisva povedali, kaj bomo 
poslušali, a so po poslušanju obeh himen nekateri otroci takoj 
povedali, da so to »pesem« že slišali. Otrokom sva poveda-
li, da sva jim predvajali dve različni himni. Po nekajkratnem 
poslušanju obeh himen so ju otroci že ločili med seboj. To 
pa smo preizkusili tudi z igro. Otrokom sva razdelili sloven-
ske in manjšinske zastavice. Ko so slišali slovensko himno, 
so morali dvigniti slovensko zastavo, ko pa so slišali himno 
madžarske manjšine, pa so morali dvigniti zastavo manjšine. 
V začetku je bilo nekaj spodrsljajev, a so po nekajkratni po-
novitvi otroci ločili obe himni.

Otroke sva seznanili tudi, kako se moramo vesti, ko sli-
šimo himno. Ob poslušanju državne himne moramo vstati, 
biti moramo popolnoma tiho, na koncu himne pa ne sme-
mo ploskati.

Pri prednostni nalogi »Državljanska vzgoja v vrtcu« pa 
so na strokovnem aktivu nekatere strokovne delavke pre-
dlagale, da bi bilo zelo dobro, da bi imel tudi naš zavod svo-
jo himno. Staknile smo glave in vsaka enota je napisala svoje 
besedilo. Med napisanimi besedili smo s tajnim glasovanjem 
izglasovali najboljše besedilo, ki smo ga dale uglasbiti in tako 

Delo v tandemu: izdelovanje zastave Republike Slovenije.
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je nastala himna našega zavoda »Mi smo deca vrtcova«. Hi-
mna je zelo spevna in gre hitro v uho, tako da z njenim usva-
janjem ni bilo težav.

Našo vrtčevsko himno pojemo na različnih proslavah in 
pomembnejših prireditvah, ki jih imamo v našem zavodu. 
Vse strokovne delavke smo zelo ponosne, da ima tudi naš 
zavod svojo himno.

Zaključek
Ob koncu teme »Državni simboli« sem prepričana, da 

so naši otroci spoznali veliko zanimivega in koristnega, kar 
jim bo dobra popotnica za življenje. Spoznali so slovensko 
zastavo in zastavo madžarske manjšine, spoznali so grb ter 
slovensko in madžarsko himno. 

Menim, da državljanska vzgoja razvija zavest o nacionalni 
identiteti. Vsak državljan ima svoje pravice pa tudi dolžnosti, 
ki jih nemalokrat pozabljamo. Spoštovati moramo svojo dr-
žavo, državne simbole, sprejemati drugačnost in drugačne, 
spoštovati moramo svojo kulturo in kulturo drugega naro-
da, saj bomo le tako dobri državljani Republike Slovenije.
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Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki
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ki ima sedež v Kopru. Predava v okviru dodi-
plomskih programov Razredni pouk in 
Edukacijske vede ter v okviru podiplom-
skih programov Zgodnje učenje, Inklu-
zivna pedagogika ter Izobraževanje 
odraslih in razvoj kariere. Področje 
njenega dela je tudi znanstveno-raziskovalno 
delo, ki obsega raziskave razvoja osebnosti 
od otroštva dalje, raziskave razvoja socialne-
ga vedenje otrok, medosebnih odnosov otrok 
s sorojenci in vrstniki, razvoj igre od rojstva 
do vstopa v šolo, razvoj v obdobju prehoda v 
odraslost, priredbo in standardizacijo vprašal-
nikov za ocenjevanje socialnega vedenja otrok 
(SV-O) in osebnostnih potez pri otrocih in mla-
dostnikih (VMR-OM). 

Doc. dr. Tina Kavčič je sodelovala tudi na za-
dnjem posvetu Dobre prakse v Ljubljani. 

V vrtcih jo poznamo tudi po samostojnih avtor-
skih delih  ali delih, ki jih je napisala skupaj z 
drugimi (Osebnost otrok in njihovi medsebojni 
odnosi v družini; Otroci od vrtca do šole: razvoj 
osebnosti in socialnega vedenja ter učna uspe-
šnost prvošolcev).

Kako poteka socialni razvoj otroka med prvim in tre-
tjim letom, ki ga v naši kurikularni terminologiji ime-
nujemo »prvo starostno obdobje«?

Socialne interakcije z vrstniki se razvijajo podobno kot 
interakcije otrok z odraslimi, a s precejšnjim razvojnim za-
mikom. V javnosti še vedno zasledimo prepričanje, da se do-
jenčki in malčki še ne zanimajo za vrstnike ter se niso zmožni 
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z njimi vključevati v igro. Nasprotno pa ugotovitve raziskav 
kažejo, da se že nekaj mesecev stari dojenčki odzivajo na vr-
stnike drugače kot na odrasle, od konca prvega leta starosti 
pa se z njimi vključujejo tudi v igralne interakcije. Te interak-
cije so v obdobju dojenčka še precej neusklajene, v obdobju 
malčka pa postajajo vse bolj usklajene, sodelovalne in manj 
konfliktne. V vrstniških interakcijah okoli enega leta starih 
otrok lahko opazimo sodelovalne (npr. ponujanje predme-
tov vrstniku) in konfliktne socialne izmenjave (npr. napa-
dalnost, protest in trmoglavljenje). Konflikno vedenje med 
vrstniki v drugem letu narašča, kar je bolj kot odraz sebič-
nosti posledica malčkovega vzpostavljanja jasnih mej med 
seboj in drugimi. Na splošno so v obdobju malčka interak-
cije z odraslimi precej bolj usklajene in gladke kot vrstniške 
interakcije, po drugi strani pa vrstniške odnose v večji meri 
označujejo skupni interesi. 

Kako poteka socialni razvoj v »drugem starostnem 
obdobju«, torej med tretjim in šestim letom?

V obdobju zgodnjega otroštva se socialni razvoj nada-
ljuje v smeri vse večje učinkovitosti, natančneje v smeri 
vse večje socialne kompetentnosti ter upada vedenj pozu-
nanjenja (jezno, agresivno, konfliktno, nasprotovalno ve-
denje) in ponotranjenja (potrto, anksiozno, osamljeno in 
odvisno vedenje). Rezultati slovenske raziskave spremljanja 
socialnega vedenja otrok v vrtcu od tretjega leta starosti do 
vstopa v šolo so pokazali, da vzgojiteljice s starostjo otrok 
pri njih opažajo vse več socialno prilagojenega izražanja 
čustev (veselja, zaupljivosti in strpnosti) ter prilagojenega 
vedenja v socialnih  interakcijah z vrstniki (porast vključe-
vanja, mirnosti v vrstniških odnosih in prosocialnosti) in 
z odraslimi (porast sodelovalnosti in samostojnosti). Ta 
raziskava je pokazala tudi to, da so težave vrtčevskih otrok 
pri socialnem prilagajanju večinoma prehodne. Nekateri 
otroci ob vstopu v vrtec kažejo izrazitejše težavno vedenje, 
zlasti vedenje ponotranjanja, ki po preteku obdobja prila-
gajanja na vrtec in na vsakodnevno ločevanje od osebe pr-
votne navezanosti upade. 

Med otroki v oddelku vrtca se vzpostavljajo različne 
interakcijske povezave, ki spodbujajo pri otrocih so-
cialni razvoj. Znamo v javnih vrtcih ustvariti dobre 
pogoje za spodbujanje socialnega razvoja? Na kaj naj 
bomo še bolj pozorni?

Od obdobja malčka pa vsaj do mladostništva vrstniki 
postopno prevzemajo vse pomembnejšo vlogo v življe-
nju otrok/mladostnikov. Vrstniki predstavljajo pomemb-
no referenčno skupino za otroke. Otroci (in mladostniki) 
se zaznavajo predvsem kot člani socialne kategorije svojih 
starostnih vrstnikov, se z njimi identificirajo in primerjajo 
ter prevzemajo norme skupine. Vzgojitelj – vodja skupine 
– lahko pomembno sooblikuje norme, stališča in vedenje 
celotne skupine otrok, ki nato vzdržuje določeno vede-
nje pri posameznih članih. Tako lahko vzgojiteljice verje-
tno hitro opazijo, da novemu otroku v skupini veliko stvari 
sploh ni potrebno razložiti, saj jih prevzame od vrstnikov, 
bodisi s posnemanjem, bodisi preko njihovih razlag in po-
pravkov vedenja. 

Pri spodbujanju socialnega razvoja otrok je pomembno 
oblikovanje vzdušja, v katerem se otroci počutijo varne in 
sprejete, ne glede na njihove značilnosti ali značilnosti okolja, 
iz katerega prihajajo. Poleg tega je tako pri igri kot pri ostalih 
interakcijah pomembno dopuščanje samostojnosti (glede na 
njihove sposobnosti seveda), upoštevanje njihovih pobud, 
predlogov in interesov ter oblikovanje situacij, ki predstavlja-
ju izziv njihovim sposobnostim. Na primer: namesto, da bi 
vzgojiteljica sama razrešila konflikt med otroki, jih lahko le 
nekoliko usmerja, da nato sami pridejo do rešitve. 

Veliko interakcij se vzpostavlja med igro, zato sta so-
cialni razvoj in igra tesno povezana. Prosimo vas, da 
nam pojasnite razvoj socialne igre. 

V pravo socialno igro z igračami se dojenčki vključuje 
od približno devetih mesecev starosti. Takrat namreč pride 
do bistvenega napredka v socialno spoznavnem razvoju, ki 
dojenčkom omogoča, da usklajujejo pozornost na igralnega 
partnerja in igrače. Socialna igra je sprva precej preprosta, 
za gladko potekanje pa poskrbi predvsem mentalno razvi-
tejši partner. Razvoj socialne igre v obdobju malčka poteka 
preko vzporedne (otroci se igrajo na podoben način s po-
dobnimi igračami drug ob drugem) in asociativne (igralna 
interakcija, ki pa nima skupnega cilja) do sodelovalne igre 
(otroci si razdelijo »delo«, da bi dosegli skupen cilj), ki 
je bolj značilna za zgodnje otroštvo. V zgodnjem otroštvu 
pride poleg tega tudi do hitrega porasta sposobnosti pred-
stavljanja in domišljije in s tem do velikega porasta pogo-
stosti ter tudi zapletenosti in izdelanosti sociodramske igre, 
tj. simbolne igre, v katero je vključenih več otrok, ki pre-
vzamejo dopolnjujoče se vloge (npr. zdravnik, medicinska 
sestra in bolnik). 

Vzgojitelji v oddelku opazujejo otroke med dejavnost-
mi in ugotavljajo njihovo socialno prilagojenost. Na 
kaj naj bodo vzgojitelji še posebej pozorni pri opazo-
vanju otrok in pri vzpostavljanju interakcij z njimi in 
med njimi?

Ob naključnem opazovanju vedenja lahko našo pozor-
nost enostavno usmerjajo slučajna vedenja in anekdotski 
dogodki. Če želimo dobro oceniti socialno prilagajanje 
otroka, moramo pozornost nameniti  različnim vidikom 
vedenja. To pomeni, da se potrudimo, da ne opazimo le 
motečih vedenj otroka, ampak tudi njegove možne močne 
točke. Če imamo npr. v skupini otroka, ki nam pogosto na-
sprotuje in ne sodeluje pri skupnih dejavnostih, bomo hi-
tro opazili nov primer takšnega vedenja, pri tem pa zlahka 
zanemarili, da je otrok hitro pripravljen pomagati vrstniku 
v stiski. Sistematično, natančno in zanesljivo ocenjevanje 
otrokovega socialnega vedenja nam lahko zagotovi upora-
ba ustreznih psiholoških pripomočkov, seveda ob sodelo-
vanju psihologa.

Ob tem velja omeniti, da v vsakodnevnih interakcijah z 
otroki hitreje opazimo moteča vedenja pozunanjenja, lažje 
pa prezremo otroke z izrazitejšim vedenjem ponotranjenja. 
Vendar pa je pogostejše doživljanje potrtosti, anksioznosti, 
osamljenosti v vrstniški skupini in odvisnosti od odraslih de-
javnik tveganja v razvoju samostojnosti ter prispeva k prezr-
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Uvod 
V življenju se srečujemo z vedno večjo količino informacij, 

z vse večjo dinamiko aktivnosti; smo pred vse večjimi izzivi. 
Pred nami se vedno znova odpirajo nove naloge, novi učno-
vzgojni izzivi, ki jim marsikdaj nismo kos. Učiteljeva, vzgoji-
teljeva najpomembnejša lastnost in sposobnost v današnjem 
času mora biti nenehno učenje skozi delo.

Spremembe  
Eden ključnih dejavnikov spoprijemanja s spremem-

bami, razvojem, preizkušnjami je torej iskanje novih virov 
informacij, znanja s področja, ki nam dela težave. Zaveda-
ti se moramo, da je težava, pred katero smo se znašli,  re-
šljiva z dodatno mero znanja. Tudi spremembe, reforme, 
prenove, ki so zapisane (npr. v beli knjigi) se na izvedbeni 
ravni kažejo v zelo različnih oblikah. Današnje izobraževal-
no okolje torej zaznamujejo tudi protislovja, negotovost in 
nenehna spreminjanja (Erčulj 2009). Erčuljeva (prav tam) 
tudi navaja, da moramo biti kot profesionalci na eni strani 
odgovorni stroki, po drugi pa njihovo profesionalno zna-
nje oblikuje tudi dejstvo, da smo odgovorni trgu. Ne glede 
na to lahko trdimo, da je znanje treba nenehno razvijati in 
da moramo biti ob tem profesionalci čim bolj avtonomni, 
zlasti v današnjem dinamičnem okolju.

Skrb za profesionalni razvoj
Kdo nam torej ponuja možnosti in priložnosti za profesi-

onalni razvoj, od kod motivacija zanj? 

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Iz teorije v prakso

tosti teh otrok s strani vrstnikov in vzgojiteljic ter kasneje s 
strani učiteljev.

Kako se kaže otrokova socialna kompetentnost?
Socialna kompetentnost otrok se odraža v njihovem ču-

stvenem odzivanju ter v interakcijah z vrstniki in z odra-
slimi. Socialno kompetentni so pretežno veseli, zaupljivi 
in mirni, se dobro vključujejo v vrstniško skupino, so str-
pni do vrstnikov, prosocialni, starosti primerno samostoj-
ni in sodelovalni z odraslimi. Socialna kompetentnost po-
membno prispeva k različnim razvojnim izidom. Tipično 
so socialno kompetentni otroci med svojimi vrstniki v vrtcu 

priljubljeni, saj jih drugi otroci pogosto izbirajo za skupne 
dejavnosti (npr. skupno igro, obedovanje) ter jih redko za-
vračajo kot udeležence v skupnih dejavnosti. Poleg tega je 
socialna kompetentnost tisti vidik socialnega prilagajanja 
otrok, ki pomembno napoveduje tudi njihovo kasnejšu uč-
no uspešnost v šoli.

Zahvaljujemo se za vaše odgovore in  vam želimo še na-
prej uspešno raziskovalno in pedagoško delo.

Spraševala je:  
Betka Vrbovšek

Helena Ule, dipl. vzg. 
Vrtec Kolezija, Ljubljana

Profesionalni  razvoj  strokovnih 
delavcev  v  vrtcu

Povzetek
Z razvojem informacijsko-komunikacijske teh-
nologije se razvija in spreminja tudi šolstvo. 
Učiteljeva, vzgojiteljeva najpomembnejša la-
stnost in sposobnost mora biti nenehno učenje 
skozi delo. Ali se tega zavedamo? Ali in koliko 
smo pripravljeni narediti na področju dodatne-
ga izobraževanja? Nam je to omogočeno? Ali 
potreba po profesionalnem razvoju izhaja iz nas 
samih ali nam jo določajo drugi? Ali spremljamo 
svoj lastni napredek in razvoj? To je nekaj vpra-
šanj, na katera so odgovarjali strokovni delavci 
v vrtcu. V prispevku predstavljamo ugotovitve, 
da večina strokovnih delavcev ne spremlja sis-
tematično svojega profesionalnega razvoja, vsi 
pa se zavedamo potrebe po stalnem razvoju, da 
nas zahteve po višjih standardih, zviševanju 
kakovosti dela postavljajo pred zahtevo in po-
trebo, da nadgradimo svoje znanje in veščine.   

Ključne besede: spremembe, zahteve sodobne-
ga časa, dodatno izobraževanje, profesionalni 
razvoj.
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Avtonomije imam toliko, kot si jo vzamem, pravi Vinko-
vič (2010). Tako bi lahko rekli tudi za priložnosti in izzive za 
profesionalni razvoj. Zagotovo ne gre brez osebnega interesa, 
zavezanosti in želje po rasti, spoznavanju, učenju novega, po 
sodelovanju in povezovanju. Govorimo lahko torej o zuna-
njih motivatorjih (spremembe v razvoju sveta, nova zakono-
daja, selitev, organizacijske spremembe, kadrovska politika 
idr.) in o notranjih motivatorjih (osebna želja po znanju, ra-
zvoju, zdravstvena situacija itd.) kot tistih dejavnikih, ki vpli-
vajo na razvoj profesionalne kariere posameznika. Zagotovo 
lahko vsak posameznik govori o poklicnih mejnikih, ki so 
pomembno zaznamovali njegovo pot (Peček 2010). Profe-
sionalni razvoj naj bi bil v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah 
nekaj vsakdanjega in samoumevnega, za to mora skrbeti vsak 
posameznik, predvsem (ali hkrati) pa tudi vodstvo institu-
cije. Vladati mora takšno ozračje, ki je razvoju naklonjeno, 
kamor lahko vključujemo podporno vodenje, sodelovanje in 
kolegialnost, ustrezno porabo spodbud in nagrad, umestitev 
profesionalnega razvoja v cilje razvoja institucije.

Ena od razsežnosti profesionalnega razvoja je zagotovo 
znanje, ne gre pa zanemariti tudi sodelovanja med pedago-
škimi delavci, ki se kaže zlasti v moralni podpori, večji učin-
kovitosti, boljšem usklajevanju. Erčuljeva (2009) opozarja 
tudi na nevarnost sodelovanja, skupnih hospitacij, saj se (lah-
ko) zataji individualnost na račun skupinskega razmišljanja. 

Spremljanje lastnega profesionalnega 
razvoja

Kako lahko spremljamo lastni profesionalni razvoj? Na 
predšolski ravni imamo osebne mape otroka, kjer spremlja-
mo njegov razvoj. V šoli razvoj in napredek otroka spremlja-
mo z opisnim in kasneje s številčnim ocenjevanjem. Pedago-
ški delavci lahko spremljamo tudi svoj lastni razvoj, če imamo 
lastno mapo (listovnik/portfolio) profesionalnega razvoja. 

Na tem mestu ne gre mimo omembe refleksije, razmišlja-
nja o sebi, o svojem delu, poglabljanju vase. Refleksija je tako 
tudi osnova za samoevalvacijo pedagoških delavcev in zavo-
da kot celote. Refleksija pomaga izkušnje spremeniti v zna-
nje. Ravno to ugotavljajo v Vrtcu H. C. Andersena, kjer po 
mnenju ravnateljice in svetovalne delavke (Prešern, Merčnik 
2010) v programu profesionalnega usposabljanja strokov-
nih delavcev ugotavljajo velik napredek in poglaviten učinek 
programa. Avtorici ocenjujeta, da je bilo spremljanje lastne-
ga razvoja preko listovnika za nekatere nov način, za druge 
pa nadgradnja obstoječih map – predstavlja pa spodbudo, 
obveznost in odgovornost do samega sebe, da načrtujemo, 
spremljamo. Zaradi listovnika so se naučili več razmišljati o 
sebi, o lastnem razvoju. Takšno načrtovanje jim ni več težko, 
niti tuje. Pozitivno ocenjujejo tudi uporabo listovnika pri le-
tnih razgovorih, kjer ravnateljica spozna razvoj in prihodnje 
načrte strokovnih delavcev. Ti pa poročajo o pozitivnih ob-
čutkih in dvigu samopodobe. Tako lahko skupaj sledijo vi-
ziji svojega zavoda.

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju imamo dve 
možnosti za profesionalen razvoj: vertikalni (od strokovnih 
delavcev do vodstvenih delavcev) in horizontalni (širjenje – 
pridobivanje novih znanj, usposabljanj, kompetenc). In prav 
na slednjem področju imamo veliko možnosti.

Mnenja vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic o profesionalnem  razvoju

S krajšo raziskavo (109 strokovnih delavcev vrtcev širše 
ljubljanske regije) smo želeli ugotoviti naklonjenost in zave-
danje strokovnih delavcev o profesionalnem razvoju.

Vzorec je bil priložnostni, izbran pa je bil vrtec, ki je so-
deloval v projektu Sofinanciranja profesionalnega usposa-
bljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v le-
tih 2008, 2009, 2010 in 2011 (izvajalec Šola za ravnatelje). 
Ugotovili smo:
- da se vsi strokovni delavci v vrtcu zavedajo potrebe po 

stalnem strokovnem izobraževanju in profesionalnem ra-
zvoju,

- da se vse vzgojiteljice strokovno usposabljajo tudi po pri-
dobitvi formalne izobrazbe, 

- da je pogostost izobraževanja odvisna od posameznega 
vrtca, tudi od različnega razumevanja kaj vse sodi k stro-
kovnemu usposabljanju; nekateri sem prištevajo vse stro-
kovne aktive, nekateri le seminarje, ki jih izvaja nekdo 
izven vrtca – neenotno pojmovanje oz. razumevanje se 
je izkazalo tudi znotraj posameznega vrtca.

Podobno gre razumeti pojma osebni in službeni namen. 
Naj zato napišem mnenje nekaj sodelujočih v raziskavi.

 »V našem poklicu marsikdaj težko ločujemo med službe-
nim in osebnim namenom. Če gremo na izobraževanje joge, je 
to nekaj, kar lahko v prirejeni izvedbi uporabimo tudi pri delu 
z otroki. Seminar komunikacije nam lahko še kako koristi pri 
komuniciranju tako z otroki kot tudi s starši. Podobno je z raču-
nalniškim opismenjevanjem.«

V največji meri so se vzgojiteljice v raziskavi za izobraže-
vanje odločile same, prav tako za izbiro tematike. Razmero-
ma močan vpliv kolegov je opaziti pri pomočnicah vzgojite-
ljic, saj se jih kar 36,96 % odločilo za lasten razvoj na osnovi 
motivacije kolegov. Da moramo slediti spremembam časa, 
potrjuje tudi dejstvo, da so strokovne delavke skoraj v vseh 
skupinah izbrale kot razlog za izobraževanje to, da čutijo, da 
nečemu niso kos in potrebujejo dodatno znanje.

Za motiviranost in usmerjenost v profesionalni razvoj je 
nedvomno zelo pomembna klima v samem zavodu. Vzgojite-
ljice v večini ugotavljajo, da je njihov vrtec naklonjen profesi-
onalnemu razvoju. Opazna razlika je med mnenji vzgojiteljic 
in pomočnic vzgojiteljic, saj slednje v precej manjši meri čuti-
jo naklonjenost profesionalnemu razvoju zaposlenih. 

K ozračju v kolektivu veliko prispeva tudi odnos med so-
delavci in iz tega lahko razberemo, da ta ni vedno naklonjen 
medsebojnemu povezovanju, razumevanju profesionalnega 
razvoja. Večina vzgojiteljic opaža, da lahko z idejami, pogo-
vorom o profesionalnem razvoju, sodeluje le z nekaterimi 
sodelavci in le 32,61 % jih lahko sodeluje z večino sodelav-
cev v zavodu. Nekoliko drugače je pri pomočnicah vzgojite-
ljic, kjer lahko z večino v zavodu sodeluje 41,30 %, 58,70 % 
pa le z nekaterimi. 

To je področje, v katerega bi veljalo vložiti trud, motivacijo 
in zavedanje, da je razmišljanje o lastnem razvoju nujnost, da 
je to nekaj, čemur se v prihodnosti ni dobro izogibati.

Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v veliki meri spre-
mljajo otrokov razvoj, najsi bo v obliki portfolija, zapisov, 
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Uvod
Pri svojem svetovalno-pedagoškem delu z otroki ter tudi 

z mladostniki se v praksi zelo pogosto srečujem z obravnavo 

psihosomatskih težav, zato je tudi pričujoči članek nastal z na-
menom, da spregovorim o problematiki, ki je vse prevečkrat 
potisnjena v ozadje. Mogoče je to tudi razumljivo, ker menim, 
da ljudje psihosomatskih zadev ne prepoznavajo najbolje ali pa 
se jih ne zavedajo toliko. Tudi po svetovalno oziroma terapev-
tsko pomoč se obrnejo bolj zaradi težav s samimi simptomi, 
ko postanejo zanje preveč moteči in obremenjujoči. Pogosto 
se potem skozi psihološko obravnavo odkrijejo še drugi, tisti 
bolj prikriti mehanizmi, ki pa so pravzaprav »generator« težav 
in stisk, s katerimi se posameznik sooča.

Zgodovinski pogled na psihosomatiko
Mislim, da se je že vsak izmed nas kdaj v življenju sre-

čal s somatskimi simptomi, ki so se pojavili kot posledica 
našega notranjega psihičnega pritiska oziroma nemira. 
Dobro znani so primeri občutka »cmoka v grlu« (notra-
nji nemir), motenega dihanja (depresivno razpoloženje), 
težav na področju srčnih senzacij (čustvena, anksiozna 
stanja), nespečnost (zaskrbljenost), glavobol (v ozadju 
so lahko ambicije, težnje po prevladovanju, perfekcioniz-
mu), bolečine v križu (pogost pojav pri osebah, ki se težko 

zbirke risb, izjav, fotografij. Drugačna je slika o spremljanju 
lastnega razvoja in napredka. Le 2,17 % vzgojiteljic spremlja 
svoj lastni razvoj preko listovnika oziroma portfolija. Precej-
šnja je razlika v primerjavi z vrtcem v projektu, kjer načrtno 
spremlja svoj razvoj 71,43 % vzgojiteljic in 70 % pomočnic 
vzgojiteljic. Glede na prednosti, ki jih navajajo strokovne de-
lavke vrtca v projektu (vse je na enem mestu, kar je hitrejše 
in preglednejše, vpliva na pozitivno samopodobo, osebni na-
predek, ponos ob dosežkih, razmišljanje o lastnem delu (sa-
morefleksija in evalvacija dela – uspešnega in neuspešnega), 
samokritičnost, sistematično (urejeno) in načrtno spremlja-
nje lastnega razvoja, podlaga za letni razgovor z ravnateljico), 
je potrebno razmišljati v smeri njihovega ozaveščanja tudi v 
ostalih zavodih.

Kaj naredimo za svojo profesionalno rast?
Postavili smo odprto vprašanje, kaj strokovni delavci na-

redijo za svojo profesionalno rast. Navajam odgovore po po-
gostosti izbranosti (vprašanje je bilo odprtega tipa, strokovni 
delavci so jih navajali sami):

vzgojiteljice pomočnice vzgojiteljic
branje strokovne literature, člankov branje strokovne literature
udeležba na seminarjih, študijskih skupinah udeležba na seminarjih
pogovori s kolegi, izmenjava izkušenj pogovor s kolegi, strokovnjaki
informacije na spletu meditacija, notranja analiza
način življenja (joga, gibanje)
pisanje člankov, razprav

Zaključek
S pričujočim razmišljanjem in raziskavo smo ugotovili, da 

se vsi strokovni delavci v vrtcu zavedajo pomena in nujnosti 
stalnega izobraževanja in profesionalnega razvoja. O tem mo-
ramo govoriti, ustvarjati kulturo zavoda, kamor bo umeščena 
tudi potreba po profesionalnem razvoju, kot nujnost, kot ra-
zvojna potreba in ne kot egoizem posameznikov. Menim, da 
bomo s profesionalnim razvojem, sledenjem novostim, izzi-
vom, pred katere smo postavljeni, z zavedanjem hitrega tempa 
razvoja,  zavedanjem o pojavu profesionalne izgorelosti, zlasti 
o njenih vzrokih, lahko kljubovali pritiskom, ki izhajajo iz na-
šega delovnega mesta, narave dela, družbenega vrednotenja 
našega poklica in poslanstva vrtca. Strokovni delavci v vrtcih 
zaznavamo spremembe, mnogi omenjajo potrebo po delu na 
osebni ravni, po spremenjenem načinu življenja, meditaciji, 
notranji analizi. Skladno s profesionalnim razvojem moramo 
torej skrbeti tudi za osebnostni razvoj. Harvardske študije o 
motivaciji so pokazale, da je občutek osebne rasti eden ve-
čjih motivatorjev (Erčulj 2009). Ko čutimo, da nam učenje 
prinaša večjo samozavest, večje sposobnosti in samozaupa-
nje, se počutimo srečne, pozitivno razpoložene, optimistične. 
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Iz teorije v prakso
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Psihosomatske težave pri otrocih
Povzetek
V članku opisujem psihosomatiko kot mehani-
zem, ki se ga otrok oziroma posameznik oprime, 
ko ne zmore stvari reševati na bolj konstrukti-
ven način. V prvem delu članka podajam kratek 
zgodovinski pogled na psihosomatiko in simpto-
me, po katerih jo prepoznamo. V nadaljevanju 
pojasnjujem somatizacijsko motnjo in psihični 
pritisk. V zaključku prispevka poudarjam pre-
ventivno delovanje v družini in vrtcu.
Ključne besede: psihosomatika, simptomi psi-
hosomatike, somatizacijska motnja, otroci, 
preventiva
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spoprijemajo s svojimi težavami in so preobremenjene) … 
Res je, da so v današnjem času s pojavom modernizacije in 
hitrejšega tempa življenja, kar oboje vpliva na dojemanje 
»stresnosti« življenja, psihosomatske težave v porastu, 
vendar pa so tovrstne entitete poznali in omenjali že naši 
davni predniki. Na tem mestu omenjam uglednega filozo-
fa Descartesa, ki je bil zastopnik dvojnosti duh – telo in je 
podal celostno teorijo o interakciji med telesnim svetom 
in zavedanjem duha. Prav tako nam tudi Platonovi spisi 
kažejo, da so že v njegovem času razumevali zdravje kot 
sinergijo med duhom in telesom.

Propoznavnost psihosomatike
Psihosomatske težave ne pestijo samo odraslih ljudi, am-

pak so zelo pogoste tudi pri otrocih. Dostikrat starši in vzgo-
jitelji ne prepoznajo psihosomatike pri otroku in se zato pre-
več ukvarjajo s samimi telesnimi simptomi. Problem, ki je 
gonilo vsega skupaj, pa ostaja nerešen nekje v ozadju. Starši 
in vzgojitelji bi se morali v takšnih primerih vprašati, kaj je v 
ozadju teh pogostih slabosti, bruhanj, glavobolov ali drugih 
bolečin, o katerih otrok toži, pa zdravniki pri njem za te te-
žave ne najdejo zdravstvenih razlogov. Za preprečevanje ali 
ustrezno ukrepanje v tovrstnih situacijah je lahko staršem in 
vzgojiteljem v veliko pomoč ravno poučenost o marsikdaj 
zapletenem odnosu med telesnim in psihičnim funkcioni-
ranjem posameznika, kajti s tem je posledično omogočeno 
tudi ustreznejše prepoznavanje in razumevanje psihosoma-
tike pri otroku. 

Psihosomatika ima svoje ozadje
Otrok oziroma oseba s psihosomatiko je pogosto »nosi-

lec problemov« za celotno družino. Po eni strani pomeni za 
družino olajšanje, kajti s tem, ko mu namenjajo vso skrb, se 
preprečuje, da bi izbruhnili na površje tleči problemi znotraj 
družine. Dolgotrajno gledano pa »bolni« član družine pri-
naša dodatno napetost in negotovost, tudi z vidika njegovih 
trenutnih simptomov, zaradi česar postanejo nadloge in pa-
tološki konflikti očitni tudi navzven. Raziskovalci pravijo, da 
se v primeru odstranitve »simptoma kot nosilca problemov« 
poruši celotno družinsko ravnotežje in pride do izbruha de-
janskega konflikta. 

Psihosomatske družine so v raziskavah opisane kot zaprti 
sistemi z vzajemno odvisnostno vezjo med člani, ki so tudi 
pod močnimi čustvenimi pritiski. V tovrstnih primerih poja-
vljanja psihosomatike v družini je za reševanje nastalih težav 
potrebna družinska terapija.

Somatizacijska motnja
O psihosomatskih težavah govorimo, ko pri otroku ozi-

roma posamezniku medicinski izvidi ostajajo po številnih 
opravljenih preiskavah oziroma raziskavah »negativni«, 
telesni simptomi, ki so čisto realni, pa še nadalje vztraja-
jo in posameznika ovirajo pri njegovem funkcioniranju. 
Izraz »somatizacija« pomeni izražanje čustvenih in psi-
hosocialnih problemov s telesnimi simptomi. Gre torej za 
povezovanje čustvenih stisk s telesnimi boleznimi, katerih 
izvorna podlaga ni organske narave ampak psihične. V ve-
čini primerov so tovrstne težave prehodne narave, sploh pri 

majhnih otrocih, ker se pojavljajo kot odgovor na aktualno 
stresno situacijo. Ko ta mine, se tudi psihosomatika ublaži. 
Do dosti hujših posledic pa prihaja pri »trajnih« primerih 
psihosomatskih motenj, ko se oseba psiholoških ali social-
nih dejavnikov, ki se skrivajo v ozadju, ne zaveda. Ker so ti 
konstantno prisotni, pritisk sam od sebe ne poneha, psiho-
somatika pa tako vztraja.

Ponotranjen konflikt kot simptom
Dinamika psihosomatskih motenj temelji na predpostav-

ki, da se psihični pritisk somatizira. To pomeni, da notranje 
duševne stiske prihajajo na dan v obliki telesnih simptomov. 
Seveda si je te medsebojne interakcije težko predstavljati in 
jih razumeti, še posebej zato, ker potekajo na nezavednem ni-
voju, pa v nadaljevanju dajem poenostavljeno razlago.

Otrokova ali splošno rečeno posameznikova osebno-
stna struktura se v danem trenutku ne zmore soočiti s 
psihičnimi pritiski in jih ustrezno konstruktivno reševati 
(v svojih prizadevanjih torej ni dovolj močna), zato jih s 
predpostavko »naj še telo pomaga in se ukvarja s težavo« 
preda v obravnavo telesu – telo pa ustvari simptom. Glede 
na povedano bi lahko rekli, da gre v bistvu za obrambni 
mehanizem osebnosti, katerega učinki pa rezultirajo v ra-
znih telesnih obolenjih. Simptomi imajo pri psihosoma-
tiki funkcijo »obliža«, ki prekriva in ščiti rano, torej se 
pojavijo kot pokazatelji, da se v ozadju nekaj skriva, da je 
za razrešitev težav potrebno »pogledati v ozadje« in sku-
šati stvari razumeti globinsko. Ravno zato uporabljam na 
tem mestu izraz »dinamika«, kajti te notranje vsebine, ki 
otroka ali odraslega mučijo, ne mirujejo. Ravno naspro-
tno: tako aktivne so, da posledice puščajo celo na telesu 
– tisto, kar je bilo poprej očem skrito, sedaj postane tudi 
navzven vidno in se ne da več spregledati.

Na vprašanje, zakaj naše telo ob psihičnem pritisku v dolo-
čenih primerih ustvari simptom, pa se najpogosteje odgovar-
ja, da zato, ker predstavljajo telesne bolezni sprejemljiv način 
izražanja težav v naši družbi. Tudi vloga »bolnika« zna biti 
privlačna, saj nudi posamezniku določene koristi (če mu jih 
ne bi, je le-ta ne bi vzdrževal), dostikrat pa bolezen služi tudi 
kot »mašilo oziroma nadomestek«. Zdi se, da se je z bole-
znijo lažje ukvarjati kot pa angažirati energijo za soočenje in 
reševanje bistvenega problema.

Menim, da je v kontekstu razreševanja tovrstnih zadev 
nujna odkrita komunikacija, da se te latentne vsebine ozave-
sti, verbalizira in zavestno predela. Pri odraslih je na mestu 
psihoterapija, pri otrocih pa je to izvedljivo preko psiholo-
ške obravnave otroka, kjer za to usposobljen strokovnjak s 
pomočjo uporabe različnih tehnik (uporaba lutk, igre vlog, 
pogovori, razgovori, učenje socialnih spretnosti, modelno 
učenje, sprostitvene tehnike, dihalne vaje, avtogeni trening 
…) pomaga otroku pri predelavi tega materiala. In ne samo 
to. Otroku je potrebno namreč ponuditi modele, primere, 
kako se s tovrstnimi zadevami soočiti, oziroma ga naučiti 
konstruktivno reševati lastne notranje konflikte, ki so jim 
tudi otroci že po naravi vsakodnevno izpostavljeni – lahko 
gre za občutja jeze, strahu, ljubosumnosti, agresivnosti, po-
manjkanje občutka varnosti, sprejetosti, topline, potrebo po 
večji svobodi, avtonomiji, samostojnosti … 

Iz teorije v prakso
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Iz teorije v prakso

Opredelitev »psihičnega pritiska«
Kaj nekomu predstavlja »psihični pritisk«, je od primera 

do primera zelo različno in predvsem odvisno od osebnostne 
strukture, osebnostne čvrstosti ter tudi od starosti posame-
znika. Za majhnega otroka je lahko psihični pritisk ločitev 
od mame, obisk vrtca, previsoka pričakovanja staršev, pre-
več zaščitniški starši, ki mu ne dovoljujejo ustrezne svobo-
de, prezahtevni starši, pretirana strogost in rigidnost v vzgoji, 
strah pred kaznovanjem, prepiri staršev, ločitev staršev, pre-
zaposlenost staršev, smrt v družini …Za šolarja pa so lahko 
to slabe ocene, nizek šolski uspeh, strah pred šolo, izmikanje 
šolskim aktivnostim in neopravljanje domačih nalog, preveč 
ambiciozni starši … Za odraslega pa so to lahko težave v par-
tnerskem odnosu, neizpolnjena pričakovanja in želje, težave 
na delovnem mestu, časovna stiska, preobremenjenost itd.

Psihosomatske težave pri otrocih
Psihosomatske težave so pri otrocih zelo pogoste. Že v vrt-

cu poročajo vzgojiteljice in tudi starši o pogostih slabostih, 
bruhanjih, bolečinah v trebuščku, ki niso posledica bolezni ali 
prehrane, glavobolih ali pa bolečinah po drugih delih telesa. 
Pogost pojav so tudi tako imenovani »tiki« (predvsem me-
žikanje), ki kažejo na neko napetost, pritisk v otroku (tik pa 
se pojavi v funkciji ventila za sproščanje te napetosti). Ko se 
odpravijo čustveni dejavniki, ki pri otroku povzročajo stisko, 
običajno preneha tudi psihosomatika. Pozorni pa moramo 
biti predvsem na okoliščine, v katerih se tovrstni vzorci po-
javljajo. Za boljšo evidenco si je dobro kontekstualno poja-
vljanje beležiti, ker pogosto obstaja zakonitost pojavljanja. V 
začetku je lahko prikrita, vendar jo moremo ravno s pomočjo 
doslednosti v opazovanju okoliščin dobro prepoznati. Tako se 
zgodi, da otrok pred odhodom v vrtec pravi, da ga boli trebu-
šček ali da mu je mogoče slabo. Tudi glavobol je lahko odličen 
izhod v sili otroku, ki se želi izogniti nečemu, kar mu povzro-
ča nelagodje. Prav tako se lahko bruhanje pojavi kot oblika 
manipulacije otroka s starši, ko otrok s tovrstnim vedenjem 
doseže, kar hoče. Skratka, potrebno je razjasniti okoliščine – 
torej kaj je v ozadju otrokovega odpora – na primer do vrtca 
ali šole. Mogoče ga je strah ločitve od mame, mogoče se boji 
kakšnega drugega otroka v vrtcu oziroma šoli, mogoče ga je 
strah, da ga bodo starši pustili v vrtcu in nanj pozabili, ali pa 
gre za kaj drugega.

Kako lahko delujemo preventivno v zvezi s 
psihosomatiko?

V članku opisujem psihosomatiko kot mehanizem, ki se 
ga otrok oziroma posameznik oprime, ko ne zmore stvari 
reševati na bolj konstruktiven način in nikakor ne kot splo-
šen pojav pri vseh otrocih ob doživljanju stisk ter razočaranj. 
Nekateri otroci teh težav nimajo, je pa veliko takšnih, ki se z 
njimi resno soočajo – v vrtcu, v osnovni in srednji šoli. Prav 
tako je veliko psihosomatskih težav v odrasli dobi (raziskave 
ocenjujejo, da se porabi petina zdravstvenega proračuna za 
diagnostiko in terapijo bolnikov, ki somatizirajo).

Na tem mestu je potrebno nameniti nekaj besed preven-
tivi teh težav pri otrocih. Otroke je potrebno spodbujati k 
odkriti komunikaciji, verbalizaciji lastnih občutij in čustev 
– predvsem tistih negativnih, nezaželenih, uničujočih, kajti 

ravno zanikanje teh negativnih čustvenih komponent vpliva 
na nastanek psihosomatskih reakcij.

Mnogokrat tudi v kontekstu vzgoje vršimo na otroka pri-
tisk, ko od njega zahtevamo, naj ne izraža  tako imenovanih 
»manj zaželenih čustev«. Le-ta so občasno prisotna v vsa-
kem od nas in če se ne izrazijo, potem se zatrejo in posledično 
uberejo drugačno dinamiko – zato je velikega pomena ravno 
izražanje teh vsebin, vendar na socialno sprejemljive načine 
(skozi razgovor, pogovor, šport, humor, skupne aktivnosti 
…), nikakor pa v škodo drugega. Pri tem naj bo naše glavno 
vodilo spoštovanje otroka kot osebnosti. Najbolj preventivno 
pa delujemo s stalno skrbjo za vzdrževanje kakovosti življe-
nja vsakega člana v družini in vsakega otroka v skupnosti, ki 
jo predstavlja oddelek otrok v vrtcu. 
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Zanimivosti, komentarji in mnenja

Sem vzgojiteljica v oddelku otrok, ki so stari od 2 do 3,5 
let.  Smo skupina, ki se rada druži, sodeluje,  ustvarja, se veseli 
in predvsem uživa svoje razigrano otroštvo. Ker nas skupno 
druženje s starši in drugimi družinskimi člani razveseljuje, 
smo imeli v tem šolskem letu že kar nekaj srečanj. Tako smo 
v novembru skupaj s starši izdelali lutke in pripravili lutkov-
no predstavo za otroke, pri čemer so bila potrebna nekajkra-
tna srečanja.

V  decembru smo skupaj pripravili pravljično urico in ča-
janko, v marcu pa smo se odločili za ustvarjalno delavnico z 
lesenimi ostanki.

Z drugo strokovno delavko v skupini sva srečanje načrto-
vali kar nekaj časa prej, saj je bilo potrebno zbrati veliko ma-
teriala, ki sva ga morali tudi ustrezno pripraviti. Prve priprave 
so se začele s povpraševanjem staršev po materialu. Kljub te-
mu da sva napisali obvestilo s seznamom za material, so star-
ši spraševali, če morda potrebujeva še kaj, kaj naj prinesejo s 
seboj na srečanje. Pripravljenost za sodelovanje je bila zares 

velika. Starši so na srečanje prinašali s seboj različna orodja, 
ki so nam pomagala pri izdelovanju iz lesa. 

Na dan srečanja sva pripravili prostor, ki je bil za tako de-
javnost skoraj premajhen, saj so se srečanja udeležili tudi 
bratci in sestrice. Srečanje zato lahko imenujemo Družin-
sko ustvarjanje.

Odzivi otrok in staršev so bili prijetni, oči so kar sijale od 
navdušenja. Otroci so z velikim veseljem ob pomoči staršev 
zabijali žeblje, lepili, sestavljali in barvali. Sodelovali so z ve-
liko vnemo, si med sabo pomagali in svetovali.

Na koncu sva bili zadovoljni tudi medve s sodelavko. Pri-
pravili sva odlično organizirano ustvarjalno delavnico, ki ni 
omogočila vsem udeležencem samo ustvarjanja iz lesa, am-
pak tudi sproščeno medsebojno spoznavanje in druženje. 

Katarina Antloga, dipl. vzg 
Vrtec Mavrica Vojnik

Družinsko ustvarjanje v Vrtcu Mavrica 
Vojnik

OTROCI SVETA - Lara Šuper (6 let), mentorica Ema Selič, Vrtci pbčine Žalec
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Zanimivosti, komentarji in mnenja

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

Način pisanja zahteva sistematični miselni tok, jasnost izražanja, pre-
gledno členjenost, utemeljenost in poštenost zapisanega.
Prav to zadnje, poštenost, terja od avtorja strokovnega članka dosledno 
pravilno navajanje drugih avtorjev, ki jih uporablja, navaja, citira. Vsak 
podatek, vsaka teorija, vsaka misel drugega avtorja mora biti pošteno 
označena. Če tega ne bi delali, zagrešimo plagiat, ki se šteje za duhovno 
tatvino, ki se lahko preganja.
Najpogosteje se uporabljata:
1) povzetek in 
2) citat.
Ob obeh je potreben takojšnji bibliografski sklic v tekstu: navedemo 
torej vir povzetega ali citiranega besedila.
Na primer:
K 1: Važno je, da povsem nedvoumno označimo, kateri deli besedila so 
povzeti po drugem avtorju. Kadar povzemamo, s svojimi besedami po-
vzamemo vsebino misli, zato navedba zaradi svoje splošnosti ne zahteva 
takšne natančnosti, ampak samo priimek in letnico (Novak 2009).
K 2: Citati morajo biti ločeni z narekovaji in umaknjeni v samostojni od-
stavek, navedena mora biti tudi številka strani. Kadar citiramo, navedemo 
natančen prepis avtorjevega besedila v narekovajih. V tem primeru se v 
besedilu sklicujemo na avtorja in to zapišemo z navedbo priimka, leta 
izdaje in stranjo (Novak 2009, str. 13).

Literatura mora biti nanizana brez označevanja, toda v abecednem zapo-
redju. Naštejemo samo tiste avtorje, ki jih navajamo v besedilu, 
na primer:
Literatura
Marjanovič Umek, L. (2004). Razvoj otrokovega govora. Ljubljana:
Založba Tiger.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana:
Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za šolstvo.
Vrbovšek, B. (2009). Dobro delujoči timi v vrtcih. V:
Vzgojiteljica X, št. 4, str. 18–20.
- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu WORD, med 
tekst ne vstavljajte fotografij in računalniških risbic;
- enemu izvodu prispevka obvezno priložite CD;
- za reference v besedilu uporabljajte način sprotnega navajanja litera-
ture v oklepaju (Zupančič 2004, str. 236) oz. pri splošnem povzemanju 
brez navedbe strani (Zupančič 2004). Seznam literature naj bo na koncu 
prispevka po naslednjem vrstnem redu: 
 Priimek, Ime. (letnica).
 Naslov dela. Kraj: založba.
- otroške likovne izdelke opremite z imenom avtorja, starostjo otroka, 
imenom mentorja in vrtca;
- k fotografijam napišite ime in priimek avtorja;
- za objavo fotografij otrok mora imeti vrtec privoljenje staršev;
- uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in smiselno oblikovati;
- uredništvo ne daje pisnih potrdil o prispevkih in člankih;
- CD-jev in otroških likovnih izdelkov ne vračamo.
Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije Vzgojiteljica.
Strokovnjak oz. znanstvenik, ki da intervju, ima zastonj letno naročnino 
na revijo.
V skladu s 17. členom Pravilnika o napredovanju v nazive (Ur. l. RS, št. 
54/2002, št. 123/2008) s prvo objavo dobite 3 točke za članke v rubrikah 
„Iz teorije v prakso« in „Za dobro prakso«.

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

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si

Napotki za avtorje prispevkov:

Urednica strokovne revije Vzgojiteljica mag. Betka Vrbovšek, univ. 
dipl. ped., svetnica in državna nagrajenka za področje predšolske vzgo-
je iz leta 2007, se je odločila, da se po 38 letih uspešne vzgojiteljske 
in ravnateljske kariere v Vrtcu Tončke Čečeve  Celje ter predavateljske 
kariere pri Supra d.o.o. , s 1. majem 2012 redno upokoji.

Še naprej pa ostaja urednica naše in vaše revije, saj ji je Pedago-
ško društvo Vzgojiteljica, ki je izdajatelj revije, na svojem letnem zboru 
urednikovanje soglasno zaupalo za ves naslednji uredniški mandat. 

Prepričani smo, da se bo mag. Betka Vrbovšek odslej lahko še bolj 
posvetila uredniškemu delu pri Vzgojiteljici, kar se bo gotovo odražalo 
na še boljši vsebini revije.

V novem življenjskem obdobju želimo urednici veliko lepih in s 
smislom napolnjenih dni. 

Prosimo vse avtorice in avtorje prispevkov, da odslej pošiljajte stro-
kovne članke (en tiskani izvod in CD) ter druge prispevke za uredništvo 
Vzgojiteljice na naslov:  

 Revija Vzgojiteljica
 p. p. 23
 3220 Štore.

Urednica bo za osebni kontakt na razpolago tudi na e-naslovu:  
betka.vrbovsek@gmail.com

Hvala za razumevanje.

Za uredništvo: Peter Rebernik                                      

Pomembno obvestilo za pisce prispevkov in druge
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Ožji izbor likovnih del za maj - junij 2012

Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del,
ki so objavljena na tej strani. Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljice za leto 2012. 
Vzgojiteljicam in vzgojiteljem mentorjem objavo otroškega likovnega izdelka na tej strani štejemo kot 
doseženo drugo mesto, enakovredno drugemu mestu na državnem tekmovanju. Izdelek otroka, ki ga 
oblikovalec revije iz nabora izbranih del za posamezno številko izbere za naslovnico, pa štejemo kot 
doseženo prvo mesto. Mentorji lahko oboje uporabijo pri napredovanju v strokovne nazive. Avtorji 
likovnih del bodo nagrajeni s knjižnimi nagradami založbe POZOJ. 

 BREZ NASLOVA – Taja Novački (5 let)
mentorici Meta Rozman in Martina Rebernik

Vrtec Slovenj Gradec

NA TRAVNIKU – Klara Gašperič (5 let)
mentorici Ana Ružič in Martina Čemas 

OŠ Vinica, enota Vrtec

ČEBELNJAK – Pia Ulaga (4 leta)
mentorici Lorena Jenštrle in Sabina Voršnik 

Vrtci občine Žalec

POLŽ – Enej Kadunc (3,5 let)
mentorica Greta Potočin 

Vrtec Trbovlje, enota Barbara


