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Ožji izbor likovnih del za januar - februar 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 dr ugemu 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. 

PTICE POZIMI – Urša Sevčnikar (5,5 let)
mentorici Zlatka Hudovrernik, Melita Plešnik - 

Konečnik
Vrtec Velenje, enota Lučka - Livada

JATA PTIC - Ariana Pečovnik (4 leta)
mentorici Olga Mongus, Melita Ravlan 

VVZ Slovenj Gradec

LETNI ČASI - Nika Švencbir (5,5 let)
mentorica Ema Selič  

Vrtci občine Žalec, enota Žalec I

SNEŽNOSEK – Ana Miglič (4,3 leta)
mentorici Helena Krejan, Simona Jamnikar Pukl 

VVZ Slovenj Gradec
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Pozdravljeni!
Razmeroma mila zima se je v dneh, ko pišem svoj prvi uvodnik v poslovnem 

letu 2012 in v trinajstem letu izhajanja revije Vzgojiteljica, prevesila v skoraj si-
birski mraz. 

Pred vrtci se ustavljajo avtomobili, le redki starši še pripeljejo otroke z vozič-
ki ali peš, starši odpenjajo malčke z varnih sedežev, starejšim pomagajo izstopiti, 
otrokom se mudi na toplo v vrtec, staršem v službo. 

Kjer so imeli župani in občinski svetniki posluh za potrebe staršev in otrok, so 
vrtci lepe, sodobne in dobro grajene – ali vsaj temeljito posodobljene – stavbe. 
Drugod pa, kjer takega posluha ni bilo, so še na marsikateri zgradbi vrtca predpi-
som v posmeh salonitno azbestne kritine, drugod spet zgradba nima nobene izo-
lacije ne na tleh ne pod ostrešjem, spet kje drugje so okna zabita kar z žeblji, da 
jih ne odpre prvi piš vetra, ki zapiha okoli voglov …

V teh dneh, ko povsod beremo in poslušamo o nujnem varčevanju v javnih 
zavodih, se z grenkobo v srcu sprašujem, zakaj se najglasnejši zagovorniki zate-
govanja pasu v času konjukture niso spomnili, da bi v dotrajanih stavbah vrtcev 
dolgoročno, recimo za krizne čase, največ privarčevali, če bi zamenjali dotrajana 
okna, oblekli tla, zunanje stene in strope v izolacijske materiale, zamenjali požre-
šne električne grelnike z drugimi viri in še marsikaj podobnega ter koristnega, kar 
bi zmanjšalo stalne stroške ogrevanja in drugega dragega vzdrževanja energetsko 
potratnih stavb vrtcev. Pa pri vsem tem nismo še niti omenili tega, kakšen vpliv 
ima bivanje v energetsko požrešnih stavbah s prej omenjenimi pomanjkljivostmi 
na zdravje otrok. 

V javnosti je premalo znano, da ravnateljice in ravnatelji vrtcev iz cene progra-
ma ne smejo nameniti denarja za investicijsko vzdrževanje stavb in za nove inve-
sticije, tudi če bi jim denar ostajal (pa jim seveda ne!). Za investicijsko vzdrževa-
nje stavb vrtcev in za nove investicije je namreč po zakonu o vrtcih odgovoren 
lastnik stavb, torej občina. 

V času krize ne bo veliko, če sploh kaj, investicijskega vzdrževanja in novih in-
vesticij v vrtce.  Namesto samokritičnih besed o zamujenih priložnostih bomo v 
marsikateri občini spet poslušali o predragih vrtcih in o menda previsokih stan-
dardih, pa o nujnem povečanju števila otrok v oddelkih in o potratnem poslova-
nju. Pa bo še dobro, če bo ostalo samo pri govorjenju. 

Slovenski vrtci nismo kakovostni zaradi ne vem kakšnih prostorskih standar-
dov. Naše povprečne igralnice imajo štirideset kvadratnih metrov, na katerih je 
postavljeno nekaj pohištva (omara, nekaj premakljivih kotičkov), mizice in stolč-
ki, v kotu še umivalnik in koši. Ko vzgojitelji razpostavijo ležalnike, morajo odmi-
kati mize in stolčke, za hojo vmes že skoraj ni prostora. Otroci se v istem prosto-
ru igrajo, učijo, jejo in počivajo. Tudi število otrok na posameznega vzgojitelja ne 
odstopa od evropskega povprečja. Če smo nadstandardni, smo zaradi nekaterih 
dobrih sistemskih rešitev (prehrana, enoten vrtec) in zaradi kakovostnega vzgoj-
no-izobraževalnega procesa, ki se odvija v teh pogojih. Zanj so ključni vzgojitelji s 
svojo pripadnostjo poklicu, ustvarjalno iznajdljivostjo, strokovno izobraženostjo, 
znanjem in kulturo, s svojo etično zavezanostjo in predanostjo pedagoškemu de-
lu in sodelovanju s starši.

Krizni časi kot zima prej ali slej minejo, otroci pa živijo in rastejo tukaj in sedaj. 
Vsak dan, od tega večina devet ur v vrtcu. Vzgojiteljice in vzgojitelji teh dejstev ne 
bomo nehali ponavljati, saj je opozarjanje na dobrobit otrok naša dolžnost. 

Veliko poguma vsem želi 
                                                                                                                          urednica

                                                                                                                                                  



vzgojiteljica 4Letnik XIV, št. 1

Vrtec se predstavi

Vrtec Litija

Vzgojiteljica oz. vzgojitelj potrebujeta 
znanje iz različnih strokovnih področij

Lahko predstavite bralcem Vzgo-
jiteljice vrtec, ki ga vodite? Koliko 
ima enot, oddelkov, otrok? 

Vrtec Litija ima dvaintrideset oddel-
kov, ki so razporejeni v sedmih enotah 
na devetih lokacijah. V oddelke je vklju-
čenih 546 otrok. Izvajamo samo dnevni 
program. Imamo tudi razvojni oddelek, 
v katerem izvajamo prilagojeni program 
za otroke s posebnimi potrebami. 

So vaše enote vrtca blizu druga 
drugi?

Enote našega vrtca se nahajajo na 
precej širokem območju Občine Liti-

ja, saj razdalja med dvema najbolj odda-
ljenima enotama znaša kar štiriindvaj-
set kilometrov. Tako imajo tudi starši 
iz manjših krajev v naši občini možnost 
vključitve svojih otrok v enote vrtca v 
neposredni bližini doma. V naši občini 
se poleg umeščenosti enot vrtca v manj-
še kraje lahko pohvalimo tudi z dolgo 
in bogato zgodovino vrtca, saj začetki 
organizirane predšolske vzgoje v Litiji 
segajo že v leto 1929. 

Kako dolgo ste že ravnateljica? Ka-
kšne so vaše predhodne delovne 
izkušnje? 

Delo ravnateljice opravljam peto le-
to. Pred tem sem bila dvajset let vzgoji-
teljica, od tega deset let vodja ene izmed 
enot Vrtca Litija. 

Kakšna je po vašem razlika med 
delom na delovnem mestu vzgoji-
telja, ki vodi oddelek, in delovnim 
mestom ravnatelja?

Razliko med delovnim mestom 
vzgojitelja in ravnatelja doživljam v 
razširjeni obliki in povečani teži odgo-
vornosti, širšemu pogledu na delovanje 
vrtca ter njegovi umeščenosti v ožje in 

tudi precej širše okolje. Kot ravnatelji-
ca vzpostavljam in razvijam interakcije 
z mnogimi deležniki, kot so strokovni 
delavci, ostali zaposleni, starši, ustano-
vitelj in mnogimi drugi, s katerimi vr-
tec kot zavod sodeluje. Vsak ima svoje 
potrebe in interese, ki so pogosto tu-
di v navzkrižju, ravnatelj pa je tisti, ki 
s svojim delovanjem to različnost spre-
jema, usklajuje in išče poti, ki so bolj 
ali manj sprejemljive za vse. Pri tem se 
mi zdi najpomembnejše vzpostavljanje 
dobrih odnosov, ki je podprto z iskre-
no komunikacijo. Kot ravnateljica pa 
ugotavljam, da kompleksnost dela, ki 
ga opravljam, pogosto pomeni nedo-
končano delo ob koncu dneva in da ur-
nik običajno močno presega osemurno 
dnevno obveznost. 

Skoraj povsod povpraševanje po 
prostih mestih presega razpoložlji-
ve možnosti. Kako je v vaši občini?

Tudi v naši občini se je v zadnjih le-
tih povečalo povpraševanje po vključi-
tvi novincev v vrtec. Od leta 2009 do 
letos smo odprli pet dodatnih oddelkov. 
S širitvijo dejavnosti smo tako večino 
otrok ob začetku šolskega leta sprejeli, 

Liljana Plaskan

Litija leži tam, kjer dela Sava 
pri svojem prečenju sloven-
ske dežele največji ovinek. 
Že pred Rimljani so v okolici 
kopali svinčevo rudo. Pisni 
dokument pričuje, da je bila 
Litija leta 1528 trško na-
selje z rečnimi pristanišči. 
Cerkev sv. Nikolaja, ki je na 
savskih valovih in brzicah 
varoval brodarje, stoji še da-
nes. Prihodki od brodarjev 
so usahnili, ko je leta 1849 
po dolini stekla železna ce-
sta in hitreje zavrtela kolo 
zgodovine. Nastajali so razni 
industrijski obrati, razvile 
so se obrti, vzcvetelo je kul-
turno življenje. 

Tudi danes se v Litiji pre-
pletajo industrijski in sta-
novanjski predeli mesta, na 
ulicah so poleg cicibanov 
in osnovnošolcev tudi gim-
nazijci. Pomemben del tega 
mladega utripa je tudi javni 
zavod Vrtec Litija, ki ga vodi 
ravnateljica in diplomirana 
vzgojiteljica Liljana Plaskan.
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Vrtec se predstavi

vendar pa se čakalna lista polni z otro-
ki, ki šele med letom dosežejo starostni 
pogoj za vključitev v vrtec. Ustanovitelj 
načrtuje odprtje še treh oddelkov. Oce-
njujemo,  da bo to zadostovalo za vklju-
čitev vseh otrok.

Starši in javnost pričakujejo in tudi 
zahtevajo kakovostne vrtce, kako-
vostni izvedbeni kurikul. Spremlja-
te in spodbujate kakovost v vašem 
vrtcu? Če jo, na kakšen način?

Kakovost spremljam in spodbujam 
na več načinov. Spremljam neposredno 
delo v oddelkih preko individualnih ho-
spitacij, izvajamo pa tudi kolegijalne 
hospitacije. To pomeni, da en vzgoji-
teljski par za sodelavke pripravi nastop 
kot primer dobre prakse. Poudarek pri 
tovrstnih hospitacijah je na strokovni 
razpravi, ki se razvije med strokovnimi 
delavci po hospitaciji. 

Oblike spremljanja kakovosti so tu-
di predstavitve primerov dobre pra-
kse vzgojiteljic na vzgojiteljskih zbo-
rih in predstavitve dela posameznega 
aktiva za vse strokovne delavce, ki jih 
ob koncu leta pripravijo vodje aktivov. 
Spodbujam izmenjavo mnenj, medse-
bojno učenje, zato so mnoga srečanja 
strokovnih delavcev izvedena v delav-
niških oblikah, kjer reflektiramo svoje 
delo in skupaj iščemo poti k še kako-
vostnejšemu delu.  

Kako pa gledate na sedaj obvezne 
letne razgovore z zaposlenimi?

Že četrto leto zapored s strokovnimi 
delavci izvajam redne letne pogovore. 
Ta oblika spremljave terja veliko časa 
in energije, vendar prinaša tudi veliko 
pozitivnih učinkov. Obenem pa je tu-
di ena izmed priložnosti za spremljanje 
kakovosti dela zaposlenega delavca. Za 
merjenje kakovosti in zadovoljstva pa 
uporabljamo tudi anketne vprašalnike, 
tako za zaposlene kot za starše.

Vrniva se k izvedbenemu kurikulu 
vašega vrtca. Kaj so njegove glavne 
značilnosti?

Kurikulum za vrtce nam kot doku-
ment omogoča veliko svobode pri na-
črtovanju in izvedbi programa, kar se v 
našem vrtcu kaže tudi v različnosti obo-
gatitvenih dejavnosti v posamezni eno-
ti. Enote našega vrtca se nahajajo tako 
v vaškem kot mestnem okolju. Značil-

nost manjših enot je njihova vpetost v 
življenje kraja in tesno sodelovanje s 
krajevno skupnostjo ter društvi. Krepi-
mo medgeneracijsko sodelovanje, sode-
lujemo z društvom upokojencev, babice 
in dedki naših otrok so pogosto vablje-
ni v naše vrtce. Bližino naravnega oko-
lja izkoristimo za izkustveno učenje in 
krepitev zdravega načina življenja. Raz-
ličnost posameznih enot pa nas hkrati 
povezuje, kar vsako leto potrdimo tudi 
v odmevni prireditvi z nastopom otrok, 
ki ga imenujemo Dan vrtca. 

Kaj je v ospredju vaših ravnatelj-
skih prizadevanj za kakovostni iz-
vedbeni kurikul vašega vrtca v tem 
šolskem letu?

Kot eno izmed prednostnih nalog 
v tem šolskem letu smo postavili igro 
otrok in vlogo odraslega pri tem, saj so 
vzgojitelji ugotavljali, da se mnogi otro-
ci ne znajo več prosto igrati. Strokovne 
delavce spodbujam k raznoliki ponudbi 
igralnih sredstev – tako nestrukturira-
nega kot strukturiranega materiala. Pri-
zadevam si za razvoj interakcij, ki ponu-
jajo dovolj spodbud in miselnih izzivov, 
za organizacijo in pripravo spodbudno 
učnega okolja. Pri tem omogočamo 
ustrezno materialno podporo, razvija-
mo informacijsko-komunikacijsko teh-
nologijo z nabavo fotoaparatov, preno-
snih računalnikov, projektorjev ipd. 
Veliko spodbud namenjam tudi tim-
skemu sodelovanju, izmenjavi mnenj 
in izkušenj, torej k razvoju učeče se or-
ganizacije. 

Spodbujate izpopolnjevanje in 
uspo sabljanje?

Seveda, saj se zavedam, da lahko ka-
kovostni kurikul izvajajo le kompeten-
tni in profesionalni vzgojitelji, zato ve-
liko pozornosti namenim spodbudam 
za profesionalni razvoj strokovnih de-
lavcev. Vključujemo se v projekte, izo-
braževanja in usposabljanja, ki ponujajo 
tovrstne vsebine, strokovne delavce pa 
spodbujam tudi k razvijanju osebnega 
listovnika, ki je lahko odlično orodje za 
spremljanje lastnega razvoja. 

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

V času mojega ravnateljevanja smo 
izvedli kar nekaj večjih investicijskih del 
in hkrati odprli dodatne oddelke. Me-

sečne obveznosti občine do vrtca so po-
ravnane v dogovorjenem roku. Čeprav 
za vse želje in potrebe ni dovolj sredstev, 
lahko rečem, da je s strani župana in lo-
kalne skupnosti skrb ter naklonjenost 
do našega vrtca dovolj velika. 

Kot ravnateljica tudi poslovno vo-
dite vrtec. V večini javnih vrtcev 
je procent sredstev za stroške dela 
okoli 80 %. Kako je s tem pri vas? 
Podpirate prenos stroškov dela za 
zaposlene v javnih vrtcih na raven 
ministrstva za šolstvo? 

Tudi pri nas je procent sredstev za 
strošek dela primerljiv z večino javnih 
vrtcev. Če bi me o prenosu stroškov de-
la na MŠŠ vprašali na začetku mojega 
mandata, bi brez premisleka odgovo-
rila, da to podpiram. Takrat smo se v 
našem vrtcu ubadali z izgubo in obči-
na ni imela posluha za naše težave. Se-
daj so vrtcu zagotovljena vsa sredstva, 
ki jih predvideva zakonodaja oz. državni 
pravilnik o metodologiji za izračun ce-
ne. Razumem prizadevanja, da bi bile 
cene programov v državi primerljiva, 
saj sedanje razmere postavljajo starše 
in otroke v neenakopraven položaj. Bo-
jim se, da bi kljub prenosu stroškov dela 
na ministrstvo za šolstvo ostali za obči-
ne, zaradi specifičnih razmer, material-
ni stroški in stroški vzdrževanja opre-
me ter stavb še vedno zelo različni.  Bi 
občine te razlike priznavale in plačale? 
Podobno velja za stroške živil, ki naj bi 
jih plačali starši. Vsekakor je treba vse 
dileme dobro premisliti in pretehtati 
pluse in minuse.

Kakšen je vaš pogled na vzgoji-
teljski poklic danes? Kako oce-
njujete profesionalnost poklica 
vzgojiteljica?

Menim, da je poklic vzgojitelja izre-
dno zahteven in odgovoren. Morda se 
odgovornosti na položaju ravnateljice 
še toliko bolj zavedam. A hkrati je to po-
klic, ki prinaša toliko lepih trenutkov in 
drobnih zadovoljstev, ki si jih deležen v 
redkih poklicih. Odziv otrok vzgojitelju 
predstavlja najbolj iskreno povratno in-
formacijo o delu, ki ga opravlja. Vzgo-
jiteljica danes še veliko bolj kot včasih 
potrebuje mnoga raznovrstna znanja z 
različnih področij. Vseživljenjsko uče-
nje je postalo dejstvo. Vzgojiteljevo 
profesionalnost vidim v sposobnosti 
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Aktualnosti

Predpraznični čas v vrtcu
Vzgojiteljice in vzgojitelji moramo 

v javnem vrtcu upoštevati načela Kuri-
kuluma za vrtce, ki predstavljajo našo 
strokovno doktrino: kako, zakaj in kaj 
delamo. V tem dokumentu je zahteva, 
da morajo otroci v javnem vrtcu prido-
biti konkretne izkušnje uresničevanja 
temeljnih človekovih pravic, demokra-
tičnih načel in medsebojnega spoštova-
nja. Javni vrtec jih mora vzgajati tako, da 
se vključujejo v slovensko kulturo in tra-
dicijo, a se hkrati seznanjajo z drugimi 
kulturami in tradicijami glede življenj-
skih navad, praznovanj ipd. Osnovna pa 
je vzgoja za medsebojno razumevanje, 
strpnost in spoštovanje, še posebej pa 
za medsebojno sodelovanje kljub raz-
likam, ki nas opredeljujejo. 

Načela iz Kurikuluma za vrtce, ki jih 
v zvezi s predprazničnim časom še po-
sebej upoštevamo.

l	 Načelo	enakih	možnosti	in	upo-
števanja	različnosti	med	otroki	ter	
načelo	multikulturalizma,	ki	glede	
tega	zahteva,	da:

 - upoštevamo skupinske razlike 
med otroki: spol, socialno in kul-
turno poreklo, svetovni nazor);

 - ustvarjamo pogoje, da se skupin-
ske razlike lahko izrazijo;

 - upoštevamo različnost (multi-
kulturnost) družin, ko izbiramo vse-
bine, dejavnosti, materiale, ki omo-

gočajo otrokom izkušnje in dajejo 
spoznanja o različnosti sveta.

l Načelo	omogočanja	izbire	in	dru-
gačnosti,	ki	glede	tega	zahteva,	da:

 - v istem dnevu načrtujemo in or-
ganiziramo različne enakovredne in 
privlačne dejavnosti, ki so otrokom 
na izbiro, da lahko med njimi izbirajo;

 - pri ubesedenju dejavnosti upo-
števamo (če obstajajo variante!) več 
možnosti;

 - omogočimo otrokom iz drugih 
kulturnih okolij, da predstavijo svo-
je praznike.

l	 Načelo	sodelovanja	z	okoljem	in	
starši
Vrtec je v pomoč staršem pri vzgoji 

in učenju otrok. Staršem nudi »stori-
tev« vzgoje in izobraževanja njihovih 
otrok, ne sme pa posegati v intimnost 
in zasebnost družine.

Vzgojiteljice in vzgojitelji spoštuje-
mo kulturo, identiteto, jezik, svetovni 
nazor, prepričanja in vrednote staršev, 
določimo pa tudi »mejo«, ki deli dru-
žino in vrtec. 

Starši lahko sodelujejo z vzgojiteljem 
v oddelku, lahko se zadržijo v igralnici 
ali na igrišču tudi daljši čas. Sodelovanje 
v oddelku pa mora biti vnaprej dogo-
vorjeno z vzgojiteljico – vodjo oddel-
ka. Vzgojiteljica je odgovorna za celo-
tno dogajanje v oddelku. Starši nimajo 

pravice posegati v vzgojiteljeve (oz. vr-
tčevske) strokovne odločitve in po svoje 
delovati v izvedbenem kurikulu javne-
ga vrtca brez dogovora z vzgojiteljem.

Različni prazniki v 
koledarskem letu 

V nadaljevanju predstavljam po-
membnejše praznike s kratko razlago 
za vzgojitelje in predlogom razlage za 
otroke, ki nas o praznikih sprašujejo. 
Več se o praznikih poučimo v ustrezni 
literaturi. Otrokom lahko razlago glede 
na starost, kulturo okolja ali zanimanje 
po potrebi dopolnimo. 

Praznovanje je zadeva družine v pro-
stih prazničnih dneh, da praznuje (ali 
pa tudi ne) na način, ki se ji zdi najpri-
mernejši. V vrtcu ne praznujemo. Če 
načrtujemo kakšno predpraznično de-
javnost, se omejimo na tiste vsebine 
praznika, ki so lahko skupne vsem otro-
kom. Morda lahko nekaj več pozornosti 
namenimo praznikom, ki jih praznuje-
mo kot državljani Slovenije.

l	 Novo	leto	(1.	januar)
Različne civilizacije so leta štele na 

različne načine. Papež Inocenc XII. je 
leta 1691, po dolgem obdobju različne-
ga štetja začetka novega leta, določil 1. 
januar kot tisti datum, ko se začne novo 
koledarsko leto.

Danes se po tem datumu ravna ves 
svet, čeprav posamezni narodi oz. kul-

refleksije lastne prakse, v iskanju novih 
poti do izboljšanja prakse, v sposobno-
sti timskega sodelovanja in v sprejema-
nju izzivov. 

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

V teh dneh veliko poslušamo o var-
čevanju na državnem nivoju in v javnem 
sektorju, ki se bo verjetno dotaknil tudi 
vrtcev. Želim in upam, da ukrepi ne bo-
do nižali kakovosti življenja otrok v na-
ših vrtcih. Menim, da ne smemo dovoliti 

morebitnega višanja normativov o števi-
lu otrok ali pristati na znižanje izobraz-
benega standarda vzgojitelja. Vzgojitelji 
nimamo opravka samo s predšolskimi 
otroki v oddelku, smo tudi pomočniki 
staršem pri vzgoji in učenju otrok. 

Starši so v vrtcu vsak dan dvakrat. 
In vse bolj so izobraženi …

Seveda! Ne more vzgojiteljica razu-
meti, vedeti in znati o razvoju, vzgoji in 
učenju predšolskih otrok manj od pov-
prečnega starša. Sicer pa gledam na de-

lovanje in povezovanje vrtcev v Slove-
niji s ponosom. Vesela sem strokovnega 
delovanja kot sproščenega druženja. Ne 
glede na to, da smo vzgojitelji in vrtci 
različni, je naše skupno poslanstvo iska-
nje dobrobiti otrok in pomoč družinam 
pri vzgoji otrok. To pomembno druž-
beno delo si zato zasluži spoštovanje. 
Pri iskanju sprejemljivih rešitev v teh 
kriznih časih pa je prava pot mogoča le 
s sodelovanjem stroke. 

Urednica
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ture (kitajski koledar, judovski koledar 
…) vzporedno ohranjajo še svoje štetje 
let in tudi različen začetek novega kole-
darskega leta.

Že od nekdaj spremljajo novo leto 
tudi različne navade, običajno poveza-
ne z veseljačenjem in hrupom, pa tudi 
jedačo in pijačo. 

Na slovenskem ozemlju je ponekod 
ohranjeno koledovanje. Trije dečki, 
oblečeni v tri kralje (legendarna imena 
treh kraljev: Miha, Gašper in Boltežar), 
od tega je eden črne rase,  hodijo od hiše 
do hiše, pri vsaki zapojejo posebno pe-
sem kolednico in voščijo srečo v novem 
letu. V zahvalo jih obdarijo s kakšnim 
majhnim darom ali drobižem. 

Z novim letom so povezani tudi ra-
zni simboli za srečo: podkev, dimnikar, 
rejen prašiček, štiriperesna deteljica in 
podobni predmeti.

Razlaga za otroke
Novo leto pomeni nov začetek. 

Ljudje si ob novem letu voščimo. 
Voščilo vsebuje lepe želje: za zdrav-
je, mir na svetu, prijateljstvo. Ljudje 
želijo z voščilom povedati, da želijo 
živeti v miru in prijateljstvu. Ker je 
novo leto nov začetek, se ljudje po 
vsem svetu radi veselimo in zabava-
mo, zato je to mednarodni praznik.

l	 Prešernov	dan	–	slovenski	kultur-
ni	praznik	(8.	februar)
Dr. France Prešeren (1800–1849) je 

s svojo pesniško zbirko »Poezije« pov-
zdignil slovenski jezik v jezik vrhunske 
knjižne umetnosti, zato še danes velja 
za »največjega« slovenskega pesnika. 
Del njegove pesmi Zdravljica je držav-
na himna.

Na predvečer praznika se največjim 
ustvarjalcem na področju umetnosti 
podeli državna Prešernova nagrada.

Razlaga za otroke
Na svetu živijo mnogi narodi, med 

njimi tudi Slovenci. Vsak narod ce-
ni svoje umetnike: pesnike, pisatelje, 
slikarje, igralce, glasbenike in druge. 
France Prešeren je pomemben slo-
venski pesnik. Spesnil je tudi Zdra-
vljico, ki smo si jo izbrali za državno 
himno, in mnogo drugih pesmi. 

Otrokom je blizu pesem Povodni 
mož. Na ta dan se spomnimo tudi 
drugih umetnikov. Najboljši ustvar-
jalci dobijo Prešernovo nagrado.

l	 Mednarodni	dan	žena	(8.	marec)
Razlaga za vzgojiteljice

8. marec je mednarodni praznik žen-
sk, ki ga praznujejo v približno 100 dr-
žavah po svetu. Za enakopravnost žensk 
so se začela prizadevanja že konec 19. 
stoletja. V Sloveniji, na primer, je že 
1897 začel izhajati ženski časopis »Slo-
venka«, ustanavljala so se tudi ženska 
društva. Splošno volilno pravico smo 
Slovenke dobile 1945 leta. 

Razlaga za otroke
Ženske in moški smo med seboj 

enakopravni, imamo enake pravice. 
Med seboj se moramo spoštovati. 
Ker ni vedno tako med ljudmi, ima-
jo ženske svoj praznik, 8. marec, ki 
jih vedno znova spominja, da pravice 
niso same po sebi umevne – zanje si 
je treba prizadevati. 

l	 Pust,	pustovanje
Pust ni dela prosti dan, je ljudski obi-

čaj, del kulturne dediščine. Izvira še iz 
prazgodovinskih časov, časovno in kra-
jevno pa je pridobil običaj nove oblike 
in načine izražanja. Slovenska pustna 
dediščina je izvirna (laufarji, kurenti in 
drugi). 

Razlaga za otroke
Pust je dan norčij. Pustne maske 

po običaju preganjajo zimo in kličejo 
pomlad. Našemimo se  v masko, ki 
jo želimo predstavljati. Najbolj zna-
na pustna jed so krofi.

l Velika noč
Praznik ima korenine v judovstvu, 

Judje se na ta dan spominjajo svoje re-
šitve iz egiptovske sužnosti. Kristjani 
na ta dan praznujejo Jezusovo vstaje-
nje od mrtvih, zato je velika noč je naj-
pomembnejši krščanski praznik. Na ve-
liki petek so Jezusa križali, tretji dan po 
tem, na nedeljo, pa je vstal od mrtvih. 
Vstajenje od mrtvih je stvar vere, ne zgo-
dovinskega dokazovanja.    

    Velikonočne tradicije se v veliki 
meri od države do države razlikujejo. 
Po tradiciji je na veliki petek zapovedan 
strogi post, na veliko soboto se blagoslo-
vijo velikonočna jedila, ki se potem za-
užijejo kot nedeljski zajtrk. Jedila imajo 
določeno simboliko. Suho meso simbo-
lizira Kristusovo telo, rdeči pirhi so ka-
plje krvi, hren predstavlja žeblje, poti-
ca in ostala peciva pa trnjevo krono. Na 
velikonočno nedeljo so v Sloveniji v na-
vadi slovesne procesije, na čelu katerih 
nosijo kip vstalega Kristusa. 

    Velika noč je premakljiv praznik. 
Določeno je, da se praznik obhaja pr-
vo nedeljo po prvi spomladanski polni 
Luni. Tako je lahko velika noč med 22. 
marcem in 25. aprilom. 

Razlaga za otroke
Ljudje, ki verujejo v Jezusa, so kri-

stjani. Njihov največji praznik je veli-
ka noč. To je verski praznik. Kristjani 
na praznik veliko noč praznujejo Je-
zusovo vstajenje od mrtvih. 

l 27. april: dan upora proti okupa-
torju
Država Slovenija je 27. april določila 

za državni praznik. Na ta dan se spomi-
njamo pogumnih Slovenk in Slovencev, 
ki so se kmalu po okupaciji (9. april je 
bil dan napada na takratno Kraljevino 
Jugoslavijo in s tem tudi na Slovenijo) v 
drugi svetovni vojni (1941–1945) zbra-
li, da organizirajo upor proti okupator-
jem, ki se je pozneje razvil v partizan-
sko gibanje.

Razlaga za otroke
Ljudje želimo živeti svobodno, 

zato se upremo tistemu, ki nam ho-
če vzeti svobodo. Svoboda pomeni, 
da lahko mislimo, govorimo, dela-
mo tisto, kar želimo, pri tem pa ne 
smemo posegati v svobodo drugega 
človeka. Vsi imamo enake pravice, 
poleg pravic pa tudi dolžnosti. Na ta 
dan se spominjamo vseh pogumnih 
ljudi, ki so se v preteklosti borili za 
svobodo naše domovine Slovenije.

l 1. maj – praznik dela
Praznik dela je mednarodni praznik 

delavstva, ki ga vsako leto praznujejo v 
večini držav sveta, izjema so ZDA. Pra-
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znik je spomin na krvave demonstracije 
v ameriškem mestu Chicago leta 1886, 
ko je med delavskimi demonstracijami v 
spopadu s policijo umrlo več ljudi.  

Tudi danes so v razmerah, ko je de-
lavstvo izkoriščano in zapostavljeno pri 
urejanju družbenih razmerij, po svetu 
delavske demonstracije kot podpora in 
zahteva po ustreznih delavskih pravi-
cah, povezanih z delovnimi razmerami, 
plačilom za delo in ostalim. Delavci so 
organizirani v razne sindikate. V naši dr-
žavi je 1. maj državni praznik.

Razlaga za otroke
Vsak, ki opravlja neko delo, želi, 

da ga drugi cenijo in njegovo delo 
spoštujejo. Za svoje delo želijo po-
šteno plačilo. Na praznik dela se spo-
minjamo vseh delavk in delavcev, ki 
so ustvarjali in delali pred nami, pa 
tudi tistih, ki to počnejo danes. Za-
služijo si svoje pravice, ker izpol-
njujejo svoje delovne dolžnosti. Za 
življenje v skupnosti so potrebna raz-
lična dela. Vsako pošteno opravlje-
no delo je častno in si zasluži naše 
spoštovanje.

l 25. junij – dan državnosti
25. junija je bila razglašena država 

Republika Slovenija. V svoji zgodovini 
smo Slovenci živeli v različnih državah 
(Karantanija, Sveto rimsko cesarstvo 
Karla Velikega, Habsburška monarhi-
ja, Ilirske province, Avstrijsko cesarstvo, 
Avstro-Ogrsko cesarstvo, Država SHS, 
Kraljevina Jugoslavija, SFRJ), nismo pa 
imeli svoje države, ki bi pomenila uve-
ljavljanje polne suverenosti. Praznik dr-
žavnosti je zelo pomemben praznik za 
vse državljane, ki živimo v Republiki 
Sloveniji.

Razlaga za otroke
Na dan državnosti se spominja-

mo dne, ko je bila ustanovljena drža-
va Slovenija. To je praznik vseh drža-
vljank in državljanov Slovenije.

l 15. avgust – Marijino vnebovzetje
Marijino vnebovzetje je verski pra-

znik in dela prost dan. Praznik je spo-
min na Jezusovo mater Marijo, ki jo je 
Jezus »vzgajal« za duhovno mater vseh 
ljudi. Katoličani verujejo, da na pose-

ben način biva pri Bogu (to ni praznik 
vseh kristjanov; kristjani se delijo na: 
katoličane (srednja in zahodna Evro-
pa, del Amerike in Avstralije), pravo-
slavne (Vzhodna in Južna Evropa) in 
protestante).

Razlaga za otroke
Marijino vnebovzetje je verski 

praznik, ki ga praznujejo samo ka-
toličani.

l	 Dan	reformacije

(naknadno!)

l 1. november – dan spomina na 
mrtve
Dan spomina na mrtve je praznik, ki 

se praznuje 1. novembra po vsem svetu, 
tudi v Sloveniji. Ob tem se spominja-
mo svojih pokojnih. Za praznik uredi-
mo grobove (cvetje, svečke).

Kristjani dodajajo prazniku verski 
pomen, imenujejo ga »vsi sveti«.

Razlaga za otroke
Na praznik spomina na mrtve se 

spominjamo svojih pokojnih. To so 
tisti ljudje, ki smo jih poznali, ki so 
živeli z nami in so umrli. Radi se spo-
minjamo še posebno tistih, ki smo 
jih imeli radi.

l 6. december – Miklavž, miklavže-
vanje
Miklavževanje je otroški ljudski obi-

čaj v katoliškem delu Srednje in Vzho-
dne Evrope na godovni dan sv. Miklav-
ža (Nikolaja), 6. decembra. Miklavž je 
bil škof v 4. stoletju na področju azij-
skega dela današnje Turčije. Po starših 

je podedoval premoženje, ki ga je nato 
na skrivaj razdeljeval med reveže v svoji 
škofiji. Po smrti so ga častili kot dobro-
tnika in svetega moža. Najbolj slavna 
cerkev na Slovenskem, ki nosi njegovo 
ime, je ljubljanska stolnica. 

Miklavževanje je »pokrilo« ljudske 
šege in navade še iz časov pred pokri-
stjanjevanjem Evrope. Maska parklja 
naj bi bila izvorno predstavljala duho-
ve umrlih prednikov, ki so jih s plesom 
prosili naklonjenosti. Miklavž jih od-
ganja proč. Resnici na ljubo se je ma-
ska zlorabljala za strašenje otrok ali ce-
lo kaznovanje. 

Na Slovenskem poznamo miklavže-
vanje že več kot sto let. Po letu 1945 se 
je umaknilo v domove, po letu 1990 pa 
se znova pojavlja kot krajevno obarva-
na prireditev.

Razlaga za otroke
Miklavž je bil dober mož. Cenil je 

skromnost, hvaležnost, medsebojno 
pomoč, solidarnost … Takšni so tu-
di njegovi darovi: preprosti in narav-
ni. Miklavž prinaša jabolka, domače 
piškote, miklavže iz lecta ali kruha, 
suho sadje … Namen praznika ni v 
tem, kaj dobimo, ampak v tem, kaj 
podarimo in drugega s tem (na skri-
vaj) razveselimo.

l 25. december – božič
Božič je spominski dan rojstva Jezu-

sa Kristusa (natančen datum rojstva ni 
znan) pred približno dva tisoč leti v Be-
tlehemu v Palestini. Praznuje tako rekoč 
ves svet, saj je to skupni praznik treh ve-
likih veroizpovedi: katoličanov, prote-
stantov in (zaradi koledarskega zamika 
v julijanskem koledarju nekaj dni po-
zneje) tudi pravoslavnih.

Tudi neverni, ki v Kristusu vidijo sa-
mo zgodovinsko osebo, priznavajo bo-
žiču njegov kulturni pomen. V našem 
kulturnem okolju za božič postavljajo 
jaslice, ki s figurami ponazorijo božično 
dogajanje. Okrasijo tudi drevesce, obi-
čajno smreko, jelko, brin. Žal se je pra-
znik zelo skomercializiral: preveč bučne 
trgovinske ponudbe, naglice, pretirano 
poudarjanje le tega, kaj bomo jedli, ku-
pili, kam odpotovali in podobno. S tem 
se pogostokrat izgubi vsebina praznika: 
rojstvo Otroka, umiritev, medsebojna 
povezanost družine.  
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Starši so pripravili predstavo za otroke
Na prvem roditeljskem sestanku sem 

staršem predlagala, naj pripravijo v me-
secu decembru  kakšno igro za otroke. 
Kar osem staršev je želelo pri tem so-
delovati. 

     Dogovorili smo se, da se dobimo 
že v začetku meseca novembra. Zbira-
li smo ideje in zamisli ter prišli do sku-
pnega sklepa, da bodo zaigrali gledali-
ško igrico Sapramišja sreča (Svetlana 
Makarovič). Presenetila me je njihova 
navdušenost in pripravljenost za sode-
lovanje. Posebno še mamica, ki je pre-
vzela glavno vlogo Sapramiške, ki je 
imela zelo veliko besedila. Starši so si 
razdelili vloge. Oče, ki je imel izkušnje s 
sceno, je prevzel sceno in režijo. Mami-
co, ki je modna kreatorka, so izbrali za 
izdelavo kostumov. Ena izmed mamic 
je bila pripravljena napisati besedilo za 
igrano igro. Prav tako smo se dogovori-
li, da bo to presenečenje za otroke in da 
otroci o tem ne bodo nič vedeli. Dogo-
vorili smo se za vaje.

     Pri naslednjem srečanju so me 
zelo presenetili, saj so že znali besedilo 
na pamet, poleg tega so dodali še pe-
smice, glasbo, ples. Mamica je izdelala 
veliko hišo iz stiropora. Le tu in tam so 
me vprašali za kakšen nasvet. V bistvu 
sem bila le koordinatorka, vse ostalo 
sem prepustila staršem. Tako je minilo 
kar nekaj srečanj, kjer je bilo prijetno 
vzdušje, polno smeha. Razveselila me 
je tudi mamica, ki je rekla, da zaradi se-

litve ne pozna veliko ljudi, sedaj pa sem 
ji dala možnost, da je spoznala druge 
mamice, se z njimi družila ter navezala 
prijateljske stike. 

    Teden prej smo z otroki naredili 
vabila za naše srečanje. Povedala sem 
jim, da si bomo ogledali igrico Sapra-
mišja sreča. Otroci so želeli vedeti, kdo 
jim bo igral igrico. Povedala sem jim, da 
bo to presenečenje, ki ga bo pripravila 
Zvezdica Zaspanka, ki nas je popeljala 
skozi mesec december. Otroci so bili 
s tem zadovoljni. Pogovarjali smo se o 
gledališču, njihovih izkušnjah. Kar ne-
kaj otrok je že bilo v gledališču in v ki-
nu. Ugotovili smo, da potrebujemo za 
gledališče vstopnice in da na vstopnici 

piše, na katerem sedežu morajo sedeti. 
S pomočnico  sva naredili simbole za 
vstopnice in enake simbole prilepili tu-
di na stole. Ker denarja nimamo, smo se 
dogovorili, da si bomo vstopnico kupi-
li z igračo, ki jo bomo prinesli od doma 
in se naslednji dan igrali z njo v vrtcu.

     Nastopil je težko pričakovani dan. 
Otroci so bili ves dopoldan vznemirje-
ni. Tisti otroci, katerih starši so sodelo-
vali pri predstavi, so dejali, da mamice 
ne pridejo na igrico, ker bodo v službi, 
toda nič zato, saj bodo prišli očki in ba-
bice in dedki.

     S starši smo se zbrali že nekaj ur 
prej, saj je bilo potrebno pripraviti sce-
no, se obleči v kostume, namazati. Vsi so 

Aktualnosti

O tem in onem iz naših vrtcev

Starši med igrano predstavo.

Razlaga za otroke
Božič je Jezusov rojstni dan. To 

je praznik otroka, zato je praznik za 
družino. Njegov namen je zbližati 
ljudi, spodbuditi k upanju za življe-
nje, da bi se umirili, osmislili svoje 
ravnanje in si vzeli čas za vse svoje 
bližnje.

l 26. december – dan samostojnosti
Na ta dan smo se v naši domovi-

ni Sloveniji na referendumu odločili, 
da hočemo živeti v samostojni drža-
vi Sloveniji.

Razlaga za otroke
Na ta dan smo se v naši domovini 

Sloveniji odločili, da hočemo živeti 
v samostojni državi Sloveniji. Svo-
jo voljo smo izrazili z glasovnicami.

Za zaključek
Čeprav so prazniki zanimivi in v mar-

sičem določajo naše življenjske navade, 
se v javnem vrtcu izogibamo temu, da 
bi pomembneje vplivali na izvedbeni 
kurikul. S prazniki se seznanjamo in jih 
podoživljamo skozi otrokova osebna za-

nimanja, vprašanja ali pripovedovanja. 
Poslušamo otroka, če nam pripovedu-
je o svojem doživljanju, izkušnjah, raz-
mišljanju, pošteno pojasnimo, kar nas 
vprašajo, pogovarjajmo se. Ni pa po-
trebno praznikov načrtno razlagati oz. 
se z njimi veliko ukvarjati, saj je v pra-
zničnem času otrok s svojo družino, ki 
praznikom daje pomen in vsebino glede 
na svoje vrednote.

Betka Vrbovšek
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O tem in onem iz naših vrtcev

bili v pričakovanju, kako se bodo odzva-
li njihovi otroci. Pričela se je predstava. 
Opazovala sem otroke, kakšna bo njiho-
va reakcija. Ko so zagledali svoje starše, 
so onemeli in gledali brez besed, le ena 
deklica je dejala: »Saj to je moja ma-

mi!«  Starši so dobro odigrali vsebino. 
Po končani predstavi so bili navdušeni 
tako otroci kot starši.

     Tako smo mesec december obo-
gatili s sodelovanjem s starši in poglo-
bili naše vezi med vrtcem in družinami.

  

               

Mojca Sirk, dipl. vzgojiteljica, 
Vrtec Zarja Celje

V naši skupini imamo fantka, ki se 
je z družino preselil iz Rusije. Otroke 
je zanimalo, zakaj Saša z mamico govori 
drugačen jezik in zakaj se mora peljati k 
babici na obisk z letalom.  Odločili smo 
se, da s pomočjo Saševe družine izvemo 
nekaj o Rusiji. 

Izhajala sem iz ciljev, da imajo otro-
ci možnost spoznavanja in dojemanja 
podobnosti in razlik med ljudmi in ena-
kovrednost vseh ter seznanjanje otrok 
z različnimi geografskimi in kulturnimi 
okolji. Odziv Saševih staršev je bil zelo 
pozitiven, predvsem mama se je aktivno 
vključevala v večino dejavnosti. 

Z otroki smo na zemljevidu in globu-
su poiskali Slovenijo in Rusijo ter ju pri-
merjali po velikosti, legi, oddaljenosti. 
Poiskali smo tudi kraj Krasnodarov, od 
koder prihaja Saša. Našli smo Moskvo, 
glavno mesto Rusije, in spoznali njiho-
vo zastavo, grb in himno ter jih primer-
jali s slovenskimi simboli.

Saša in mama sta nas seznanila z ru-
skim jezikom in nas naučila nekaj ru-
skih besed, kar je bilo otrokom še po-
sebej všeč. Ogledali smo si nekaj ruskih 
otroških knjig in tako spoznali drugačen 
način zapisovanja glasov v cirilici. Saša 
je tudi napisal nekaj besed v svojem je-
ziku, kar je otroke še posebej navdušilo.  
Tudi sami so preslikovali ruske črke. Po-
izkusili so zapisati svoje ime.

Zapela sta nam nekaj otroških ruskih 
pesmi in nam podarila dve zgoščenki, ki 
smo ju še cel mesec poslušali pri počit-
ku. Otrokom je bilo všeč, da so določe-
ne besede razumeli. Pri ostalih nam je 
pomagal Saša. Izvedeli so, da sta si jezika 
podobna zato, ker oba sodita v skupino 
slovanskih jezikov. 

Saševa mamica nam je predstavi-
la tradicionalne ruske jedi, ki smo jih 
z veseljem poizkušali in se pogovarja-
li, katerim našim jedem so podobne. 
Povedala nam je tudi nekaj o običajih, 
predstavila tradicionalne igrače za otro-
ke in pokazala nekaj fotografij. Spoznali 
smo tudi Saševega očeta rokometaša, si 
oblekli njegov dres in ogledali posnetek 
rokometne tekme. Seznanili smo se z 
osnovnimi pravili rokometa in se tudi 
sami preizkušali v igri na igrišču. Ogle-
dali smo si pravo rokometno igrišče.

S plesom, značilnim za Rusijo, so se 
otroci seznanili na plesnem vlaku, s pe-
smijo Pot okoli sveta in pesmijo Trojka.

Izdelali smo plakat, na katerem smo 
primerjali obe državi. Obrisali smo obe 
državi, narisali zastavi, grba, tradicional-
ne jedi, zapisali glavni mesti ter nekaj 
besed v obeh jezikih. Pozabili pa nismo 
tudi na otroke.

Odzivi otrok so bili pozitivni, saj so 
pozorno poslušali in se pri dejavnostih 
naučili veliko novega. Tako pridobljene 

informacije so si bolje zapomnili in jih 
doživeto vnašali v igro, kjer so vse skupaj 
podoživljali in dopolnili s svojimi ideja-
mi.Vse skupaj so prenašali tudi na svoje 
starše, ki so preko oglasne deske z zani-
manjem spremljali, kaj vse počnemo. 
Najbolj pa je te dni žarel Saša, saj smo 
spoznavali košček življenja, ki je zanj še 
kako pomemben. 

Katja Mahne, dipl. vzg.  
Vrtec Anice Černejeve Celje

Sašo z knjigami iz Rusije.

Saša in njegova domovina Rusija

Poslušali so igranje na flavti
S kolegico v skupini sva premišljeva-

li, kako bi otrokom predstavili pesmico 
na drugačen način. Spomnila se je na 
svojo prečno flavto. Izbrali sva pesmi-
co o muci.

Pozornost otrok je kolegica pritegni-
la s prihodom v igralnico. Pod jopo je 
zelo nazorno nekaj skrivala. Otroci so 
se v trenutku posedli okrog nje. Bili so 

tako polni pričakovanj, kaj se bo prika-
zalo, da niso bili sposobni sodelovati pri 
ugibanju, kaj se skriva pod jopo. Tudi 
repek, ki je kukal ven, jim ni bil v spod-
budo. Kolegica je izpod oblačila počasi 
pokazala ročno lutko  muco. Otroci so 
skoraj v en glas zaklicali: »Muca!«  Na-
petost na blazini je malo popustila. Sle-
dilo je opisovanje muce, poimenovanje 

muckinih delov telesa, pobožali so mu-
co, ona pa jih je pobožala nazaj, jih tudi 
igrivo  požgečkala. Otroci so naju po-
snemali, ko sva uprizarjali, kako muca 
pije, se oglaša, prijazno mijavka, jezno 
zapiha … Muca je otrokom povedala, 
da je prišla k njim zato, da jih bo naučila 
novo pesmico. Kolegica  je muco odlo-
žila na polico, od koder je muca spre-
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 »Pojdiva s knjigo v svet« se je gla-
sila poslanica ob Tednu otroka 2011. 
Knjiga je sredstvo, ki bralcu omogoča 
nepozabna doživetja. Še posebej otroci 
se preko zgodbic in pravljic lahko poi-
stovetijo s svojimi junaki, z njimi delijo 
stiske in radosti.

     S strokovnimi delavkami v vrtcu 
smo se v Tednu otroka odločile vleči 
rdečo nit ob prebiranju Grafenauerjeve-
ga Pedenjpeda. Ta skuštrani deček nas 
je vsako jutro ob pesmici povabil k so-
delovanju na različnih področjih dejav-
nosti. S spodbujanjem in omogočanjem 
različnih oblik izražanja so se otroci lah-

ko odzivali na sebi najbolj lasten način. 
Izražali so svoje želje in ideje ter stopali 
v domišljijski svet skupaj s svojim juna-
kom Pedenjpedom.

Pedenjknjiga je nastajala spontano, 
upoštevajoč otroke kot ključne udele-
žence v procesu nastajanja knjige. Otro-
ci so v vrtec prinašali svoje najljubše 
knjige, ki so jih predstavili svojim vr-
stnikom. Sama sem jih ob tem z različ-
nimi tipi vprašanj poskušala motivirati 
in spodbuditi njihovo domišljijo. 

     Deklica D. je dala pobudo za risa-
nje. Pri dejavnosti so se ji pridružili še 
drugi otroci, pri čemer je njihova do-

mišljija burno delovala. Kmalu so pri-
čele nastajati risbice. Ob risbicah smo 
se tudi pogovarjali. Ko so bile risbice 
pripravljene, smo dodali besedilo in Pe-
denjknjigo je bilo potrebno le še spraviti 
v skupno obliko. Pri zapisovanju mi je 
bila v pomoč deklica, ki je marljivo pre-
slikavala besedilo. 

     Odkar imamo »čisto svojo« Pe-
denjknjigo, so tudi knjige v našem knji-
žnem kotičku lepo urejene. 

Aleksandra Conradi, vzg. pom., 
Vrtec Zarja Celje

mljala dogajanje v skupini, sama pa je 
vzela v roke prečno flavto, kar je bilo za 
otroke nekaj novega.

Prinesla sem še svojo blok flavto, ki 
pa je otrokom dobro poznana. Takoj so 
ugotovili, da je moja flavta majhna, dru-
ga pa velika. Prikazali sva jim še druge 
značilnosti obeh flavt.                   

Izmenoma sva zaigrali vsaka na svojo 
flavto melodijo  pesmi. Pri petju nas je 
nato spremljala prečna flavta. Na obra-
zih otrok je bilo opaziti, kako jim je všeč. 
Kljub povabilu muce se otroci (razen 
ene deklice) niso vključili k pripevanju. 
Uživali so ob samem poslušanju.

Ida Cepuš, vzgojiteljica, 
Vrtec Hrastnik

O tem in onem iz naših vrtcev

Otroci poslušajo igranje na flavto.

Izdelali smo svojo knjigo

ZASTAVE SVETA - ALJAŽ BALAŽIC (5 let),  
mentorici Marija Kučan in Timea Bogdan, Vrtci občine Moravske toplice, enota Martjanci
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Uvod
Uporaba lutke v vzgojnem procesu lahko opazno prispeva 

k bolj humanemu in manj stresnemu vključevanju otroka v so-
cializacijski proces. Lutke izzivajo domišljijo in ustvarjalnost, 
to oboje pa je najdragocenejša dota otroku za nadaljnji razvoj 
(Korošec, Majaron 2002). Otroci, ki so ustvarjalni že v otro-
štvu, so ustvarjalni tudi v življenju. Kar pa je zelo pomembno, je 
to, da lutka naredi ta svet prijaznejši, saj ustvarja veselo vzdušje.

Otroci naj že v vrtcu razvijajo gledališko kulturo. Lutke naj 
bodo otrokove stalne spremljevalke, pa naj bodo to prstne lut-
ke (te so še posebej primerne za predšolske otroke), lutke na 
palici, ročne lutke, mimične lutke, body puppet (telesne lutke), 
ploske lutke (primerne so za najmlajše otroke) ali senčne lutke.

Lutka ima pri otroku izrazno moč. Z njo se otrok istove-
ti, preko lutke pogosto prebrede strah, težave, s katerimi se 
srečuje. Ob njej se sprosti, tako telesno kot govorno. Lutka je 
sredstvo za doseganje novih ciljev. S pomočjo lutke se nau-
či novih pesmic, pravilnega govorjenja, obnavljanja pravljic. 
Z lutko se otrok lahko veseli. Lutka ga spremlja v dobrem in 
slabem. Služi tudi kot terapevtsko sredstvo, zlasti pomaga bo-
ječim, manj pogumnim, sramežljivim. Lutki otroci po navadi 
zaupajo svoje skrivnosti in postane njihova stalna prijatelji-
ca. Dobro je, če imamo v skupini lutko, ki jo preprosto ime-
nujemo ljubljenka skupine. Takšno lutko lahko uporabimo 
kot uvod v zgodbo, za lažjo umiritev skupine, pri številnih 
praznovanjih. Lutka pa lahko spodbudi tudi boječe, težje 
prilagodljive in govorno manj sproščene otroke, da razvijajo 
sposobnost verbalnega izražanja misli in čustev, saj jim pred-
stavlja ščit, za katerim se lahko skrijejo.

Naš lutkovni kotiček 
Skupina otrok, ki jo vodim v tem šolskem letu, v starosti 

od štirih do petih let, je kot paleta pisanih barv: od radoži-
vih, vedoželjnih, razigranih, nemirnih, tihih, skoraj boječih, 

govorno zadržanih, agresivnih, z manj koncentracije. Prav 
zaradi raznolikosti lutke uporabljamo pogosteje, pravzaprav 
so naše stalne prijateljice. V tem času se otrokova domišljija 
neizmerno razvija, simbolna igra je v njihovih dejavnostih vse 
bolj prisotna. Otroci sprejemajo zgodbe primerne svoji sta-
rosti z odprtim srcem, z razumevanjem. Sposobni so se tudi 
vživljati in se identificirati z glavnimi junaki, bodisi živalskimi 
ali človeškimi. Prav lutke so tiste, ki vedno pritegnejo pozor-
nost otrok, da se umirijo in vstopijo v čudoviti svet lutkarstva. 

Igralnice brez lutkovnega kotička si ne moremo predsta-
vljati. Tako imamo lutkovni kotiček v naši igralnici kot nekaj 
popolnoma vsakdanjega. Skoraj ni dneva, da ne bi otroci po-
segali po lutkah in se z njimi spontano igrali. In že smo pri 
preprosti obliki lutkarstva, ki se v igri z lutko v lutkovnem ko-
tičku zgodi spontano, brez posredovanja odraslih. Prav zato 
je priprava lutkovnega kotička najenostavnejši in najboljši 
način, kako otroke vpeljati v umetnost lutkarstva. V igralni-
ci, v kateri s skupino ustvarjalno preživim velik del dneva, je 
lutkovni kotiček prostor, v katerem otroci spontano izdelu-
jejo lutke ali se z njimi preprosto igrajo. 

Najpogosteje pri igri z lutkami pripravimo enostavno pri-
zorišče, bodisi iz naslonjal stolov, premikajočega se nizkega 
elementa, obrnjenih miz, največkrat pa obesimo blago med 
dva elementa in otroci z lutkami igrajo za zaslonom. 

Tako otroci z izdelavo lastne lutke razvijajo domišljijo in 
ustvarjalnost ter doživljajo zadovoljstvo nad lastnim ustvar-
janjem. 

Načrtovanje dejavnosti z lutko
Slikanica z ljudsko zgodbo Palček Pohajalček (besedilo 

smo povzeli po avtorici Brigitte Weninger) nas spremlja že 
skozi celo šolsko leto. Z nenavadnimi ilustracijami in kot celo-
ta nas je zgodba spodbujala v gibanje, posnemanje, ponavlja-
nje in dodajanje novih stvari, opazovanje in pripovedovanje 

Za dobro prakso

Anica Robič, vzg. 
Vrtec pri OŠ Selnica ob Dravi

Lutke v vzgojno-izobraževalnem 
procesu v vrtcu

Povzetek
V predšolskem obdobju bi morali lutki posvetiti 
več pozornosti. Lutka ima namreč neverjetno 
izrazno moč. Z njeno pomočjo se otrok umiri in 
vstopi v čudoviti svet pravljic ter verbalnega iz-
ražanja. Ker je snov o lutkah zelo obširna, sem 
v članku posebno pozornost namenila ploski 
lutki kot sredstvu za doseganje ciljev. Predsta-
vila sem še primer dobre prakse.

Ključne besede: lutka, igra z lutko, svet lutkar-
stva, lutkovni kotiček, domišljija, ustvarjalnost

Lutke v našem lutkovnem kotičku.
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Vizija našega vrtca je: »Sem jaz, si ti, smo mi, skupaj gra-
dimo svet srečnih, zdravih, igrivih ljudi.« Prav ta vizija nas 
zavezuje, da v svoje vzgojno-izobraževalno delo vnašamo so-

dobna spoznanja o razvoju in učenju predšolskih otrok, da 
spodbujamo razvoj in ustvarjalnost posameznika in skupine 
kot celote. Tako v svoje delo vnašamo principe in tehnike ak-
tivnega učenja, pripravljamo razvojno primerne dejavnosti, 
skrbimo za bogato učno okolje, v katerem imajo otroci mo-
žnost izbiranja, odločanja in si v njem pridobivajo izkušnje 
z vrstniki in odraslimi. 

Zavedamo se, da bo naše delo lahko uspešno le, če bomo 
veliko sodelovali tudi s starši naših otrok, zato tej vrsti sode-
lovanja v našem vrtcu namenjamo še posebno pozornost.  
Vsako srečanje, vsako delavnico nadgradimo z refleksijo, da 
bi ugotovili, kaj je bilo dobro in kaj slabše.

V vrtcu poteka aktivno učenje otrok
Aktivno učenje je kakovostno učenje, ki učenca celostno, 

miselno in čustveno aktivira. Učenje je v veliki meri uspešnej-
še, če poteka s samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s smi-

Za dobro prakso

Martina Lenarčič Lipušček, vzgojiteljica   
VVZ Ilke Devetak  Bignami Tolmin

Kako predstaviti staršem učenje otrok 
v vrtcu?

Povzetek
V prispevku predstavljam, kako pomembno 
je tudi dejstvo, da starši otrok neposredno iz-
kusijo in spoznajo, kaj počnejo in kako poteka 
delo vzgojiteljic in vzgojiteljic pomočnic, ki se 
ukvarjajo z vzgojo in učenjem njihovih otrok. V 
prispevku opisujem primer iz svoje prakse. 

Ključne besede: aktivno učenje, delavnica za 
starše, refleksija

na izviren način. Skupaj z otroki smo poiskali svojo hišico iz 
sanj, ritmično besedilo nas je spontano popeljalo v svet glas-
be in plesa ter likovnega ustvarjanja. Gibanju smo dodali še 
enostavne glasbene instrumente, ki smo jih izdelali sami in 
ponazarjajo lastnosti živali, o katerih pripoveduje zgodba, 
kasneje pa tudi Orffov instrumentarij. Igrali smo igre vlog, 
jih menjavali, dodajali ali odvzemali živalske vloge in pri tem 
vedno upoštevali želje otrok. Pripravili smo dramatizacijo in 
se predstavili staršem na pomladnem nastopu. Ljudsko zgod-
bo Palček Pohajalček smo že od začetka šolskega leta zastavili 
kot projekt. V okviru tega projekta, v katerem so sodelovali 
vsi otroci, smo po ljudski zgodbi Palček Pohajalček odpoto-
vali v svet lutk, izdelali ploske lutke na palici in z njimi igrali. 

Veselje otrok nad igranjem je zmeraj nepopisno. Zabavajo 
se tisti, ki lutke opazujejo oziroma jim prisluhnejo in pred-
stavljajo zadovoljno občinstvo, in tisti, ki jih vodijo oziro-
ma z njimi igrajo. Hkrati se z lutkovno igro, v kateri igra več 
otrok, stkejo prijateljstva, gradijo socialne vezi in ustvarja 
veselo vzdušje.

Primer igre z lutkami
Ko sem razmišljala, kako pripraviti lutkovno zaposlitev 

z otroki oziroma izdelati ploske lutke na palici ter pripraviti 
lutkovno predstavo, sem ugotovila, da sploh ne bo težko, saj 
nam je zgodba preprosto prirasla k srcu. Zgodbo sem otro-
kom najprej večkrat prebrala, jim postavljala vprašanja, da so 
si otroci pravljico lažje zapomnili in razumeli vsebino zgodbe.  
Ugotavljali smo kraj in čas dogajanja, našteli glavne osebe, 
velikokrat smo ob glasbi, ki smo jo slišali, uprizarjali živali iz 
pravljice, in sicer miško, žabo, zajčka, merjasca, volka, bolhico 
in palčka. Sledila je izdelava lutk. Otroci so uporabljali karton, 

voščenke in škarje. Najprej sem jim predstavila in demonstri-
rala postopek izdelave lutke. Nato so otroci sami narisali žival 
po lastni izbiri na karton, jo pobarvali z voščenkami in izre-
zali s škarjami. Lutke so na palice pritrdili z mojo pomočjo. 

V igralnici smo naredili lutkovno gledališče. Med dva pre-
mikajoča elementa smo obesili blago in s tem pripravili prizo-
rišče za igro z lutkami. Stole smo postavili ob steno in s tem 
določili prostor za gledalce. Razdelili smo se v dve skupini: 
skupina gledalcev in skupina, ki za zaslonom ob glasbi zaigra 
z lutkami. Skupini sta vlogi tudi zamenjali, tako da so prišli 
na vrsto pri igri z lutko prav vsi otroci. Po predstavi sem vse 
otroke pohvalila in pogovorili smo se o občutkih, ki so jih 
doživljali pri igri z lutko.

Zaključek
Naj nam lutke ne bodo samo kot okras v igralnici, raje jih 

večkrat vključimo v vzgojno-izobraževalni proces. Prav vsi, 
ki delamo z najmlajšimi, smo odgovorni, da našim otrokom 
v vrtcu razvijamo pozitivno osebnost in samospoštovanje, 
spontanost in zadovoljstvo pri igri z lutko, ustvarjalnost in 
domišljijo, predvsem pa spodbujamo jezikovni razvoj otrok. 
Otroci imajo lutke radi, jih radi poslušajo, jim zaupajo, zato 
jih tudi spoštujejo. Vključimo lutke v življenje in delo s pred-
šolskimi otroki, saj bodo dnevi le na tak način za otroke prije-
tnejši, pestrejši in zanimivejši. Naj nam bodo lutke pomemb-
no vodilo pri razvoju otrok. Več se igrajmo z lutkami, pa bo 
naše življenje prijetnejše, lepše in zadovoljnejše.

Literatura
Korošec, H. in Majaron, E. (2002).  Lutka iz vrtca v šolo. Zbornik prispevkov iz 

teorije in prakse. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
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selnim dialogom v skupini, s postavljanjem in preizkušanjem 
hipotez. Aktivno učenje je torej učenje, ki človeka miselno in 
čustveno aktivira. Je osebno pomembno in vpeto v resnične 
življenjske okoliščine. Takšno učenje daje trajnejše znanje, ki 
je uporabno v novih situacijah, pomaga bolje razumeti sebe 
in svet (Požarnik 2000). 

Aktivno učenje je v veliki meri odvisno od pozitivne in-
terakcije med odraslim in otrokom. Odrasli, ki vedo, kako 
predšolski otroci razmišljajo in sklepajo, vseskozi uporablja-
jo pozitivne interakcijske strategije, tako da si z otroki delijo 
vodenje, osredotočajo se na otrokove sposobnosti, z otroki 
vzpostavljajo pristne odnose, podpirajo igro in za premago-
vanje socialnih konfliktov uporabljajo pristop reševanja pro-
blemov (Hohmann in Weikart 2005).

Zelo pomembno je, da je vrtec v stalnem sodelovanju s 
starši, saj se le z aktivnim vključevanjem lahko seznanijo s 
pomembnostjo aktivnega učenja njihovih otrok v vrtcu, kar 
lahko nadaljujejo tudi v domačem okolju. Prav delavnice, v 
katerih se starši potopijo v svet otroka in se pustijo voditi 
vzgojiteljicam, jim lahko na preprost in prepričljiv način dajo 
spoznanje o pomembnosti tovrstnega učenja in ne nazadnje 
obogatijo tudi starše same in s tem omogočijo pristnejše in 
lepše odnose med vrtcem in njimi. 

Delavnica za starše: Kako se učijo 4–5 let 
stari otroci? 

Na aktivu strokovnih delavk nam je naša ravnateljica Alen-
ka Velušček predlagala delavnice za starše z namenom, da bi 
starši bolje spoznali neše delo v skupini in prispevali k po-
glabljanju sodelovanja med vrtcem in družino. S starši želi-
mo ustvarjati dobre pogoje za učenje otrok v vrtcu in  doma. 
Starši naj bi prevzeli vlogo svojih otrok, se vanje in s tem tudi 
v dejavnosti v vrtcu vživeli (empatija).

Zamisel mi je bila všeč, obenem pa so se mi porajali dolo-
čeni dvomi, kako bova s pomočnico vzgojiteljice to izpelja-
li, kakšen bo odziv staršev in ali bom delavnico znala dovolj 
strokovno izvesti. S pomočnico Dano sva tako začeli razmi-
šljati, kako, kdaj in kaj ponuditi staršem. 

V tem času smo se v skupini že nekaj časa pogovarjali o 
pticah in projekt sva nameravali zaključiti. Odločili sva se, da 
bi projekt (v katerega so bili posredno vključeni tudi starši) 
zaključili s predstavitvijo vsebine staršem. 

Najprej sva skupaj načrtovali in pripravo tudi zapisali. Sle-
dilo je pisanje vabil za delavnico, ki so jih otroci odnesli do-
mov. Bolj kot se je približeval dan delavnice, bolj me je grizlo, 
ali bom to izpeljala dovolj profesionalno, saj je bila tovrstana 
delavnica zame prva, kljub temu da imam z delom z otroki 
že dolgoletne izkušnje. 

Napočil je tisti dan, ko so starši v copatah, polni radove-
dnosti, obenem pa tudi s kančkom strahu v očeh, prihajali v 
igralnico. Nekako mi je takrat odleglo, trema in strahovi so 
začenjali izginjati in s pomočnico sva starše povabili v kotiček, 
ki smo ga poimenovali Kocka. Naš vrtec deluje po metodolo-
giji Korak za korakom, zato  je igralnica razdeljena v različne 
centre aktivnosti ali kotičke. Starši so se v tem kotičku, kjer 
z otroki izvajamo jutranji sestanek, posedli na stole. Otroci 
drugače sedijo na preprogi. Starše sem umirila z zvončkom, 
nato smo se prijeli za roke in si zaželeli dober dan (z otroki 

si zaželimo dobro jutro). Pomočnica Dana je z izštevanko 
izštela dva sodelavca, ki sta (s fotografijami otrok) označila 
prisotnost otrok in vreme.

Nato sem staršem povedala, da se bomo igrali socialno 
igro na temo ptic: »Kaj bi bil/a, če bi bil/a ptica in zakaj?« 
Igro sem kot vedno začela jaz, potem pa so nadaljevali starši. 
Bili so zelo domiselni in aktivni. Zelo na kratko sem staršem 
povedala, da bomo z današnjimi aktivnostmi zaključili pro-
jekt o pticah. Razložila sem jim, da bova s pomočnico Dano 
popolnoma enake aktivnosti naslednji dan izvajali tudi z nji-
hovimi otroki in jih primerjali.

Starše sem navdušila za delo po kotičkih z označevanjem 
(ta način starši poznajo že od prej). Tako so prisotni starši 
vzeli simbole (živalce na obeskih) svojih otrok in jih obesi-
li pred kotiček, v katerem so želeli ustvarjati. V nadaljevanju 
bom predstavila, kaj se je dogajalo po posameznih kotičkih.

Kotiček Kocka
Staršem sem ponudila lesene barvne kocke in jih navdušila 

za gradnjo ptičjih hišic, za katere pa so morali predhodno na-
risati načrt za delo. Starši so pri delu upoštevali moja navodi-
la in izdelali pravo ptičje mesto. To dejavnost so samostojno 
poimenovali Gradnja ptičjega mesta. Lahko rečem, da se je 
čutila bujnost domišljije in izredna ustvarjalnost, posledič-
no pa so se straši zelo zabavali in v svojih stvaritvah uživali. 

Kotiček Flomaster
V kotičku za umetnost so starši na temo ptice z belo sve-

čo risali na bel papir. Razložila sem jim, da bomo naslednji 
dan z otroki pobarvali celo ploskev in tako bodo lahko otroci  
odkrivali, kaj so njihovi straši ustvarili. Starši so tudi to de-
javnost sami poimenovali, in sicer so ji dali ime Odkrivanje 
neznanega. Tudi starši, ki so ustvarjali v tem kotičku, so svojo 
nalogo vzeli zelo resno, obenem pa so lahko v sebi prebudili 
nekaj otroške fantazije in se znali ob tem veseliti.

Kotiček Modri medvedek
V kotičku za opismenjevanje sem starše povabila k raz-

mišljanju in sestavljanju zgodbe, v kateri bo osrednje mesto 
imela ptica. Motivirala sem jih tako, da sem jim ponudila tri 
fotografije ptic, in sicer siničke, kosa in vrabca. Zopet so se 
starši izkazali z močjo in bujnostjo svoje domišljije. Tako se 
je rodila zgodbica z naslovom Zgodba o majhnem ptičku. 
Starši pa so sestavili še tri uganke o prej omenjenih pticah.

Kotiček Ribica
V kotičku za namizne igre, ki smo ga poimenovali Ribica, 

sem staršem ponudila kocke lego in jih navdušila za gradnjo 
ptičje krmilnice. Prav tako kot starši, ki so delali v kotičku 
Kocka, so morali tudi ti starši sestaviti načrt izdelave. Starši 
so res skupinsko sodelovali, saj so se dogovarjali, izkazovali 
svojo skrito domišljijo, obenem pa v delu neznansko uživali. 
Izdelali so več ptičjih krmilnic in svojo dejavnost poimeno-
vali Ptičje hišice tako in drugače. 

Kotiček Kuhinja
V tem kotičku sem povabila starše k sortiranju oblačil, 

ločevali naj bi zimska in poletna oblačila. Za ta kotiček se ni 
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odločil nihče od staršev (potrebno je poudariti, da tudi otroci 
sami izbirajo, v katerem kotičku bodo delali, vendar je število 
udeležencev omejeno, tako da je sočasno lahko v neko de-
javnost vključenih določeno število otrok). Malo za šalo pa 
so predlagali, da bodo ob zaključku dela po drugih kotičkih 
v kotičku Kuhinja skuhali večerjo in dali otroke spat.

S pomočnico sva starše med delom v vseh kotičkih opa-
zovali, vzpodbujali in se z njimi pogovarjali o njihovem de-
lu, skratka delali sva tako, kot to počneva z otroki. Opazili 
sva, da so se starši sprostili in uživali v dejavnostih oziroma 
v igri, ki pa ima svoj namen. Starši “so padli noter” ali druga-
če rečeno, znali so se vživeti v otroka. Starše sva ravno tako 
kot otroke spodbujali, da so krožili med kotički in se tako vsi 
vključili v vse dejavnosti.

Refleksija
V slovarju slovenskega knjižnega jezika izraz refleksija po-

meni premišljevanje in poglabljanje. Če temu izrazu dodamo 
še besedo osebno, pojem izraža poglobljeno razmišljanje o 
samem sebi, o svojem delu, o odnosu do dela, izboljšavi in 
nadgradnji svoje osebne rasti. V proces učenja – izobraževa-
nja smo vključeni celo naše življenje. Pomembno je, da se iz-
obražujemo vsi, tako otroci kot tudi odrasli. V tem procesu 
pa bomo dovolj uspešni, le če bomo dovolj aktivni, vztrajni 
in tudi kritični do sebe. 

Ko smo z dejavnostmi končali, smo si vsi ogledali vse iz-
delke in naredili refleksijo. Starši so predstavili izdelke in ob 
pogovoru smo ugotavljali, kako so ga izdelali, česa so se ob 
tem naučili in kaj ugotovili. Prebrali so nam  tudi Zgodbo o 
malem ptičku  in rešili smo tiste tri uganke. 

Kaj pa so starši s svečami narisali, je ostalo presenečenje 
do naslednjega dne, ko so to odkrivali otroci. 

Ob koncu naše delavnice sem staršem še na kratko ra-
zložila, da se preko igre in lastne aktivnosti in drugih dejav-
nosti otroci aktivno učijo. Skupaj s starši smo tako prišli do 
nekaterih ciljev vzgoje, ki so navedeni tudi v Kurikulikumu 
predšolske vzgoje in jih s takimi in podobnimi aktivnostmi 
otroci dosegajo. Vse dejavnosti, ki sem jih zastavila, so na-
mreč zajemale vzgojna področja (jezik, umetnost, družba, 
matematika, razen gibanja, ki ni bilo tako zajeto kot poteka 
v skupini, ko imamo gibalne minute, sprehode in vadbene 
ure). Vsa področja so se med seboj prepletala. 

Presenečeni otroci
Naslednji dan, ko so prišli otroci v vrtec, so bili izredno 

začudeni, saj so bile na razstavnem prostoru (tam razstavlja-
mo izdelke otrok) hišice iz kock lego, na preprogi v kotičku 
Kocka so bile hišice iz lesenih kock. Skratka: bili so navdušeni 
in so spraševali: “Ali so to res naredili moji starši?” Veselje in 
sreča sta se odražala na obrazih otrok, oči so se jim iskrile in 
ob tem pogledu na srečne otroke se zaveš, da je bilo vse sku-
paj vredno truda. Tudi otrokom je trud staršev toliko pome-
nil, da so se v kotičku vse dopoldne igrali zelo previdno, da bi 
slučajno ne podrli katere izmed hišic. Igrali so se z raznimi ži-
valcami, ki so se sprehajale po ptičjem mestu. Zelo so uživali.

Zadovoljstvo, presenečenje in začudenje otrok pa se je 
pokazalo tudi ob odkrivanju slik, ki so jih s svečami nare-
dili straši. Otroci so jih namreč prebarvali in različni zimski 

motivi s ptiči in krmilnicami so se odkrivali na listih papirja. 
Prav tako jih je navdušila zgodbica, ki so jo sestavili starši. Še 
več: želeli so, da jo preberejo tudi drugi otroci v vrtcu in tako 
smo se  skupno odločili, da bomo izdelali knjigo (to bo moj 
cilj za nadaljnje delo). Tudi uganke, ki so jih sestavili starši, 
so otroci hitro in uspešno rešili.  

Zaključek
Naše poslanstvo v vrtcu se vzgojiteljicam in vzgojiteljem 

zdi samoumevno. Poznamo in uresničujemo tiste cilje, ki jih 
določa Kurikulum za predšolsko vzgojo. Velikokrat pa se pre-
malo zavedamo, da je prav, da so tudi starši seznanjeni s temi 
cilji. To lahko storimo na različne načine, uspešno tudi skozi 
delavnice, ko strašem damo možnost potopiti se v svet otrok, 
ko imajo možnost spoznati, da je igra pravzaprav učenje. Ob 
tem jim lahko tudi razložimo, kakšne vzgojne cilje želimo 
doseči in kako je prav, da smo s starši v tem čim bolj enotni.

Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na refleksijo, ki nam 
pomaga odkrivati tisto, kar je v naših dejavnostih dobro, in 
tisto, kar bi bilo bolje spremeniti. In če v ta proces vključimo 
tudi starše, potem smo na pravi poti, da naše otroke s pomo-
čjo aktivnega učenja popeljemo na pot samostojnosti, odloč-
nosti, upoštevanja vrednot, kot so sprejemanje drugačnosti, 
strpnost, razumevanje, prjateljstvo idr. To pa so tudi naši ci-
lji in pričakovanja.
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Uvod
Na začetku lanskega šolskega leta smo se v skupini 5- do 

6-letnih otrok odločili, da to leto raziskujemo in predstavimo 
svoj domači kraj preko projekta Grosuplje – moje mesto skozi 
štiri letne čase. Domači kraj smo spoznavali že vsa prejšnja le-
ta, to leto pa smo ga raziskovali podrobneje, bolj poglobljeno.

Cilji
Izbrali	smo	naslednje	cilje:

- otrok spoznava, kako je zgrajena družba in se seznanja 
z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja, s 
poklici, delovnimi, kulturnimi okolji, spoznava razne 
in različne praznike in običaje, 

- otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vpli-
vajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k varo-
vanju in ohranjanju naravnega okolja,

- razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, 
vztrajnosti,

- otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij,
- doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturne-

ga življenja,
- otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opi-

suje stanje.

Izvor pobude je bilo opažanje vzgojiteljice, da otroke na 
sprehodih zelo zanimajo različne zgradbe, spomeniki, kipi 
in nasploh dogajanje v bližnji ter daljni okolici vrtca. Opa-
zila sem, da otroci že marsikaj vedo o kraju, kjer bivajo ali 
hodijo v vrtec – imajo neko predznanje, ki ga je potrebno 
še nadgraditi. S pomočnico sva otrokom podtaknili neka-

tera sredstva, preko katerih sva želeli otroke pripeljati do 
raziskovalnega vprašanja in skupnega cilja. Otroci so imeli 
na voljo zemljevide mesta Grosuplje, fotografije nekaterih 
objektov, ki so del kulturne dediščine v domačem kraju, pro-
spekte, razglednice, različne predmete; precej predmetov 
so otroci prinesli tudi od doma. Oblikovali smo naslednje 
raziskovalno vprašanje: Kaj bomo raziskovali v našem kraju?

Širjenje pobude
Otroci so dajali različne pobude na raziskovalno vpraša-

nje: Kaj bi lahko raziskovali in kaj bi še radi izvedeli o mestu 
Grosuplje? Kje je letališče? Kje je ambulanta? 

Mene zanima, kako se poganja vlak na paro? Kakšen je vr-
tec? Mene pa zanima, kje je Ljubljana? Jaz bi rada izvedela, 
kje je Atlantis? Jaz bi pa rada izvedela, kako je narejen vrtec? 

Mene pa zanima, kako je narejena cesta? Kako se denar 
dela? Mene pa zanima, če so v Grosuplju vlaki? Mene zani-
ma, kje je nogomet? Mene zanima, kje je pošta? Kakšne bar-
ve je lahko vrtec? Mene pa zanima, kje je košarka? Mene pa 
zanima, kje igrajo rokomet? Na kateri železnici je vlak? Kako 
se semaforji naredijo? Ali ima Grosuplje kakšen svoj znak? 
Kako se znaki naredijo? 

Vse ideje otrok smo napisali na velik format papirja, upo-
rabili smo tehniko aktivnega učenja KWL tabela. Sklenili 
smo, da bomo raziskovali vse ideje otrok; nekatere ideje smo 
združili. Predvidevali smo, da se bo verjetno med projektom 
pojavila še katera ideja. Otroke sva strokovni delavki vpraša-
li, kje bi lahko kar največ izvedeli o našem kraju. Otroci so 
rekli, da jim bodo to lahko povedali starši, dedki in babice, 
knjižničarke, policisti in zdravniki.

Izbor pobude
Odločili smo se, da vse ideje preizkusimo in raziščemo. 

Ob tem bomo raziskovali tudi preteklost našega kraja, ži-
vljenje ljudi v našem kraju nekoč in danes. Pogovarjali smo 
se tudi o tem, kaj lahko mi storimo za naš kraj sedaj in kaj v 
prihodnosti. Strokovni delavki sva otroke pri njihovih ak-
tivnostih opazovali, spodbujali, si beležili njihove ideje ter 
komentarje, jih fotografirali. Po potrebi sva otroke dodatno 
spodbujali, jim nudili pomoč.

Ocena
Sproti je nastajala naša knjiga z naslovom Grosuplje – 

moje mesto, kjer smo prikazali, kako smo spoznavali naš 
kraj, kaj smo novega izvedeli in raziskali. Ogledovali smo 
si fotografije naših dejavnosti, se ob njih pogovarjali, izra-
žali svoja čustva in mnenja, podoživljali skupna doživetja 
ter fotografije pokazali tudi staršem in drugim. Sproti smo 
fotografije vstavljali tudi v naš fotoalbum skupine, ki je bil 
staršem in drugim obiskovalcem vedno na vpogled pred 
našo igralnico. Svoja spoznanja so otroci podoživljali in 
dopolnjevali v različnih kotičkih. 

Za dobro prakso

Vida Kastelic, dipl. vzgojiteljica 
VVZ Kekec Grosuplje           

Grosuplje, moje mesto
Povzetek
Projekt je nastal v sodelovanju s Turistično 
zvezo Slovenije in Skupnostjo vrtcev Slovenije. 
Raziskovali smo preteklost in sedanjost doma-
čega kraja, kulturne in zgodovinske posebnosti 
kraja, ki je šele pred kratkim postalo mesto. 
Spoznavali smo tudi bližnji gozd, saj so bili lan-
skoletna tema projekta Z igro do prvih turistič-
nih korakov prav gozdovi. Projekt je potekal v 
vseh letnih časih, bil je predvsem raziskovalni 
in ekološki. S projektom so otroci še bolj vzlju-
bili svoj domači kraj, začeli so se zavedati zgo-
dovinske in kulturne pomembnosti mesta Gro-
suplje.  

Ključne besede: mesto, raziskovanje, kotički, 
tehnike aktivnega učenja
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Za dobro prakso

Uporaba znanja
Vsa naša nova spoznanja, znanja in fotografije smo vnašali 

v knjigo o našem mestu. Knjigo lahko večkrat pogledamo in 
jo pokažemo tudi staršem, drugim otrokom ter obiskovalcem 
našega vrtca. Spoznavali smo kipe v našem mestu, jih risali 
in oblikovali iz gline. Naredili smo tudi maketo našega vrtca 
z okolico. Vsa pridobljena znanja so otroci lahko posredova-
li staršem, dedkom in babicam, ostalim otrokom v vrtcu ter 
drugim ljudem.

Preko raziskovanja v okviru projekta so se otroci zavedli, 
da je preteklost našega mesta dragocena in da moramo vsi 
meščani bolje skrbeti za zeleno okolje v domačem kraju – to  
lahko pokažemo tudi drugim.
Oblikovali smo idejno skico:

 -  raziskovanje našega mesta v vseh letnih časih (preiz-
kušanje pobud otrok),

-  raziskovanje bližnjega gozda – Koščakovega hriba 
(preizkušanje pobud otrok),

-  razstava projekta – naša spoznanja pokažemo drugim.

Naredili smo načrt projekta, v katerem smo si določili 
naloge.

Opis izvedbe projekta
Z otroki smo najprej ugotavljali, kaj do sedaj že vemo o 

našem domačem kraju, kaj nas o našem mestu še zanima 
in kje bi lahko izvedeli še kaj zanimivega. Vse, kar so otro-
ci povedali o mestu Grosuplje, smo zapisali na velik format 
papirja. Prav tako smo zapisali vse, kar so otroci želeli še no-
vega izvedeti – izvedli smo tehniko aktivnega učenja KWL 
tabelo. Vse, kar so otroci novega izvedeli oziroma odgovorili 
na svoja vprašanja, smo prav tako zapisali v rubriko Kaj sem 
novega spoznal-a o mestu Grosuplje? Hkrati je nastajala tudi 
naša knjiga Grosuplje – moje mesto, ki smo jo ob zaključku 
projekta pokazali staršem in drugim obiskovalcem razstave 
projekta v knjižnici. Naše mesto smo spoznavali v vseh šti-
rih letnih časih. Zanimale so nas sedanjost, preteklost in tudi 
bodočnost našega domačega kraja.

Najprej smo si ogledali vse enote VVZ Kekec Grosuplje. 
Ugotovili smo, da se vse imenujejo po Vandotovih junakih 
iz Kekčevih zgodb. Naša enota Kekec je lani praznovala 30 
let delovanja. Gospa Samčeva nam je povedala, da je bil pr-
vi vrtec v našem kraju tam, kjer je nekoč stal Koščakov hlev. 
Star Koščakov hlev so preuredili za takratne potrebe otroške-
ga varstva. V igralnici smo v kotičku Kocka narisali načrt za 
vrtec, kakršnega si želijo otroci sami. Vrtec so otroci po nji-
hovem načrtu tudi zgradili iz kock duplo. 

Ogledali smo si tudi Zdravstveni dom Grosuplje, narisali 
načrt in ga prav tako zgradili iz kock duplo. V kotičku smo si 
uredili kotiček Zdravstveni dom in preko igre spoznavali po-
klic zdravnika in medicinske sestre. Med raziskovanjem smo 
spoznali, da je bil pred leti zelo uspešen in znan zdravnik v 
Grosupljem dr. Podkoritnik in da se po njem imenuje tudi 
naš sedanji zdravstveni dom. Ogledali smo si tudi lekarno v 
našem mestu in naravno lekarno Natura. Kotiček Zdravstve-
ni dom smo si hitro preuredili v kotiček Lekarna Grosuplje. 
Otroci so naredili napis za kotiček, narisali so piktograme in 
jih nalepili v kotičku. Naredili so opremo, ki jo potrebuje far-

macevt pri svojem delu, od doma so otroci prinesli še prazno 
embalažo od zdravil in igra se je lahko pričela. Naš oddelek je 
namreč vključen v metodologijo Korak za korakom in zato 
dejavnosti potekajo po posameznih kotičkih. 

Kmalu zatem smo si ogledali veterinarsko ambulanto Bu-
ba, ki je povsem navdušila otroke. Od doma so otroci prine-
sli plišaste in druge igrače – živali in že smo si uredili kotiček 
veterinarska klinika Palčki. Imena za kotičke namreč izbirajo 
otroci sami. Na poti proti veterinarski ambulanti Buba smo 
morali preko mostu, pod katerim teče potok Grosupeljšči-
ca. Otroci so opazovali njegov tok in opazili celo ribe v njem, 
čeprav smo takoj ugotovili, da je precej onesnažen. Ugotovili 
smo tudi, da je potok dobil po mestu Grosuplje, skozi katere-
ga teče. Pred gregorjevim smo spuščali po potoku ladjice in 
hišice iz popolnoma naravnih, ekoloških materialov. Pri izde-
lavi ladjic in hišic so otrokom pomagali njihovi starši. Na ta 
način smo nekako obudili star slovenski običaj, ki je bil pred 
mnogimi leti na gregorjevo. 

Ogledali smo si tudi vodnjak s štirimi konjskimi glavami 
na prostoru, kjer je ob sobotah v Grosupljem poteka tržni-
ca. Na vodnjaku smo opazili letnico prve postavitve vodnja-
ka in konjička, ki je grb našega mesta. Sledilo je iskanje in 
opazovanje grbov po našem mestu. Raziskovali smo in ugo-
tovili, da so konjička, ki je postal naš grb, našli med izkopa-
ninami na Magdalenski Gori, blizu kraja Šmarje – Sap. Isti 
grb smo opazili tudi na naši grosupeljski zastavi, ki je bele in 
zelene barve s konjičkom – grbom na sredini. Opazili smo 
še vodnjak pred železniško postajo. Ta vodnjak je novejši in 
je pozimi brez vode. 

Ogledali smo si še železniško postajo, muzejsko lokomo-
tivo in progo. Na postaji smo izvedeli, da v naše mesto vozijo 
potniški in tovorni vlaki že mnogo let. Od železniške postaje 
pa do Adamičeve ceste je drevored, ki ga je dal zasaditi prvi 
nekdanji župan našega mesta, Franc Koščak. Tudi ta podatek 
nam je povedala upokojena knjižničarka gospa Marija Samec. 

Ogledali smo si tako novo knjižnico v našem mestu kot tu-
di staro, v kateri je urejena stara Koščakova soba, opremljena 
z masivnim rustikalnim pohištvom, poročna soba, galerija, 
Turistično informacijski center itd. Stara knjižnica je nastala 
iz hiše, v kateri je živel tedanji znameniti župan, ki je pustil 
velik pečat v našem kraju. O življenju prvega grosupeljskega 
župana nam je gospa Samčeva vedela veliko povedati. Pri-
povedovala nam je tudi o življenju ljudi v tedanjem času, ki 
je bilo precej težje kot sedaj. Kraj Grosuplje je bil majhen, 
ljudje so se v glavnem preživljali s kmetijstvom in prevozni-
štvom oz. tako imenovanim »furmanstvom«. Povedala nam 
je tudi, kaj pomeni ime našega kraja. Spomnila nas je tudi na 
znanega pisatelja Louisa Adamiča, po katerem se imenuje 
naša glavna ulica, šola. Ogledali smo si tudi njegovo rojstno 
hišo v Prapročah. Odgovorila nam je na vprašanje, kako so 
nekoč pošiljali pošto. Zelo znana je bila Stara pošta v Brva-
cah, ki stoji še danes in je pod spomeniškim varstvom. Vso 
pošto so pred mnogimi leti prevažali s konji.  Pripovedovala 
nam je tudi o tem, kako so nekoč v Grosupljem pokopava-
li pusta. To nas je spodbudilo, da smo se tudi mi v pustnem 
sprevodu sprehodili po našem mestu ter ob tej priliki obiskali 
družbeni dom, upravno enoto in nekatere druge pomemb-
nejše stavbe v našem kraju. 
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Ogledali smo si tudi novo pošto in si nato uredili kotiček 
Pošta. Preko igre so otroci spoznali, kako je pošta potekala 
nekoč in kako poteka danes. V kulturnem domu smo si v 
marcu ogledali dve gledališki igri v izvedbi otrok našega vrtca.

Ogledali smo grosupeljsko cerkev sv. Mihaela. V njej je 
vreden ogleda lesen križev pot, ki ga je naredil naš umetnik 
Grosupeljčan Jože Trontelj. Ninina mamica nas je povabila 
v frizerski salon v centru našega mesta in nam približala svoj 
poklic frizerke ter ostale storitvene dejavnosti v frizerskem 
salonu. Ob dnevu zemlje smo sadili rože in jih podarjali mi-
moidočim Grosupeljčanom. Ob tej priložnosti smo podarili 
rožo uslužbencem Hranilnice Lon, v kateri smo imeli stalne 
likovne razstave otrok. Prijazni uslužbenci so nam razkazali 
storitvene dejavnosti svoje hranilnice in nam odgovorili na 
vprašanje, kako se dela denar in kje. Dve roži smo podarili 
tudi uslužbencem Nove ljubljanske banke in si ob tej priliki 
ogledali tudi notranjost in zunanjost banke. 

Na vseh teh naših sprehodih po mestu smo opazili tudi 
precej kipov, saj je naš domači kraj mesto kipov. Kipe smo si 
ogledovali, jih tipali, spoznavali po imenih, jih risali s svinč-
niki in ogljem ter se preizkusili v oblikovanju kipov iz gline. 
Otrokom je najbolj všeč kip Potamčka pred našim vrtcem. 
Pri oblikovanju in žganju kipov nam je pomagal gospod A. 
Brezec, ki ima svoj atelje z glino. 

Na naših sprehodih so otroci lahko spoznavali različne 
ceste, ulice, prometne znake, prehode za pešce, lahko so po-
vedali svoj naslov, če so to želeli in vedeli. Na obisk v vrtec 
smo povabili policista, ki nam je povedal veliko informacij 
o varnosti v cestnem prometu. Ob tej priliki nas je policist v 
dvojicah varno popeljal preko prehoda za pešce, nam poka-
zal policijski kombi in policijsko postajo Grosuplje. Ugotovili 
smo tudi, da je v našem mestu samo eden semafor, in sicer 
pri osnovni šoli Brinje. V dvorani Brinje smo letos obeležili 
tudi 30 let našega vrtca Kekec, in sicer v obliki Fitovih kmeč-
kih iger, ki nas spominjajo na preteklost in sedanjost. Z otro-
ki smo ugotavljali, da lahko v tej dvorani,  zunaj na igrišču ter 
tudi kje drugje potekajo tako košarka, rokomet ali nogomet. 
Na prireditev je prišel tudi naš sedanji župan dr. Peter Verlič. 

Mesto smo spoznavali tudi preko zemljevida, razglednic, 
prospektov, knjig in tehnik aktivnega učenja. Na pomoč nam 
je priskočila tudi Jakobova mamica, ki je arhitektka. Pove-
dala nam je, kaj vse potrebujemo, da lahko zgradimo hišo in 
tudi celo ulico ali mesto. Predstavila nam je poklic arhitekta. 
Z njeno pomočjo smo izdelovali hiše iz papirja, ki smo jih 
uporabili za izdelavo makete našega mesta. 

Pod vodstvom gospe D. Škufca smo si ogledali pošto v 
Grosupljem, risali risbice za bolne otroke in jih poslali na 
Pediatrično klinik; pisali smo si tudi razglednice. 

Ogledali smo si tudi Gasilski center v Grosupljem, saj je 
gasilsko delovanje v našem kraju nepogrešljivo. 

Koščakov hrib smo spoznavali v vseh letnih časih in lahko 
rečem, da ga otroci že tako dobro poznajo, da je postal njihov. 
Raziskovali smo njegovo ime in ugotovili, da se tako imenu-
je, ker je bil ta gozd nekoč v lasti župana Koščaka. Gozd smo 
spoznavali v različnih letnih časih. V jeseni smo opazovali, 
kako se gozd odeva v pisane barve, pozimi je drevesa pokri-
val sneg, pomladi pa je gozd lepo zelen. Vendar smo na našo 
žalost ugotavljali, da sedanji lastniki slabo skrbijo za ta gozd, 

saj drevesa v njem ležijo vsevprek. Tudi precej smeti smo na-
šli v njem in jih ob vsakem obisku odnesli k ekološkemu oto-
ku. Ob tej priložnosti so se otroci lahko naužili svežega zraka, 
spoznavali različna drevesa, druge rastline in drobne živali, 
se gibali, igrali, opazili smo spomenik žrtvam druge svetovne 
vojne itd. Koščakov hrib je v neposredni bližini našega mesta 
in na svojih pohodih smo opazili marsikaterega sprehajalca. 
Kadar smo obiskali Koščakov hrib, smo si v našo igralnico 
vedno prinesli »spominke« iz gozda ter jih v naravoslovnem 
kotičku uredili v zbirke storžev, vejic, polžjih hišic, kamnov 
… Ustvarjali smo tudi iz lubja in lesa. Pod otroškimi prsti so 
nastale barčice, ladjice, hišice … Otroci iz naše skupine imajo 
radi Koščakov hrib, saj jim nudi tako sprostitev, igro kot tudi 
prostor za raziskovanje.

Interpretacija rezultatov
Kaj so otroci pridobili s sodelovanjem v tem projektu? 

Otroci so pobliže spoznali svoj domači kraj na njim prime-
ren, prijeten način. Preko projekta smo skupaj ugotovili, kaj 
že vemo o domačem kraju in kaj nas še zanima. Vse ideje ozi-
roma želje otrok smo zapisali in tudi uresničili. Najprej smo 
si ogledali in spoznavali tisto, kar so predlagali otroci, in nato 
vse prenesli v kotičke.

Sedaj se otroci že dokaj dobro orientirajo v domačem kra-
ju. Preko projekta smo izvedeli mnogo zanimivosti iz prete-
klosti našega kraja in otroci znajo to bolje ceniti ter predstaviti 
tudi drugim ljudem. Zavedajo se, da je zgodovina domače-

Otroci med raziskovanjem.
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ga kraja dragocena, da moramo vsi bolje skrbeti za domače, 
predvsem zeleno okolje in ga prijetnega, dobro ohranjenega 
zapustiti prihodnjim rodovom.

Preko ogledov, predstavitev in igre so otroci pobliže spo-
znali vse pomembnejše objekte ter dejavnosti v domačem 
mestu. Otroci so spoznavali, kako je zgrajena družba in se se-
znanjali z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja, 
s poklici, delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava razne in 
različne praznike in običaje. Otroci so pridobivali konkretne 
izkušnje o demokratičnih načelih, na katerih temelji sodobna 
družba, in spoznavali, da si morajo vsi ljudje v določeni druž-
bi pomagati in sodelovati, da bi ta lahko delovala ter omogo-
čila preživetje, dobro počutje in udobje. Ogledali smo si tu-
di zdravstveni dom, obe lekarni in veterinarsko ambulanto. 
Veliko so vedeli že od prej, sedaj pa so spoznali še nekatere 
druge podrobnosti. Največ so se naučili prav preko igre, saj 
smo si v igralnici uredili različne kotičke in se igrali v njih. Na-
tančno smo si ogledali tudi obe knjižnici v našem mestu ter 
dejavnosti, ki potekajo v njih. Na ta način so otroci spoznali 
različne poklice in ljudi v njihovem delovnem oz. kulturnem 
okolju: poklic veterinarja, zdravnika, med. sestre, knjižničar-
ke itd. Udeležili smo se tudi pravljičnih uric, sodelovali pri 
otvoritvi in velikonočni razstavi v galeriji Mestne knjižnice. 
Obiskala nas je Jakobova mamica, ki je arhitektka in nas se-
znanila z vsem potrebnim, da se lahko zgradi hiša ali pa kar 
celo mesto. V okviru projekta smo spoznavali različne kipe, 
saj je Grosuplje mesto kipov. Kipe smo najprej spoznavali, 
nato risali ter na koncu tudi oblikovali – preizkusili smo se v 
vlogi umetnikov. Otroci so imeli možnost spoznavati različne 
storitvene dejavnosti, ki jih ponuja naše mesto. Na povabilo 
Ninine mamice smo se na veliko veselje in navdušenje otrok 
lahko uredili v frizerskem salonu v središču mesta. Kot sem 
že omenila, nam je največ podatkov o našem mestu povedala 
ga. M. Samec. Na njeno pobudo smo podrobneje spoznava-
li zgodovino našega mesta, ki je mestne pravice dobilo šele 
pred kratkim. Ogledali smo si novo in staro pošto ter si ure-
dili kotiček Pošta tudi v svoji igralnici. Ogledali smo si tudi 
policijsko postajo in na obisk povabili policista Roberta, ki 
nas je podrobneje seznanil z varnostjo v cestnem prometu, 
s pomembnostjo privezovanja z varnostnim pasom v avto-
mobilu; varno pa nas je učil tudi pravilnega prečkanja ceste 
na prehodu za pešce.

Ob tej priložnosti smo si ogledali tudi policijsko postajo in 
policijski kombi ter prometne znake. Spoznavali smo pomen 
prometnih znakov, obliko, barvo itd. V tem času je namreč v 
naši skupini potekal tudi projekt Pasavček. 

Ogledali smo si tudi železniško postajo, ki v našem kraju 
deluje že zelo dolgo. Otroci so bili navdušeni nad staro mu-
zejsko lokomotivo. Nekatere podrobnosti o lokomotivi so 
nam zaupali kar uslužbenci na postaji. Z vlakom so se naši 

otroci že peljali skupaj s starši; junija pa smo se odpeljali na 
zaključni izlet v vas Žalna, kjer smo si ogledali ekokmetijo.

Koščakov hrib smo lahko spoznavali v vseh letnih časih. 
Ob vsakem našem obisku smo pobirali tudi smeti in jih na-
to ustrezno razvrščali pri ekološkem otoku. Otroci vedo, da 
smeti ne mečemo v gozd ali kamor koli.

Vedno smo si prinesli spominke iz tega gozda ter jih urejali 
v različne zbirke. Ob tem so otroci spoznavali različne narav-
ne materiale. Pred božičem smo s pomočjo Lukove mamice 
izdelovali adventne venčke. Nekaj materiala za venčke smo 
prinesli s Koščakovega hriba, nekaj materiala pa so otroci 
skupaj s starši nabrali v drugih gozdovih in ga prinesli v vrtec.

Ob dnevu Zemlje smo v vrtcu sadili sobne rože in jih na 
sprehodu simbolično podarjali mimoidočim Grosupeljča-
nom. Otroci se namreč zavedajo, da moramo lepše ravnati 
z Zemljo oziroma naravo in to so na ta način sporočali tudi 
drugim ljudem v mestu. Največ pa so se otroci naučili preko 
tehnik aktivnega učenja, kot so viharjenje možganov, grozdi, 
kockanje, KWL tabela, pogovor v skupini, proste reakcije itd. 

Projekt je bil dokaj obsežen, saj je v bistvu trajal celo šol-
sko leto. Bil je primeren glede na razvojno in starostno sto-
pnjo vseh otrok v našem oddelku. Prav je, da otroci dobro 
spoznajo svoje domače mesto, se v njem orientirajo, ga cenijo 
in vzljubijo. Tudi otroci iz naše skupine so po svojih močeh 
prispevali k lepši ureditvi našega mesta, saj smo okoli vrtca 
in po bližnjih ulicah pobirali smeti in ob dnevu Zemlje sim-
bolično podarjali sobne rože in posejano pšenico.

Lepo je tistemu, ki rad živi v svojem domačem kraju in se 
v njem dobro ter domače počuti. Še star slovenski pregovor 
pravi, da še ptič rad zleti tja, kjer se zvali.

Zaključna prireditev
Celoleten projekt smo predstavili na razstavi v pravljični 

sobi Mestne knjižnice Grosuplje. Razstava je bila odprta od 
26. 5. 2011 do 1. 6. 2011. Na ogled te razstave smo povabi-
li ravnateljico knjižnice in vse knjižničarke, vodstvo našega 
vrtca, vse oddelke v naših desetih enotah, starše otrok ter vse 
obiskovalce Mestne knjižnice Grosuplje. Razstava je bila za-
nimiva tudi zato, ker so si obiskovalci lahko ogledali stare fo-
tografije nastajajočega mesta Grosuplje še iz časov, ko je kraj 
štel le okoli 25 hiš. Razstavili smo tudi razglednice, ki smo jih 
zbirali skupaj s starši.
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Zavodi za zdravstveno varstvo tesno 
sodelujete z vrtci. Predstavite, prosim, 
okvirni obseg sodelovanja z vrtci, ki ve-
lja za vse zavode, pa tudi kakšno poseb-
nost, ki velja za Zavod za zdravstveno 
varstvo Ljubljana. 

Različni oddelki Zavodov za zdra-
vstveno varstvo redno sodelujejo z 
vrtci na področju preprečevanja in 
obvladovanja nalezljivih bolezni, zdra-
vstveno okoljske problematike ter na 
področju zdravstvene vzgoje in pro-
mocije zdravja. Pomembno sodelo-
vanje zavodov z vrtci je sodelovanje v 
notranjem nadzoru. Naši strokovnjaki 
svetujejo o higiensko-tehničnem reži-
mu na področju HACCP-a, jemljejo 
vzorce živil in brise na snažnost. Svetu-

jejo tudi v zvezi z zdravstveno-okoljsko 
problematiko, ki se pojavlja v vrtcih. 
V primeru pojava nalezljivih bolezni 
v vrtcu svetujejo in izdajajo navodila 
o ukrepih za preprečevanje širjenja. 
Sprejemajo prijave nalezljivih bolezni 
in po potrebi izvajajo dezinfekcijo, dez-
insekcijo in deratizacijo. 

Lahko	razložite	vse	tri	izraze?
Dezinfekcija pomeni razkuževanje, 

torej uničenje škodljivih mikroorga-
nizmov. Dezinsekcija pomeni uničeva-
nje mrčesa, kot so ščurki, muhe, steni-
ce in podobno. Deratizacija pa pomeni 
uničevanje škodljivih glodavcev, kot so 
podgane in miši.

Kakšen program je Zdravje v vrt-
cu, ki je namenjen vzgojiteljicam 
in vzgojiteljem predšolskih otrok? 
Kakšen je njegov namen?

Program Zdravje v vrtcu je speci-
fičen program Zavoda za zdravstveno 
varstvo Ljubljana, ki ga od leta 2006 
izvajamo kot dodatno nalogo v okviru 
letnega programa javne službe javnega 
zdravja. Program smo v začetku izvajal 
le v ljubljanski zdravstveni regiji, v letu 
2009 pa se je razširil na vso Slovenijo. 
Namen programa je razviti in okrepiti 
zmožnosti vrtcev za oblikovanje okolij, 
ki postavljajo zdravje kot pomembno 
vrednoto in si prizadevajo ustvariti po-
goje za dobro zdravje. Pri tem krepijo 

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

V  državi Slovenija izvaja 
preventivno zdravstveno 
varstvo devet Zavodov za 
zdravstveno varstvo, najve-
čji med njimi je v Ljubljani. 
Zavodi za zdravstveno var-
stvo so še v vseh regionalnih 
središčih: Murski Soboti, v 
Ravnah na Koroškem, v Ma-
riboru in Celju, v Kranju in 
Gorici ter v Novem mestu in 
Kopru. Ustanovljeni so bili le-
ta 1992, da bi s preventivnim 
delovanjem in izvajanjem jav-
nega nacionalnega programa 
uresničevali dolgoročno po-
membne cilje za ohranjanje in 
izboljšanje zdravja ljudi.

Nekateri preventivni progra-
mi zavodov segajo tudi na po-
dročje predšolske vzgoje in 
izobraževanja. Med njimi je 
tudi program Zdravje v vrt-
cu, ki ga povezuje in nadgra-
juje njegova koordinatorka, 
Ria Jagodic, univerzitetna 
diplomirana organizatorka 
in višja medicinska sestra.

Vsi vrtci bi morali biti zdravi

Ria Jagodic
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sposobnosti otroka za ohranjanje in iz-
boljševanje zdravja v celotnem življenj-
skem obdobju. Delovanje programa je 
usmerjeno na več področij, in sicer pre-
prečevanje nastanka kroničnih nenale-
zljivih bolezni, poškodb in zastrupitev 
ter nalezljivih bolezni, duševno zdrav-
je in odnos do škodljivih razvad. Vzgo-
jitelje spodbujamo k temu, da skrb za 
zdravje otrok vidijo kot prioriteto pri 
svojem vzgojno-izobraževalnem delu, 
v zavodu pa jim pri tem nudimo stro-
kovno podporo.

Ste že dolgo koordinatorka progra-
ma? Kakšne so vaše naloge?

Program Zdravje v vrtcu koordini-
ram od samega začetka. Sem v stalnem 
kontaktu z vrtci. Name se obračajo z 
različnimi vprašanji s področja progra-
ma ali pa s področja varovanja in krepi-
tve zdravja. Skrbim za ažurnost podat-
kov na spletni strani programa in tudi za 
to, da o vseh aktivnostih, novostih, izo-
braževanjih pravočasno obvestim vse 
vrtce oziroma koordinatorje vrtcev, ki 
so vključeni v program. 

Kako se lahko vključijo?
V program Zdravje v vrtcu se mora-

jo vrtci vsako šolsko leto prijaviti spro-
ti. Prijave v program sprejemam v za-
četku šolskega leta. Ob koncu šolskega 
leta pregledamo poročila, ki so jih po-
slale vzgojiteljice, in izdamo potrdila 
vzgojiteljicam, ki so program v oddel-
kih otrok izvajale, koordinatorkam pro-
grama v vrtcih z več enotami in vrtcem. 
Dvakrat na leto organiziramo tudi izo-
braževanja v okviru programa. Ob vsa-
kem izobraževanju zaznavamo večji in-
teres vzgojiteljic, tako da smo predvideli 
za pomladansko izobraževanje že pet 
ponovitev. Tako v enem ciklu sliši do-
ločene vsebine preko 500 udeležencev. 
To je tudi eden naših osnovnih name-
nov. Želimo si, da bi znanja s področja 
zdravstvene vzgoje širili vsi enotno – da 
bi bile vzgojiteljice čim manjkrat v dile-
mi, kakšno ravnanje je pravilno in ka-
kšno to ni. 

Kakšni so cilji programa Zdravje v 
vrtcu?

Naši cilji so usmerjeni k oblikova-
nju vrtčevskega okolja kot skupnosti, 
ki je zavezana skrbi za zdravje otrok, pa 
tudi zaposlenih v vrtcu, ter k utrjevanju 

pozitivnega odnosa do zdravja. Za do-
sego teh ciljev je najpomembneje, da 
vzpostavimo dobre odnose z vzgojitelji. 

Zakaj?
Oni so tisti, ki prenašajo zdravstve-

no-vzgojne vsebine na otroke, preko 
njih pa na starše oz. v družine. Strokov-
nim delavcem v vrtcih želimo še dvigni-
ti kompetence. V ta namen smo izdali 
tudi zloženko Preprečujmo širjenje na-
lezljivih bolezni – priporočila za starše, 
ki je namenjena staršem otrok novin-
cev. Izdali smo dva lutkovna filma, ki sta 
namenjena predšolskim otrokom, dela-
mo pa tudi na področju komuniciranja 
s strokovnimi delavci vrtcev. 

Kaj program obsega?
Velik del programa je usmerjen na iz-

obraževanje vzgojiteljic in vzgojiteljev. 
Eden od pogojev za sodelovanje v pro-
gramu je, da se v vsakem ciklu udeleži 
izobraževanja vsaj po ena vzgojiteljica 
ali vzgojitelj vrtca. Od predstavnikov 
vrtca, ki se udeležijo izobraževanja, se 
pričakuje, da bodo informacije z izo-
braževanja širili v svojem kolektivu. V 
ta namen objavimo vse predstavitve, ki 
so bile predstavljene na samem izobra-
ževanju, tudi na spletni strani progra-
ma Zdravje v vrtcu. Do vstopa v šolo si 
morajo vsi otroci v vrtcu ogledati oba 
lutkovna filma, ki smo ju izdali v ta na-
men. Ob lutkovnih filmih se morajo iz-
vajati dodatne aktivnosti na teme iz fil-
ma. Ideje za aktivnosti so objavljene na 
spletni strani programa. Ob koncu šol-
skega leta nam pošlje koordinatorka iz 
vrtca zbrana poročila vseh vzgojiteljic 
posameznih oddelkov, ki so sodelovale 
v programu. Izvajalci programa v vrtcu 
ob koncu leta prejmejo potrdilo. Tisti, 
ki zadostijo vsem kriterijem, prejmejo 
potrdilo za napredovanje v strokovne 
nazive za dve točki, ostali pa potrdilo, 
da so sodelovali v programu.

Kakšen je odziv: število sodelujo-
čih vrtcev, število vključenih vzgo-
jiteljev …

Vsako leto je v program vključenih 
več vrtcev. Letos je vključenih 130 vrt-
cev s svojimi enotami. Lansko šolsko 
leto smo izdali 1067 potrdil vzgojitelji-
cam in pomočnicam za sodelovanje v 
programu, 668 potrdil za napredovanje 
za 2 točki v nazive, 120 potrdil koordi-

natorkam programa v vrtcu, 256 potr-
dil vrtcem in njihovim enotam in 600 
nalepk za vrtce. 

Kako ocenjujete uspešnost pro-
grama?

Neposredno uspešnost programa je 
zelo težko ocenjevati. Tako kot pri vseh 
aktivnostih promocije zdravja je tudi 
tukaj pomemben skupek vseh aktivno-
sti in informacij, ki jih je posameznik 
deležen v svojem življenju. Uspešnost 
programa lahko ocenjujemo s tem, da 
so strokovni delavci v vrtcih prepoznali, 
da je program za njih koristen in se vanj 
vključuje vsako leto več vrtcev. Tudi to, 
da je na izobraževanjih vedno več vzgo-
jiteljic, je kazalnik, da program dosega 
želene cilje. Naslednji pomemben ka-
zalnik uspešnosti je, da si priskrbijo lut-
kovna filma tudi nekateri vrtci, ki niso 
vključeni v program. Povpraševanje po 
zloženki Preprečujmo širjenje nalezlji-
vih bolezni pa kaže, da je ta problema-
tika pomembna in zato bomo na tem 
področju morali v sodelovanju z vrtci 
še kaj narediti. 

Trenutno je v pripravi tretji lutkovni 
film na temo osebne higiene. Predvide-
vamo, da bo film končan v začetku na-
slednjega leta.

Kaj se je že oz. se spreminja v zvezi 
z varovanjem zdravja otrok v javnih 
vrtcih v zvezi z vašim programom?

Pomembno se nam zdi, da tudi otro-
ci počasi prepoznajo, kaj je zdravo in kaj 
ni, ter kaj je v zvezi z zdravjem pravilno 
ravnanje in kaj ni. Otroci v predšolskem 
obdobju vpijajo znanje in informacije z 
vseh področij, tudi s področja varovanja 
in krepitve zdravja. Ker pa je v življenju 
tako, da kar se Janezek nauči, to pozneje 
kot Janez zna, je odlično izhodišče, da si 
otrok privzgoji zdrave navade že v vrtcu. 
Iz povratnih informacij, ki jih prejema-
mo iz vrtcev, je razvidno, da otroci veči-
noma z zanimanjem sprejemajo vsebi-
ne, ki jim jih vzgojitelji posredujejo in da 
vsebine prenašajo tudi v domače okolje.

Kakšni so vaši načrti za nadaljnje 
sodelovanje z vrtci?

Še naprej se trudimo vključiti v pro-
gram čim več vrtcev v Sloveniji. Meni-
mo, da so pogoji za sodelovanje spreje-
mljivi za veliko večino vrtcev in da jim 
lahko izpolni vsak zainteresiran vrtec. 
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Uvod
Program NTC učenje, katerega avtor je dr. Ranko Rajo-

vić, se je zadnja leta izvajal po različnih evropskih državah. V 
Sloveniji so ga začeli poskusno uvajati v vrtce v šolskem letu 
2009/10. Strokovne delavke Vrtca Velenje pa smo se semi-
narja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani udeležile v šolskem 
letu 2010/11. 

Program NTC – spodbujanje razvoja učnih 
potencialov otrok

Kaj zajema program NTC?

1.	Igralne	dejavnosti,	ki	spodbujajo	razvoj	sinaps	v	mo-
žganih:
-  telesno-gibalne igre z veliko bivanja na prostem, hoja in 

tek po valovitem terenu, preskakovanje, plazenje (otrok 
naj bo veliko bos), vrtenje okoli svoje osi, veliko različ-
nega skakanja (kot po postelji, trampolinu …), pleza-
nje po stolih, drevesih, ostalih plezalih ter vaje za rav-
notežje (hoja po gredi, robnikih, klopeh, črtah …);

-  igre za akomodacijo oz. prilagajanje očesnih leč sliki ali 
situaciji, ki je najpomembnejši proces za kasnejše funk-
cionalno branje, učenje in koncentracijo. To so igre z 
žogo, iskanje podobnosti med slikami, igre za preska-
kovanje, plazenje, plezanje, plavanje, sestavljanje besed 
po predlogi, sestavljanje mozaika po vzorcu kjerkoli v 
prostoru …

-  grafomotorične vaje, kjer se razvija fina motorika za izva-
janje natančnih gibov rok ob vzdrževanju dobre kondi-
cije med prsti in očmi: držanje žlice, slačenje in oblače-
nje oblek in obutve, zapenjanje in odpenjanje gumbov 
in patentov, zavezovanje in vpeljevanje vezalk, delanje 
vozlov na vrvicah različnih debelin, mečkanje in guba-
nje papirja, rezanje s škarjami, frnikolanje, polaganje in 
sestavljanje barvnih žebljičkov itn

            ( Juriševič, Rajović, Drgan 2010).

Iz teorije v prakso

Alenka  Ocvirk, dipl. vzgojiteljica 
Vrtec Velenje

Program NTC učenja: iz teorije v prakso
Povzetek
V članku je predstavljen program NTC učenje: 
spodbujanje razvoja učnih potencialov otrok v 
predšolskem obdobju, ki sem ga izvajala v od-
delku 3- do 5-letnih otrok. Program sestavljajo  
različne igre, ki otroke spodbujajo k ustvarja-
nju, iskanju asociacij, učenju abstraktnih sim-
bolov, reševanju zanimivih ugank, pri čemer 
se otroci zabavajo, so motivirani, aktivni, za-
dovoljni in ustvarjalni. Te igralne dejavnosti 
spodbujajo nastajanje in utrjevanje možgan-
skih povezav, ki so temelj za kasnejše uspešno 
učenje.

Ključne besede: igralne dejavnosti, učenje, 
simboli, asociacije, uganke, ustvarjalno mi-
šljenje

Naša želja pa bi bila, da se program ozi-
roma vsebine iz programa uvrstijo v vsa-
kodnevni izvedbeni kurikul vrtcev. 

Kaj bi radi še sporočili vzgojitelji-
cam in vzgojiteljem v vrtcih, pa vas 
nismo vprašali?

Vsi vrtci bi morali biti »zdravi«. Pre-
pričana sem tudi, da se vzgojiteljice in 
vzgojitelji trudijo po svojih močeh. Pro-
gram Zdravje v vrtcu poda vzgojiteljem 
strokovne vsebine in jim nudi odgovore 
na vprašanja v zvezi z varovanjem in kre-
pitvijo zdravja. Tudi v Zavodu za zdra-
vstveno varstvo Ljubljana se trudimo 
po svojih najboljših močeh, da bi vrtci 
začutili korist tega programa. 

Prosim vas še za kratko predsta-
vitev svoje osebne profesionalne 
poti.

Po izobrazbi sem univerzitetni di-
plomirani organizator in višja medi-
cinska sestra. Poklicno pot sem začela 
leta 1995 kot inštrumentarka v Central-
nem operacijskem bloku v Kliničnem 
centru v Ljubljani. Po prvi porodniški 
sem zamenjala službo in se zaposlila v 
Bolnišnici za ginekologijo in porodni-
štvo Kranj kot medicinska sestra pri 
anesteziji. Po drugi porodniški sem se 
zaposlila v Bolnišnici Golnik, kjer sem 
delala kot vodja negovalne enote. Od 
leta 2005 sem zaposlena na Zavodu za 
zdravstveno varstvo Ljubljana. Zapo-

slena sem na delovnem mestu koordi-
natorja zdravstvene vzgoje za ljubljan-
sko zdravstveno regijo. Po reorganizaciji 
dela pred dvema letoma sem se posveti-
la predvsem zdravstveni vzgoji otrok in 
mladine. Koordiniram program Zdrav-
je v vrtcu, izvajam pa tudi delavnico za 
preprečevanje stresa.

Zahvaljujemo se vam za odgovore 
in vam želimo še veliko uspešnega 
preventivnega dela na področju va-
rovanja in promocije zdravja.

Spraševala je Betka Vrbovšek.



vzgojiteljica 23 Letnik XIV, št. 1

Iz teorije v prakso

2.	Spodbujanje	pomnjenja	z	asociacijami:
-    igre s simboli, kjer se otrok uči branja in prepoznavanja 

simbolov (ta proces je temelj za nadaljnje učenje in se 
mora spodbuditi čim bolj zgodaj): uči se logotipe avto-
mobilov, oznake držav, zastave držav, športnih klubov, 
različnih izdelkov – 5 do 10 simbolov na začetku, le-te 
utrjuje z različnimi igrami; tudi pesmi se uči s simboli     
in asociacijami;  

-    igre spomina, kjer otrok pojme (zastave, embleme, lo-
gotipe), ki jih med igro spoznal, uporablja v klasičnih 
spominskih igrah ter igrah spomina z asociacijami;                         

 -    glasbene dejavnosti: otrok posluša himne različnih dr-
žav, jih primerja (ob poslušanju ustvarja zvezo med ab-
straktnimi simboli), prepoznava instrumente po zvoku, 
razlikuje glasbo v načinu, v ritmu, tempu, dinamiki, kar 
spodbuja  pogovor o glasbenem okusu    

            ( Juriševič, Rajović, Drgan  2010).

3.	Spodbujanje	funkcionalnega	mišljenja:																																																												
-    uganke in problemska vprašanja (za najmlajše so pri-

merna vprašanja iz narave in sveta, ki jih obkroža; sta-
rejšim postavljamo težja vprašanja, jim pomagamo in 
spodbujamo k skupinskemu delu);

-    igre za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja, kjer otroka 
v igri spodbujamo k iskanju različnih in izvirnih idej iz 
raznolikih področij – odprta vprašanja in preizkušanje 
ter ustvarjanje idej otrok 

( Juriševič, Rajović, Drgan 2010).

NTC v moji praksi
V skupini sem za učenje abstraktnih simbolov – znamk 

avtomobilov izkoristila trenutno situacijo na sprehodu, kjer 
so otroci opazovali avtomobile, se pogovarjali, komentirali, 
poimenovali. Otroke sem motivirala z raziskovalnim vpra-
šanjem: »Kakšna znamka je to? Koga bi lahko vprašali?« 
Otroci so nizali ideje, svoja razmišljanja in se aktivno vklju-
čevali v ponujene dejavnosti: iskanje avtomobilov v revijah, 
izrezovanje, razvrščanje v ustrezne garaže, lepljenje in ure-
janje skupnega kataloga, se igrali trgovino »avte prodajat« 
– po slikovni podlagi (simboli) in z uporabo onomatopij. Iz 
konstruktorjev so gradili avtomobile, delavnice, pralnice, ga-
raže, vse to pa uporabili v ustvarjalni igri. Preslikali so simbol 
svojega avtomobila in ga vstavili v stolpčni diagram, kjer smo 
ugotavljali, katerih avtomobilov je več, manj, jih preštevali. 
Sodelovali so v družabni igri spomin (simboli avtomobilov) 
in igri s kocko (Kateri avto pripelje prej na cilj?). Izbrani sim-
bol so oblikovali iz plastelina, s perforacijo, z barvnimi že-
bljički, risali po spominu …

Skozi igro so otroci zelo uživali, si izmišljali besedilo pesmi 
na znano melodijo, zapisovali pesmi v asociacijah, si izmišljali 
uganke, rime in tudi krajše zgodbe. Na koncu šol. leta pa je 
nastala skupna pravljica oddelka »Živali se igrajo«, v kateri 
nastopajo živali, ki so se razvile v naši igralnici (iz mresta žabe, 
iz bube nočni metulj). Izmišljanje smiselnih povedi je pote-
kalo v manjših skupinah, kjer je sodeloval vsak posameznik.

Dnevno smo izvajali gibalne dejavnosti v prostoru in na 
prostem (potovanje okrog stolov, žoganje, tekmovanje v hi-

trosti avtomobilov, hoja po črti, v vse smeri, tek po različnem 
terenu, si izmišljali naloge za določen avto, beležili na hrb-
tno stran simbola – slike uporabili za jutranja razgibanja). 
Otroci so kazali velik interes za učenje, zato sem znamke av-
tomobilov postopoma dodajala in danes otroci prepoznajo 
12 simbolov.                                                         

Uganke,	ki	so	si	jih	izmislili	otroci.

- Je okroglo, pa se vrti, pa ni žoga, pa se lahko kaj naučimo?  
(globus) 

- Se uležeš, preoblečeš, zjutraj vstaneš? (postelja) 
- Ima jadra in pluje nad vodo in nima zastave, pa ni ladja? 

(jadrnica) 
- Se z njim vozim, štiri kolesa, spredaj večja kolesa, zadaj malo 

manjša (traktor)
- Zgoraj ena vrtavka in še ena mala vrtavka, sive barve, nima 

koles, ima take ploščice in ko pristane, so na tleh, podobne so 
sankam? (helikopter)

Sledijo primeri iger, ko so simboli že osvojeni in so postali 
sredstvo za razvoj funkcionalnega mišljenja.
Igri	»potovanje	okrog	stolov«	(Konda 2009)

Cilji:
- razvijanje gibalnih sposobnosti in orientacije v prostoru,
- upoštevanje pravil igre,
- spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in
- otrok uživa v prijateljskih odnosih z več otroki.

Potek prve igre
-  Otrok izvleče simbol avtomobila in poišče svojo garažo 

(simbol na hrbtu naslonjala, par ima otrok),
-  ko igra glasba, otroci potujejo, ko glasba utihne, otrok 

poišče ustrezno (enak simbol kot v rokah)  garažo 
(stol),

-  slike simbolov med glasbo prestavim različno po igral-
nici,

-  ko glasba utihne, otrok poišče svoj simbol v prostoru 
in se postavi pod, ob … (par drži v roki),

-  poimenovanje svojega avtomobila,
-  v nadaljevanju potujejo samo tisti, ki imajo v simbolu 

krog, kvadrat, rumeno barvo, modro …
 - slike simbolov pospravijo v ustrezno škatlo,
-  ob glasbi dodam različna gibanja (korakanje, hoja 

vstran, nazaj, ploskanje …),
-  ko glasba utihne, otroci po spominu poiščejo simbol 

avtomobila.

Potek druge igre
Navodilo vzgojiteljice: »Stole uredite tako, da bodo v vsa-

kem avtomobilu 4 sedeži in boste lahko potovali okrog svojega 
avtomobila.« 

Vsaka skupina si izbere sliko – simbol avtomobila, ki se na-
lepi na prednji del njihovega avtomobila in igra se začne ob 
glasbi. Med glasbo, da je igra pestrejša, se dodajajo posamezni 
gibalni elementi. Kasneje si skupina izbere simbol avtomobila 
po spominu (pomembno je medsebojno dogovarjanje). Ko 
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Uvod
V preteklem šolskem letu sem se kot ena izmed strokov-

nih delavk Vrtca Velenje udeležila  seminarja NTC učenje 
– Spodbujanje razvoja učnih potencialov v predšolskem ob-
dobju, ki je potekal na Pedagoški fakulteti v Ljubljani pod 
vodstvom avtorja tega programa, dr. Ranka Rajovića, s so-
udeležbo koordinatorice programa dr. Mojce Juriševič ter 
vzgojiteljic iz prakse. Seminar je potekal v treh sklopih.

Program NTC je pedagoški pristop, ki temelji na spo-
znanjih nevroznanosti in vzgojno-izobraževalnega dela ter 
vzgojitelje, starše in učitelje sistematično usmerja k tistim 
igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebno dobro vpliva-
jo na nastajanje in razvoj možganskih povezav med nevroni 
(t. i. sinaps) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja ter 
omogočajo realizacijo bioloških danosti. 

Do petega leta starosti se namreč vzpostavi približno 50 
% sinaps, do sedmega leta 75 % ter do dvanajstega leta staro-
sti 95 % sinaps. Zaradi tega je tako pomembno ter smiselno 
spodbujati razvoj sinaps v predšolskem obdobju preko raz-
ličnih igralnih dejavnosti, ki zajemajo vsa vzgojna področja 
(gibanje, umetnost, jezik, naravo, družbo, matematiko) in 
smiselno povezujejo različne otrokove izkušnje iz njegovega 
vsakdana. Dejavnosti vsebujejo veliko ponavljanja, s katerim 
se utrjujejo nastale možganske povezave, predvidevajo fleksi-
bilno stopnjevanje njihove zahtevnosti in s tem ohranjajo ter 
še spodbujajo razvoj učne motivacije. Pomemben je način 
osvajanja znanja, ki ne sme biti le reproduktivno-poznavanje 
dejstev – učenje na pamet, ampak mora sloneti na osnovi ra-
zumevanja in uporabi znanja v vsakdanjih situacijah ( Juriše-
vič, Rajović, Drgan  2010).

 NTC v praksi                              
V nadaljevanju predstavljam praktične dejavnosti po tem 

programu v skupini 4- do 6-letnih otrok, pri katerih je razvi-
dna postopnost pri uvajanju vsebin in zahtevnosti. 

1.	 nivo: telesno-gibalne aktivnosti, vaje akomodacije in gra-
fomotorike ter učenje abstraktnih simbolov.
S  knjigo „Velika knjiga o škratih, Wil Huygen” sem otro-

ke popeljala po sedmih evropskih državah. Otroci so se pre-
ko igre učili abstraktnih simbolov – oznake evropskih držav. 
Knjiga o škratih in plakat v deželi škratov sta bila odlično sred-
stvo za motivacijo in začetek  projekta.  Otroci so si izdelali 
škratovske kape, se igrali ustvarjalne igre, plesali ob glasbi, si 
izmišljali zgodbe, izdelali škratovske mape … Ker imajo radi 
vse, kar je nenavadnega, drugačnega, so si seveda želeli posta-
ti tudi močni in spretni kot škrati, zato so vsak dan z veliko 
dobre volje in vztrajnosti telovadili in izvajali vse ostale vaje 
za razvoj gibalnih spretnosti. Vsakodnevno smo izvajali tudi 
različne dejavnosti za razvoj finomotorike in grafomotorike.

Iz teorije v prakso

Montana Tratnik, vzg. 
Vrtec Velenje

Spodbujanje učnih potencialov v 
predšolskem obdobju

Povzetek
V članku se boste seznanili z enim izmed na-
činov spodbujanja razvoja učnih potencialov 
otrok v predšolskem obdobju – to je program 
NTC učenje (NTC = Nurture of Talented Chil-
dren). Igralne dejavnosti tega programa spod-
bujajo razvoj in nastajanje sinaps v možganih. 
Od njihovega števila je odvisen intelektualni 
razvoj otroka in razvoj učnih sposobnosti. Spo-
znali boste aktivnosti, ki spodbujajo naravno 
učenje – to je pomnjenje z asociacijami, ustvar-
jalno mišljenje in funkcionalno znanje. 

Ključne besede: program NTC, postopnost, ra-
znolikost, igra, učenje

glasba utihne, lahko sledi poimenovanje avtomobilov, števi-
lo sedežev v avtomobilu, koliko sedežev je zasedenih. Sledi 
nadgradnja igre, kjer ob glasbi vozijo samo tisti avtomobili, 
ki imajo v simbolu npr. rumeno barvo, krog, dve puščici …

Zaključek
V času  izvajanja projekta NTC so bili tudi starši na ro-

diteljskem sestanku seznanjeni z igralnimi dejavnostmi po 
tem programu. V uvodu so bili seznanjeni s teoretičnim pre-
davanjem, kjer so spoznali, kako lahko pomagajo otroku, da 
kar najbolje razvije svoje potenciale. Z zanimanjem so sledili 
projekciji slik, ki so prikazovale igralne aktivnosti otrok, in 
vmes tudi kaj vprašali. Aktivno in v sproščenem vzdušju so 

sodelovali na delavnici, kjer so besedilo pesmi spremenili v 
slike in simbole, ki jih otroci še danes berejo.

Otroci so navdušeni nad takšnim načinom učenja po pro-
gramu NTC, ki je učinkovito, hitro in zabavno in motivira 
tudi tiste otroke, ki imajo slabšo pozornost. Tudi sama sem 
spoznala,  kaj je dobro delati, zakaj in na kakšen način naj de-
lam, če želim doseči dober rezultat.
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     Otroci so že v knjigi o škratih opazili zemljevid, ki je 
razkrival pot škratov iz Švedske do

Slovenije in njenih sosed. V igralnici je bil tudi velik ze-
mljevid in več manjših – za vsakega otroka eden. Otroci so 
sami določili barvo države in z isto barvo napisali tudi dr-
žavne oznake ter z njimi opremili zemljevid. Pobarvali so 
svoje zemljevide po opazovanju s panoja ter se medsebojno 
kontrolirali, svetovali in mlajšim tudi pomagali. Izdelali so si 
oznake držav, ki smo jih nato uporabljali pri igrah za utrjeva-
nje držav, mlajšim so jih tudi sami napisali. Vse, kar so izde-
lali, so shranili v svoje škratovske mape in bili ponosni nase 
in na svoje izdelke. Igre so bile raznolike in zanimive, včasih 
smešne in nagajive. Otroci so na igriv način utrjevali oznake 
držav, njihovo velikost, lego na zemljevidu in večina je proti 
koncu pravilno poimenovala vse simbole.

2.	nivo: nadaljujemo z igralnimi dejavnostmi prvega nivoja 
ter jim dodamo še igre abstraktne klasifikacije in seriacije, 
igre spomina, glasbene dejavnosti in učenje pesmi s slika-
mi, simboli ali asociacijami.
 V nadaljevanju sem oznakam držav na velikem zemljevidu 

dodala še zastave držav. Ko so jih otroci opazili, so se začeli o 
tem tudi pogovarjati (kdo jih pozna, kakšne barve so, katere 
so si podobne in v čem …). Otroci so zastave prerisovali, se 
z njimi poigravali, jih zlagali v mape ter izdelali klasično igro 
spomin. Nato smo iskali značilnosti posameznih držav v knji-
gah (kot npr. Evropejčki …) in otroci so bili navdušeni nad 
slikovnim gradivom ter so podobno gradivo prinašali tudi od 
doma. Izrezovali so slike značilnosti držav in jih klasificirali v 
razpredelnice, ki so jih označili z oznako in zastavo posame-
zne države. Vsakodnevno smo z različnimi igrami in ugan-
kami utrjevali »simbole« držav. Proti koncu obdobja so ob 
odkriti zastavi povedali vsaj eno, nekateri tudi več asociacij za 
posamezno državo, si sami  izmišljali uganke in besedne igre.

Poslušali smo klasično glasbo glasbenih umetnikov teh 
držav, npr. Mozarta, Straussa, Beethovna. Prepoznavali so 
razlike v načinu, ritmu, tempu, dinamiki, se ob glasbi gibali 
ter jo podoživljali ob likovnem ustvarjanju.

Vzporedno je potekalo tudi učenje pesmi s simboli v raz-
ličnih oblikah: skupno, skupinsko in individualno. Otroci so 
besedila pesmi spreminjali v slike, simbole, asociacije, jih na-
to brali in zopet spreminjali v tekst. V tem času smo se na tak 
način, igrivo, hitro in učinkovito, naučili štiri pesmi. Ko sem 
jim prvič predstavila takšen način učenja pesmi preko risa-
nja simbolov,  so tudi najživahnejši in nemirni otroci z veli-
kim interesom najprej opazovali in nato še sami narisali celo 
pesem. To so si želeli delati večkrat in nato ponosno staršem 
ob odhodu iz vrtca posredovali svoj izdelek – brali narisano 
pesem. Otroci imajo bujno domišljijo in bogate ideje ter so 
me večkrat presenetili pri izbiri simbolov in asociacij za do-
ločene pojme npr. za včasih so rekli, da bi narisali dinozavre, 
za belo barvo snežinke, belo jajce ali belo jopico, ki jo imajo 
oblečeno, za besedni sklop To pa že ne gre bi nekaj  prekri-
žali, prečrtali ali naredili STOP znak, za besedo moj bi nari-
sali objem ali srček.

3.	nivo: nadaljujemo z aktivnostmi prvih dveh nivojev, ki 
jih dopolnimo z reševanjem zahtevnejših ugank in pro-

blemskih vprašanj, igrami spomina z enojnimi ali dvoj-
nimi asociacijami, sestavljanjem puzzlov držav, igrami, ki 
vsebujejo več elementov NTC programa, ter različnimi 
igrami ustvarjalnega mišljenja.    
 

Primer uganke
Rahlo ga stiskaš in postane okrogel in trd kot krompir. 

(sneg)
Če otroci ne najdejo rešitve, jim postavimo podvprašanja. 

(npr. je bele barve …)

Primer igre, ki vsebuje več elementov NTC – »Potova-
nje k babici Škratici« 
Cilji:

-  razvijanje gibalnih sposobnosti;
-  spodbujanje otrok, da razmišljajo o asociacijah za neko 

državo;
-  spodbujanje ustvarjalnega mišljenja;
-  otroci doživljajo komunikacijo kot vir ugodja in reše-

vanja problemov.

Potek	igre		
Otroci – škrati stojijo v krogu, kasneje lahko sedijo. Vzgo-

jiteljica škratica z njimi izvaja spretnosti z žogo: ujemanje, 
podajanje, kotaljenje in druge podobne naloge. Z izštevanko 
določi otroka, ki gre k škratici „vseznalki”, kjer dobi zastavo 
države, v kateri živi njegova babica. Otrok zastavo prepozna, 
jo poimenuje ter poizkuša našteti nekaj asociacij za to drža-
vo. Mlajši si pomagajo s slikami v razpredelnicah na panoju 
in poimenujejo vsaj en simbol države (npr. za Italijo pica, 
špageti, vulkan, avto Ferrari …). Otrok nato dobi »avto-
mobil« – skuter na štirih kolesih, s katerim se pelje k babici 
po začrtani poti (označena črta na tleh). Ko pride do nje, jo 
vljudno pozdravi in babica škratica ga vpraša, ali zna poime-
novati njeno državo. Otrok jo poimenuje po zastavi, ki jo je 
pripeljal s seboj. Škratica ga spodbudi, da pove še to, kar mi-
sli, da bosta delala v  njeni deželi … (npr. če živi babica na 
Švedskem, bi lahko obiskala Piko Nogavičko, ne bi pokala s 
pištolo – pištola v razpredelnici te države je namreč prečrta-
na, igrala bi se z lesenimi konjički.) Nato se otrok z vljudno-
stnim pozdravom poslovi (pozdrav bi lahko bil tudi v jeziku 

Uporaba simbolov.
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Uvod
Kot vzgojiteljica v vrtcu imam možnost opazovati otroke 

v konfliktnih situacijah. Do konfliktnih situacij pride v vseh 
delih dneva. Ali se v konfliktno situacijo vključiti, jo prekini-
ti ali pa se jim poskušati izogibati – to pa je stvar vzgojitelja, 
situacije in vključenosti. Kroflič (2009, str. 86) pravi, da »... 
je v pedagogiki znano, da do osebnostnih premikov pravilo-
ma prihaja v konfliktnih situacijah ... Ustvarjanje napetosti 
in konfliktov je torej nujna sestavina izobraževanja in tudi 
vzgoje ...« Teorija objektnih odnosov, kot sodobna smer psi-
hoanalize, postavlja konflikt v osrčje otrokovega razvoja. Po 
njej je konfliktnost posledica napetosti med dvema sklopo-
ma otrokovih potreb – potreb po varnosti in potreb po svo-
bodi oziroma individualnosti – ter s tem gonilo otrokovega 
razvoja. Za normalen razvoj osebnosti je namreč potrebna 

optimalna mera frustracij in zato se prava mera konfliktov 
kaže kot pogoj uspešnega osebnostnega razvoja. Iz te per-
spektive se konfliktom v vrtcu ni smiselno izogibati ali jih z 
vzgojo potlačevati, saj nam predstavljajo idealno učno situa-
cijol, s katero vzgojitelj pospešuje razvoj otrokovega moral-
nega razsojanja (Kroflič 1997).

Kaj je konflikt?
Beseda konflikt izhaja iz latinske besede confligare, kar 

pomeni spor, boj, prepir, nasprotovanje, nesoglasje. Konflikt 
je proces, pri kateri hoče ena stran odstraniti drugo, bodisi 
tako, da jo uniči, ali pa tako, da jo napravi neučinkovito (Go-
ričar 1975, str. 127).

Odzivanje na konflikte in pristopi k 
reševanju konfliktov

Posamezniki se na konfliktne situacije različno odzivamo. 
Možina (2005) najpogosteje omenja pet pristopov k reševa-
nju konfliktov.

Izogibanje – konfliktu se želimo izogniti, kar je popolnoma 
neproduktivno, saj konflikt obstaja. Glavna pomanjkljivost 
tega pristopa je, da ne identificiramo vzroka konflikta in si-
tuacija se bo nadaljevala ali pa celo poslabšala. 

Primer: skupina deklic, ki se igra v kuhinjskem kotičku, 
se brez pogovora prilagodi deklici, ki si vedno določi vlogo 
mame. ( Jaz bom mama.)

Prevladovanje ob visoki zaskrbljenosti zase in skoraj ni-
kakršni za soudeleženca v konfliktu poskušamo uveljaviti 
in vsiljevati svojo rešitev kot edino možno. Gre za način, v 

Iz teorije v prakso

Polonca Krobat, dipl.vzgojiteljica 
JZ otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Konfliktne situacije v vrstniški skupini 
v vrtcu in načini njihovega reševanja 

Povzetek
V prispevku predstavljam problematiko vrstni-
ških konfliktov v vrtcu, možnosti odzivanja 
na konflikt in praktično uporabo mediacije. 
Opišem tudi primer mediacije v vrtcu ter vlogo 
vzgojiteljice – mediatorja. 

Ključne besede: konflikt, reševanje konfliktov, 
odzivanje na konflikte, pristopi k reševanju 
konfliktov, mediacija

te države – višji nivo) in se odpelje nazaj do kroga, kjer se zo-
pet vključi v gibalne dejavnosti. 

Zvrstijo se vsi otroci in če kdo še želi, lahko igro ponovi.

Refleksija
Igra je vsebovala veliko dinamike in raznolikih dejavno-

sti, ki so otroke pritegnile. Starejši otroci s prepoznavanjem 
in poimenovanjem oznak in zastav niso imeli težav, prav tako 
ne z asociacijami za države (našteli so jih več in hitro po spo-
minu), pomoč in spodbudo so potrebovali nekateri mlajši, ki 
so ob dani nalogi kukali v razpredelnice in si tako pomagali. 
Igro smo na pobudo otrok kasneje ponovili še večkrat z raz-
ličnimi nalogami, ki so ji predlagali otroci.

Zaključek

Zaradi svojega bogastva in raznolikosti so igralne dejav-
nosti po programu NTC pritegnile vse otroke, ob njih sem 
uživala tudi sama. Otroci so se ob reševanju nalog in proble-

mov družili, se dopolnjevali ter tudi sami večkrat predlagali 
ponavljanje določenih iger za utrjevanje in nadgradnjo zna-
nja. Pri nekaterih igralnih dejavnostih so izstopali posamezni-
ki z višjimi učnimi potenciali. Igre sem z lahkoto prilagajala 
stopnji razvoja, a sem obdržala primeren nivo zahtevnosti. 
Vsem otrokom sem dala čutiti, da so sprejeti. Vedeli so, da 
ni nobena ideja napačna ali brezsmiselna ter so tako lahko 
vedno doživljali občutek zadovoljstva po opravljeni nalogi. 

Po posredovanem teoretičnem znanju na seminarju in 
lastnih izkušnjah iz prakse sedaj bolje razumem cilje in smi-
selnost posameznih dejavnosti tega programa. Zavedam se 
pomena  kvalitetnih in raznolikih spodbud iz okolja za raz-
vijanje učnih potencialov v predšolskem obdobju ter s tem 
postavljanje dobrih temeljev za poznejše uspešno učenje. 
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katerem ena oseba uporablja moč, da bi drugi pristali na po-
nujeno rešitev. 

Primer: skupina deklic se igra v kuhinjskem kotičku, ena 
izmed deklic je vedno mama, vendar do podelitve te vloge 
ne pride sporazumno, saj pride do vloge s prevlado (kričanje, 
določevanje, ne dopušča možnosti drugim).

Prilagajanje. Kadar smo bolj kot zase zaskrbljeni za dru-
gega, govorimo o prilagajanju. Ustvariti želimo pozitivno 
vzdušje in občutke, poudariti želimo podobnosti in skupne 
interese, s čimer ustvarimo situacijo, v kateri se sprti strani ne 
počutita tako nasprotni, kot sta se na začetku nesporazuma.

Primer: deklice so ponovno v konfliktu, katera bo prevze-
la vlogo mame. Deklica, ki je vedno mama, užaljena zapusti 
kuhinjski kotiček z besedami: »Jaz se ne bom igrala z vami!« 
Po licih ji tečejo solze. Ostale deklice gredo k njej in jo po-
vabijo, naj pride in naj bo mama. Prilagodile so se dekličini 
želji, a v igri prav tako uživale.

Kompromis. Zanj je značilno, da vsaka stran nekaj prido-
bi in nekaj izgubi. Je delna uresničitev interesov in se ne za-
ključi z zmagovalcem na eni in poražencem na drugi strani.

Primer: deklice so se dogovorile, da tista deklica, ki je ma-
ma, ne more biti tudi frizerka.

Dogovarjanje. Ta pristop kaže posebno vrsto reševanja 
konfliktov, kjer sta dosežena maksimalna skrb zase in za sou-
deleženca v konfliktu. Z reševanjem problemov želimo kon-
flikt rešiti, ne pa le zmagati v boju z nasprotnikom. Ob sku-
pnem reševanju konfliktov odkrito obravnavamo probleme, 
jih analiziramo in skušamo najti rešitev, ki bi najbolje zado-
voljevala vse vpletene v konflikt.

Primer: vključim se v konflikt med deklicami – tri si želi-
jo biti mame. Postavljam jim vprašanja: «Kdo je bil mama v 
prejšnjih igrah in zakaj so jo izbrale? Ali bi lahko vlogo mame 
prevzel kdo drug? Kako ste se počutile deklice, ki niste ime-
le možnosti igrati vlogo mame?« Deklice z odgovarjanjem 
na vprašanje pridejo do skupne rešitve, da bodo mame vse, 
vsak dan ena. Zadovoljne so vse – tudi deklica, ki je želela 
vedno biti mama.

Reševanje konfliktov s pomočjo mediacije
Mediacija je ena izmed alternativnih oblik reševanja spo-

rov, ki pomeni kakršen koli formalen ali neformalen posto-
pek poleg sodnega, ki ga je možno uporabiti za reševanje 
sporov konfliktov. Gre za proces, v katerem udeleženci s 
pomočjo tretje nevtralne osebe skozi pogovor izpostavijo 
sporna vprašanja, z namenom oblikovanja možnosti, tehta-
nja alternativ in oblikovanje sporazumnega dogovora, ki bo 
zadovoljil potrebe vseh udeležencev. Vse definicije mediaci-
je so si enotne v tem, da je mediacija pospeševalen proces, 
v katerem tretja nevtralna oseba brez poseganja v vsebino 
spora posreduje med dvema ali več udeleženci in nima ni-
kakršnega pooblastila, da bi sprejela kakršno koli odločitev 
namesto udeležencev v sporu. Mediatorjeva naloga je, da s 
pomočjo različnih komunikacijskih tehnik in veščin poma-
ga udeležencem v sporu definirati problem, vzpostaviti po-
gajanje in rešiti konflikt na sporazumen način, vendar brez 
vsiljevanja rešitve. Prav tako pa mora mediator poskrbeti, 
da se v postopku mediacije upoštevajo pravila mediacije; 
kadar eden govori, drugi posluša, vsi udeleženci morajo 

biti enakopravni v govoru, mediacija poteka brez žaljivk, 
groženj in žalitev, vsi udeleženci v mediaciji morajo biti do 
soudeležence spoštljivi (Prgič, 2009).

Majhni otroci so na nivoju konkretnega razmišljanja in to 
vpliva tudi na njihovo sposobnost odpravljanja konfliktov. 
Osredotočeni so sami nase in zato pogosto težko razumejo 
potrebe drugih. V socialnih interakcijah prihaja do konflik-
tnih situacij, kajti otrok, ki je v sporu z drugim otrokom, se 
nasprotnikovega stališča ne zaveda. Prav zato je pomembno, 
da odrasli prevzame vlogo mediatorja in poskuša otroke vo-
diti do spoznanja, kaj občuti otrok, ki je soudeležen v konflik-
tu. Vlogo poslušalca in nepristranskega voditelja pogovora 
prevzame vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, ki nudi pomoč 
otrokom tako, da jih vodi k prepoznavanju lastnih in drugih 
čustev, da osebe, ki so v konfliktu, o čustvih spregovorijo in 
se poskušajo vživeti v občutja druge osebe. Mediator jih po-
skuša voditi k temu, da sprti poiščejo ustrezne načine za re-
ševanje konfliktne situacije, ki je sprejemljiva za obe strani in 
da nihče od udeležencev iz situacije ne odide kot zmagovalec 
ali kot nekdo, ki je izgubil. Vse to uresničujemo z raznoliki-
mi socialnimi igrami, igrami zaupanja, sodelovanja, z razni-
mi dramskimi igrami, ki spodbujajo otrokovo razmišljanje o 
moralnih situacijah, s pravljičnimi vsebinami, usmerjenimi 
v odnose, pri sprotnem reševanju problemov – mediiranju 
(na stopnji otrok – otrok in stopnji otrok – vzgojitelj), v kro-
gu prijateljstva pri pogovorih, pri poglobljenem spoznavanju 
čustev skozi vsa področja dejavnosti, pri ustvarjalnih dejavno-
stih, ki so integrirane v socializacijske kompetence otroka itd.

Mediacijske vsebine v vrtcu so usmerjene predvsem v 
ustvarjanje pozitivne klime, odprto komunikacijo v oddelku, 
v vzpostavljanje zaupnosti med otroki, predvsem pa v spo-
znavanje sebe, svojih čustev in občutij ter čustev in občutij 
drugih, kar je temelj za sedanje ter kasnejše reševanje kon-
fliktnih situacij, v katerih se znajdemo. 

Primer mediacije v prvem starostnem 
obdobju 

V skupini imamo deklico, ki druge otroke ščipa, ko se po-
čuti ogroženo oz. se ji kdo preveč približa. Najprej sem bila 
skeptična, kaj lahko storim, da se bo nesprejemljivo vedenje 
ustavilo, saj so otroci stari od leta do leta in pol. Deklici sem 
odločno povedala, da ščipanja ne dovolim, saj smo prijate-
lji in svojim prijateljem ne želimo bolečine, hkrati pa sem ji 
povedala, da se lahko, namesto da uščipne, umakne, pride k 
meni in bova skupaj poskusili rešiti situacijo; nikakor pa ne 
želim in ne dovolim, da ščipa. Deklica je z dejanji nadaljeva-
la, zato sem jo v naslednji takšni situaciji poskusila vključiti 
v odpravljanje posledice. Otroka, ki ga je deklica uščipnila, 
sem vzela v naročje, mu potrdila, da ga zagotovo boli in da je 
razumljivo, da joka. Z deklico, ki ščipa, pa sva skupaj pripra-
vili obkladek. Ob tem sem ji kazala rano in ji govorila, da to 
otroka zelo boli in da je sedaj zelo žalosten. Preden je deklica, 
ki ščipa, na rano položila obkladek, sva še skupaj popihali in 
pobožali mesto ščipa. Deklica je bila vidno pretresena, saj je 
verjetno komaj skozi ta postopek dojela, da njeno dejanje za 
druge ni prijetno oziroma je celo boleče. Po tem dogodku se 
je njeno nesprejemljivo vedenje prekinilo. Od takrat prične 
ob občutku utesnjenosti oziroma ogroženosti glasno kričati.



vzgojiteljica 28Letnik XIV, št. 1

Zanimivosti, komentarji in mnenja

Konflikti imajo sicer v družbi negativen prizvok, saj delu-
jejo rušilno na naše ozračje. Konflikte pa ljudje raje zanikamo, 
kot pa rešujemo, saj se bojimo razočaranja, bojimo se, da za 
reševanje konfliktov nimamo dovolj znanja, moči in izkušenj. 
Konflikti sami po sebi niso destruktivni, na konflikte je treba 
gledati kot na izziv in kot na priložnost za izboljšanje tako na 
osebnostni ravni kot v medsebojnih odnosih. Mnogi meni-
jo, da so konflikti vzrok za nasilje, ločitve, prepire nesoglasja. 
Vendar je vzrok za to pravzaprav nesposobnost konstruktiv-
nega reševanja konfliktov.
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Iz teorije v prakso

Pred časom je bilo v nekaterih me-
dijih več pozornosti namenjene pr-
vemu stiku otroka in staršev z vrt-
cem in uvajanju v vrtec. To je tema, 
ki je vsako leto, v nekaterih vrtcih 
celo vsak mesec, vedno znova aktu-
alna.

Začetek je za nekatere otroke najtež-
ji, saj so tako starši kot otroci postavljeni 
pred nove okoliščine. V vsakem vrtcu 
pa obstajajo pravila uvajanja, ki so bolj 
ali manj jasno postavljena s Kurikulu-
mom za vrtce.

Ob vstopu v vrtec se reakcije otrok 
razlikujejo. Tudi pristopi staršev so raz-
lični. Nimajo še zaupanja v vrtec, pora-
ja se veliko vprašanj in strahu, zato je 

pomembna dobra komunikacija med 
vzgojitelji in starši. Posledično bo tudi 
otrok občutil pozitiven odnos med nji-
mi ter se tako lažje prilagodil na novo 
okolje. Pomembno vlogo pri uvajanju 
v vrtec imajo zato tako starši kot vzgo-
jitelji.

Uvajanje je dobro, če je postopno. 
Bistvo uvajanja je, da se medsebojne ve-
zi med starši in otrokom pretrgajo čim 
manj boleče ter da se otrok postopo-
ma navezuje na druge osebe. Varjačič 
(2007) pravi, da je pomembno otroku 
predstaviti pozitivne, toda realne vidike 
vrtca, a hkrati sprejeti tudi njegova ne-
gativna čustva. Prav tako pa v obdobju 
privajanja ni dobro vnašati v otrokovo 

življenje še dodatne spremembe. S tem 
se popolnoma strinjam.

Vzgojitelji se zavedamo, da preživi 
otrok v vrtcu veliko časa. Vzeti si mora-
mo dovolj časa za spoznavanje vsakega 
otroka posebej. Kadar otrok čuti, da ga 
okolje sprejema, se počuti tudi varnega. 
Le z dobrim počutjem otrok ustvarja-
mo prijetno klimo. 

Vzgoja je proces življenja, zato pri-
sluhnimo otrokom, prisluhnimo drug 
drugemu. Tako bomo dosegli skupen 
cilj – dobro počutje naših otrok. 

Irena Štampfer, pomočnica vzgojiteljice 
Vrtec Selnica ob Dravi

Še o uvajanju novincev

Letni zbor Pedagoškega društva 
Vzgojiteljica
Na prvem letnem zboru članov Pe-
dagoškega društva »Vzgojiteljica«, 
ki je bil v torek, 17. januarja 2012, 
ob 17.00 uri v prostorih Celjskega 
sejma v Celju, je bilo prisotnih 45 
članic društva. Zbor društva je vo-
dila predsednica mag. Metka Čas.

Sprejeli smo naslednji dnevni red:
1. Poročilo predsednice društva za leto 

2011
2. Pričakovanja članstva o delovanju in 

aktivnostih društva

3. Strokovno predavanje mag Betke Vr-
bovšek

4. Volitev novega vodstva in program 
dela v letu 2012.

K 1. točki dnevnega reda
Predsednica društva mag. Metka 

Čas je po uvodnem pozdravu predla-
gala dnevni red, ki so ga udeleženke so-
glasno potrdile.

Predstavila je namen, razvoj in or-
ganiziranost društva, podala poročilo o 

opravljenem delu v letu 2011 in poslov-
no poročilo poslovanja društva.
1. sklep: Zbor članov je soglasno potr-

dil letno poročilo. 

K 2. točki dnevnega reda
Predsednica je povabila udeleženke 

k izražanju svojih pričakovanj o delova-
nju in aktivnostih društva. 
2. sklep: Članice lahko svoje pobude 

in predloge sporočijo po elektronski 
pošti. 
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Poročilo o likovnem natečaju 
Vzgojiteljice za leto 2012
Na naslov uredništva je v roku prispelo 272 otroških likovnih del iz vse Slovenije. Vsem otrokom in 
vzgojiteljicam se za  poslana likovna dela najlepše zahvaljujemo. Posebej se zahvaljujemo vzgojite-
ljicam iz VVZ Slovenj Gradec, ki so izstopale po številu poslanih del. 
Izbrali smo 24 likovnih del, ki bodo v letu 2012 objavljena na zadnji strani revije Vzgojiteljica, vsako-
krat po štiri likovna dela. Likovni oblikovalec revije se bo med temi štirimi izbranimi deli odločil za 
likovni izdelek, ki bo krasil naslovnico revije.

Vsem izbranim avtorjem bo založnik revije, Pozoj,  d. o. o., po objavi v Vzgojiteljici poslal knjižne nagra-
de. Vzgojiteljice pa lahko objavljena likovna dela otrok uporabite pri napredovanju v strokovne nazive 
(17. člen b razdelka Pravilnika  o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive).

Vsem izbranim iskrene čestitke!

K 3. točki dnevnega reda
Mag. Betka Vrbovšek je v krajšem 

strokovnem predavanju spregovorila o 
profesionalnem razvoju vzgojiteljic in 
vzgojiteljev v javnem vrtcu. Izpostavi-
la je nujnost povezovanja vzgojiteljic in 
vzgojiteljev v društva, branje in pisanje v 
strokovni tisk, strokovno izobraževanje 
za poklic vzgojiteljic in vzgojiteljev na 
visoki stopnji, poznavanje in spoštova-
nje etičnega kodeksa in podobno. 

K 4. točki dnevnega reda

Dosedanja predsednica mag. Metka 
Čas je predstavila predlog aktiva ravna-
teljic celjske regije za izvolitev novega 
vodstva društva. 

Kandidatka za predsednico društva 
Vanja Krašovic je predstavila vizijo ra-
zvoja društva v naslednjem triletnem 
mandatu in okvirni program dela za le-
to 2012.

Zbor članov je prisluhnil še besedam 
aktualne urednice revije Vzgojiteljica, 
da se želi uredništvo revije obogatiti z 
novo članico, ki bi se lahko postopoma 

usposobila za delo bodoče urednice. 
Zbor članov je nato sprejel 
3. sklep: V naslednjem štiriletnem 

mandatu prevzame predsedni-
ško funkcijo Pedagoškega društva 
»Vzgojiteljica« Vanja Krašovic, di-
plomirana vzgojiteljica in ravnatelji-
ca vrtca Anice Černejeve Celje. 

4. sklep: Urednica revije Vzgojiteljica 
v naslednjem triletnem mandatu je 
mag. Betka Vrbovšek.
Letni zbor smo zaključili ob 18.00 

uri.
Zapisala: Rozalija Kovač   

Med prvim letnim zborom društva Vzgojiteljica.



vzgojiteljica 30Letnik XIV, št. 1

Zanimivosti, komentarji in mnenja

Odpadna embalaža predstavlja 
težavo, ki jo bo težko rešiti. V vrt-
cih se je znajde mnogo in v naši 
skupini velja, da jo poskušamo 
čim bolj izkoristiti. Uporabljamo 
jo na vseh področjih kurikula. V 
lanskem šolskem letu smo se ve-
liko ukvarjali s tulci, saj imamo 
zaenkrat neusahljivo zalogo. Naj-
večji poudarek smo dali podro-
čju gibanja, saj so uporabni tako 
v notranjosti kot na prostem – v 
vseh letnih časih.

Tulci v jutranjem 
razgibavanju

Z njimi si lahko razgibamo celotni 
gibalni aparat. Lahko uporabimo kraj-
še, daljše, ožje in širše. Razgibavamo se 
lahko stoje, sede, pa tudi leže.

Razgibavanje lahko poteka indivi-
dualno ali v paru. 

Postavimo jih lahko kot ovire za raz-
lične poligone ali pa samo kot izziv za 
reševanje gibalnih problemov.

Tulci v gibalnih minutah
Z različnimi vajami in igrami si lah-

ko z njimi popestrimo gibalne minute, 

ki lahko potekajo na prostem ali v no-
tranjih prostorih.

Vadbene ure
Uporabimo jih lahko v vseh štirih 

elementih vadbene ure.
Pri ogrevanju jih lahko otroci pre-

našajo do določenega cilja, lahko jih 
iščejo, odnašajo na določena mesta, 
tekmujejo v pobiranju …

V razgibalnem delu si z njimi lahko 
sistematično razgibljejo celo telo.

V glavnem delu pa lahko z uporabo 
dodatnih sredstev s tulci sestavimo raz-
lične poligone. Z njimi lahko igramo 
golf, kjer uporabimo še žoge iz različ-
nih materialov, plastenke in škatle. 

Uporabni so v različnih tekmoval-
nih individualnih in skupinskih igrah 
(nošenje, tekanje kotaljenje, potiska-
nje, metanje, brcanje, ciljanje, zadeva-
nje …).

Z njimi lahko na različne načine 
zbijamo tudi najrazličnejše predme-
te, predvsem pa so nepogrešljivi pri 
štafetnih igrah, ki so sicer za starostno 
zelo mešano skupino zahtevne, a jih z 
vztrajnostjo in spodbudami otroci tu-
di usvojijo.

Dvojice lahko z njimi potiskajo ška-
tle in podobne predmete. Ob izvaja-
nju potiskanja škatle v dvojicah so se 
morali otroci precej uskladiti – ob ne-

Ideje za vsak dan
Uporabnost odpadnih tulcev v vrtcu za gibalne dejavnosti in pri 
ustvarjalni igri

MUCA - MARISA KAVČIČ ZELENJAK (6 let) 
mentorica Irena Krajnc, OŠ Prežihovega 
Voranca, Maribor

Dialog s starši
Na Inštitutu za sodobno družino Manami so izdali za-

nimiv priročnik Dialog s starši, avtoric Elsebeth in Helle 
Jensen. Knjiga bo zanimiva za vzgojitelje, starše in stro-
kovno javnost.

Helle Jensen je klinična psihologinja, družinska tera-
pevtka in supervizorka v psihoterapiji in šolskih kolek-
tivih.

Elsebeth Jensen je doktorica pedagogike, profesorica in 
učiteljica, avtorica knjig o vlogi učitelja in dialoga s starši. 

Knjiga govori o sodelovanju vzgojiteljev, učiteljev s star-
ši. Prinaša spoznanja o interakciji, medsebojnih odnosih, 
otrokovem razvoju. Ponuja vrsto praktičnih izkušenj, pri-
dobljenih pri delu z otroki, v razredu. 

Več na spletni strani: www.familylab.si
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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, navede-
mo 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:

enotnosti so škatle drsele iz začrtane 
smeri.

V zadnjem delu vadbene ure jih 
lahko ponudimo kot material za raz-
iskovanje in eksperimentiranje. Mo-
tiviramo jih za sestavljanje različnih 
motivov. Uporabimo jih lahko tudi v 
različnih umirjenih igrah npr. »elek-
trika s tulcem«.

Ustvarjalna igra otrok
Z njimi lahko sestavljajo različne 

motive (hiša, stopnice, sonce …), jih 
polagajo na ustrezna mesta, vanje vti-
kajo manjše predmete, natikajo večje, 

iščejo nove gibalne motive. Sestavlja-
jo jih kot domine in jih opazujejo pri 
podiranju. Natikajo jih lahko na pali-
ce, vrvice in se preizkušajo v nalaganju 
škatel ali žog na pokonci stoječe tulce. 
Uporabljajo jih kot odskočne palice. 
Spojeni z vrvico omogočajo tako in-
dividualne kot skupinske igre, kjer jih 
vlačijo za seboj, združujejo s prijatelje-
vim tulcem ipd.

Naši otroci so tulce na vrvici upo-
rabljali v igri konjev. Njihovo igro sem 
nadgradila z več tulci, ki sem jih nave-
zala na vrvice in tako smo dobili konj-
sko vprego, kjer se je lahko veliko otrok 

preizkusilo v vlogi konjičkov. Ob nji-
hovi igri se mi je utrnila dodatna ide-
ja. Vso to »vprego« lahko uporabimo 
tudi v vadbenih urah, kjer lahko nasta-
lo kompozicijo otroci premagujejo na 
različne načine (prestopanje, preska-
kovanje …). 

Omogočajo tudi igro za čarovnice, 
kjer z metlo – tulcem obvladujejo do-
ločen prostor z ovirami ali brez njih.

Danica Bricman, dipl. vzg. 
VVZ Slovenj Gradec
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Ožji izbor likovnih del za januar - februar 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 dr ugemu 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. 

PTICE POZIMI – Urša Sevčnikar (5,5 let)
mentorici Zlatka Hudovrernik, Melita Plešnik - 

Konečnik
Vrtec Velenje, enota Lučka - Livada

JATA PTIC - Ariana Pečovnik (4 leta)
mentorici Olga Mongus, Melita Ravlan 

VVZ Slovenj Gradec

LETNI ČASI - Nika Švencbir (5,5 let)
mentorica Ema Selič  

Vrtci občine Žalec, enota Žalec I

SNEŽNOSEK – Ana Miglič (4,3 leta)
mentorici Helena Krejan, Simona Jamnikar Pukl 

VVZ Slovenj Gradec


