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Ožji izbor likovnih del za marec - april 2012

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

RAČKE V JEZERU – Lina Pušnik (4 leta)
mentorica Greta Potočnik

Vrtec Trbovlje, enota Barbara

IZLET NA ŠMARTINSKO JEZERO - Špela Pahor (5,5 let)
mentorica Nada Koprivc 

Vrtec Tončke Čečeve, Hudinja

ZMAJ - Jure Pec (6 let)
mentorica Irena Krajnc  

OŠ Prežihovega Voranca, Maribor

PUSTNI UTRINKI – Lučka Jelen (4,6 leta)
mentorici Ana Bonec, Katarina Karlovšek 

Vrtec Anice Černejeve, Celje
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»Vzgojitelji otroku omogočijo dovolj priložnosti in časa, da z la-
stnim preizkušanjem začuti lastnosti narave z vsemi čutili. 

Otroku nudijo možnosti in spodbude, da sprašuje o tem, kar vidi, in 
se uči iskati odgovorov tako, da opazuje, raziskuje, eksperimenti-
ra, opisuje, razlaga …

Otroku omogočamo, da iz narave prinaša živa bitja in predmete,  
jih opazuje in skrbi zanje ter jih v naravo vrača. 

V raziskovalnem kotičku ali na okenskih policah mu omogočijo, da 
trajno skrbi za živali in rastline.«

Kurikulum za vrtce, stran 62
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Prijazen 
pomladni 
pozdrav 
v vse 
slovenske 
vrtce!

Prebujajoče se in razcvetelo okolje 
ob vrtcu ali v njegovi neposredni bli-
žini  ponuja otrokom in vzgojiteljem v 
tem času obilo možnosti za dejavno-
sti s področja narave.  Področju oko-
lja smo zato v tej številki Vzgojiteljice 
namenili več prostora, saj upamo, da 
prispevki avtoric in avtorjev iz vzgoji-
teljskih vrst  strokovno obogatijo naše 
izkušnje in spoznanja.

Pomladno razkošje  v naravi goto-
vo odmeva tudi v pozitivnem razpo-
loženju otrok in vzgojiteljev v vrtcu, 
k dobremu razpoloženju pa sodijo tu-
di glasbene dejavnosti. V branje zato 
priporočamo intervju s priznano pro-
fesorico, soustvarjalko priročnika h 
Kurikulu,  prof. dr. Olgo Denac, ki na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Mari-
boru študijsko usmerja nov vzgojitelj-
ski rod na področju glasbe.

Samo okolje, četudi naravno, ni do-
volj!

Okolje si v pedagoškem strokov-
nem izrazoslovju predstavljamo mno-
go širše.  V kurikulu ga razumemo kot 
načrtno organiziran prostor, v katerem 
se otrok uči v interakciji z ljudmi, z ži-
vim in neživim svetom.

Že Maria Montessori je prišla do 
spoznanja, da reakcije otrok na okolje 
spodbujajo njihov intelektualni, soci-
alni in duhovni razvoj, kot nam v svo-
jem delu Okoljska vzgoja v vrtcu sporo-
ča avtorica Jurka Lepičnik Vodopivec 
(2006). 

Tudi za popularni koncept kurikula 
Reggio Emilia, po katerem se v marsi-
čem vzgleduje naš Kurikulum za vrtce 
(1999), je okolje posebnega pomena, 
saj ga razumejo kot »tretjega vzgojite-
lja«, ki naj nudi otrokom čim več raz-
ličnih spodbud za različne dejavnosti 
in učenje.  Dobro organizirano okolje 
spodbuja otrokovo radovednost  ter 
ga notranje motivira za dejavnost. Ta-

kšno okolje omogoča otroku izbiro, to 
pa zadovoljuje (po Glasserju) eno te-
meljnih človekovih psihičnih potreb,  
potrebo po svobodi.

Revija Vzgojiteljica prinaša še več 
drugih zanimivih vsebin.  S prispev-
kom o organizaciji delovnega časa 
strokovnih delavcev v vrtcu (vzgojite-
ljic in vzgojiteljev ter pomočnic in po-
močnikov  vzgojiteljic in vzgojiteljev)  
opozarja na različne vidike organizaci-
je v izvedbeni praksi, ki jih je kot izho-
dišča potrebno upoštevati pri tej znova 
aktualni zadevi v našem (političnem in 
strokovnem) prostoru. 

Menimo, da je najpomembnejše pri 
oblikovanju pravil in pri načrtovanju 
organizacije dela strokovnih delavcev  
v vrtcu predvsem zavedanje, da vzgo-
jiteljice in vzgojitelji ne delajo samo 
z otroki, ampak je enako pomemben 
del njihovega poslanstva tudi sode-
lovanje s starši.  Vrtec je, kot smo že 
večkrat poudarili, edina vzgojno-izo-
braževalna ustanova, v katero prihaja-
jo starši vsak dan dvakrat. Že samo to 
dejstvo pomeni za vrtec niz nalog, ki 
jih druge vzgojno-izobraževalne insti-
tucije nimajo v taki meri. Mislimo na 
uresničevanje  zahteve v Kurikulumu 
za vrtce (str. 24), da  imajo starši » … 
pravico sodelovati pri načrtovanju življe-
nja in dela v vrtcu in v oddelku ter po do-
govoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati 
pri vzgojnem delu, vendar ob upošteva-
nju strokovne avtonomnosti vrtca. Tako 
se lahko ob prihodu v vrtec ali v dopol-
danskem oz. popoldanskem času kraj-
ši ali daljši čas zadržijo v igralnici in se 
vključijo v različne dejavnosti v dogovoru 
z vzgojiteljem …«

Predvsem pa je pomembno, da ima-
jo starši »… pravico do postopnega uva-
janja otroka v vrtec in možnost dogovora 
o najbolj sprejemljivem načinu vključeva-
nja svojega otroka v vrtec.« Polemika o 
(ne)ustreznih praksah, ki se je pred ča-
som razvila v eni izmed osrednjih revij, 
priča o tem, da moramo tej problema-
tiki posvetiti še več pozornosti, pa tudi 
ustreznega usposabljanja za izvajanje 
doktrine in s tem čim boljšo prakso.

Srečevanje z vrtcem in njegovimi 
vzgojitelji je za povprečno 70 % slo-
venskih otrok in njihovih staršev prvi 
stik z institucijo, ki se ukvarja z vzgojo 
in izobraževanjem otrok izven družine. 
Vzgojiteljice in vzgojitelji se moramo 
zavzemati za to, da  različno sodelova-

nje s starši v prihodnje še okrepimo, 
ga strokovno podpremo in še izboljša-
mo, zato pa mora biti na razpolago tudi 
predviden (službeni) čas, sicer zgoraj 
omenjenih nalog ne moremo kakovo-
stno izpolnjevati. Vzgojiteljica ali vzgo-
jitelj se morata za sodelovanje s starši 
ravno tako predhodno dobro pripra-
viti kot za delo z otroki, morda še bolj.

Staši otrok v predšolskem obdobju 
so še zelo zainteresirani za različna so-
delovanja,  v  komunikaciji še ni  pro-
blemov z ocenami in podobnimi za-
devami, kot pozneje v šoli, zato je ta 
čas prav idealen za strokovno podpo-
ro staršem pri njihovem vzgojnem pri-
zadevanju. Upajmo, da se bodo odgo-
vorni za spremembe raznih zakonov in 
pravilnikov tega zavedali.

Sicer pa je bil 7. aprila tudi svetovni 
dan zdravja.  V reviji je zato kar nekaj 
prispevkov o skrbi za zdravje.  V branje 
priporočamo tudi zanimivo razmišlja-
nje  o vzgojiteljih v vrtcu.  Veseli bomo 
vaših odzivov in prispevkov.

Vsi v uredništvu vam želimo lepe 
pomladne dni.

Urednica
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Vrtec se predstavi

Vrtec Vrhnika

Vzgojiteljica oz. vzgojitelj potrebujeta 
znanje iz različnih strokovnih področij

Zadnja leta skoraj povsod povpra-
ševanje po prostih mestih presega 
razpoložljive možnosti v vrtcih. 
Kako je pri vas na Vrhniki? Pred-
stavite, prosim, vrtec, ki ga vodite.

Vrtec Vrhnika se je v zadnjih petih 
letih močno povečal. V štirih enotah 
imamo 35 oddelkov,  skupaj je v njih 
635 otrok. V zadnjih nekaj letih se raz-
merje med oddelki povečuje v korist  
prvega starostnega obdobja. Letos ima-
mo tako v vseh enotah 14 oddelkov pr-
vega starostnega obdobja. V eni od na-
ših enot deluje tudi razvojni oddelek 
– vanj je vključenih šest otrok z zmerno 
motnjo v duševnem razvoju. V popol-
danskem času enkrat tedensko izvaja-
mo tudi igralne urice za starše in otroke 
od 1. do 3. leta, ki niso vključeni v vrtec. 

Kako si razlagate tako hitro rast od-
delkov, povečan vpis in zanimanje 
za vaš vrtec?

Vrhnika je blizu Ljubljane, zato je bi-
lo v zadnjih letih k nam precej priselje-
vanja, pa tudi občina sama je velika. Ta-
ko se vseskozi srečujemo s problemom 
odklonjenih otrok. Lani, na primer, 
smo odklonili 194 otrok, vse v starosti 
do dveh let. Moram pa reči, da občina 
Vrhnika pospešeno rešuje prostorsko 
stisko na področju predšolske vzgoje, 
saj je v zadnjih štirih letih zgradila dve 
novi enoti vrtca, v katerih imamo sku-
paj dvajset novih oddelkov. V mesecu 
aprilu odpiramo še tretjo enoto vrtca s 
šestimi oddelki. Tako bo  problem od-
klonjenih otrok na Vrhniki najbrž v ve-
liki meri rešen.

Starši že dolgo ne govorijo več o 
varstvu otrok, ampak pričakujejo 
kakovostni kurikul vrtca, ki bo nji-
hovim otrokom omogočal razvoj in 
spodbudil zgodnje učenje. Kako se 
pri vas otroci vzgajajo in učijo? 

Zagotovo so pričakovanja staršev ve-
lika in upravičena. Naloga vseh nas zapo-
slenih, še posebno pa vzgojiteljev, je, da 
se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo 
pri vzgoji in izobraževanju nam zaupanih 
otrok. Zdi se mi pomembno, da vsak dan 
v vsakem oddelku optimalno uresničuje-
mo načela in cilje skupnega dokumenta 
Kurikuluma za vrtce, ob upoštevanju po-
sebnosti našega okolja.  Včasih je to zara-
di objektivnih razlogov težko zagotoviti.

Lahko omenite kakšno posebnost, 
ki bi bila zanimiva tudi za druga 
okolja?

V našem vrtcu strokovne delavke 
za vsakega otroka vodijo njegov oseb-
ni portfolio, kar pomeni, da spremljajo 
in beležijo otrokov napredek v razvoju 
in učenju. Na osnovi opažanj načrtujejo 
dejavnosti, ki otrokom omogočajo ak-
tivno učenje, raziskovanje in razvijanje 
njegovih kompetenc. Strokovne delav-
ke sodelujejo tudi v različnih projektih, 
ki nudijo otrokom dodatne spodbude 
za učenje in širijo njihova znanja. Svo-
jo prepoznavnost gradimo na področju 
gibanja in narave, še posebno v povezavi 
z ekologijo. Pri strokovnih delavcih pou-
darjamo vseživljenjsko učenje. 

Marta Samotorčan

 Vrhnika je eno mlajših slovenskih mest, saj je postalo mesto šele 
leta 1955. Leži na jugozahodnem delu Ljubljanskega barja. Prva 
naselbina na tem mestu sega že v starejšo kameno dobo, kar za-
nimivo opisuje pisatelj Janez Jalen v svojih Bobrih. V njih omenja 
tudi Argonavte in znano legendo o ladji Argo, ki so jo na svojem 
begu iz Močilnika, kjer izvira Ljubljanica, prenesli v Jadransko 
morje.  Legenda izpričuje vedenje o tem, da so tod vodile prastare 
trgovske poti proti morju.

Več tisoč let pozneje se je pri idiličnem Močilniku rad zadrževal tudi 
Ivan Cankar, rojen Vrhničan.  Njegova rojstna hiša na Klancu je spre-
menjena v muzej, ki ga rade obiskujejo tudi šolske skupine otrok.

Zgodovinsko je izpričana tudi naselbina Nauportus, ki so jo zgra-
dili Rimljani. Naselje je v rimskih časih imelo rečno pristanišče in 
vojaško utrdbo. Leta 1300 je kraj omenjen kot Gornja Ljubljana. 

Tudi danes si Vrhnika   na Ljubljanskem barju podaja roko z Lju-
bljano, obe mesti se širita po obrobju barja.  Veliko prebivalcev se 
vozi v službo z Vrhnike  v Ljubljano in se vanjo vrača v popoldan-
skem času. Ostali so zaposleni v obrtnih in storitvenih dejavno-
stih. H kakovosti življenja  Vrhničanov pomembno prispeva tudi 
Vrtec Vrhnika, ki ga vodi vzgojiteljica in profesorica razrednega 
pouka, MARTA SAMOTORČAN.
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Imate za področje gibanja dobre 
pogoje?

V novih enotah vrtca imamo velike 
ter sodobno opremljene športne igral-
nice, v katerih lahko vzgojiteljice pri-
pravijo otrokom najrazličnejše gibalne 
spodbude in ponudijo neštete možnosti 
za spoznavanje različnih iger in športov. 
Že deveto leto smo vključeni v medna-
rodni projekt FIT, ki spodbuja gibanje 
za zdravje in razvija veselje do gibanja. 
FIT projekt je tudi prvo starostno ob-
dobje obogatil z mnogimi novimi gibal-
nimi izzivi, ki spodbujajo učenje in re-
ševanje gibalnih problemov. Poleg tega 
imamo v neposredni bližini naših enot 
različne naravne kotičke, ki nudijo otro-
kom še dodatne možnosti za razvoj mo-
toričnih spretnosti in aktivnega učenja.  

Kaj je v ospredju vaših ravnatelj-
skih prizadevanj pri izvedbenem 
kurikulu vrtca?

Še zlasti sem vesela, ko opažam velik 
napredek pri organizaciji učenja otrok 
v prvem starostnem obdobju. Tu so 
spremembe najbolj očitne. Bogato in 
spodbudno učno okolje, ki ga strokov-
ne delavke pripravljajo otrokom v teh 
oddelkih,  omogoča otrokom spozna-
vati svet okrog njih z vsemi čutili. 

Kako razumete kakovost vrtca? Kaj 
je za vas dober vrtec?

Zavedam se, da je kakovost na pro-
cesni ravni ključna za kakovost vrtca. 
Dober vrtec smo ljudje, ki v njem dela-
mo. Pri tem imam v mislih tako strokov-
ne kot tudi tehnične in upravne delav-
ce. Zato se trudim in si prizadevam za 
dobre sodelavce. Pri tem je pomembna 
osebna naravnanost strokovnih delav-
cev ter strokovnost. Veliko pozornosti 
namenjam izobraževanju zaposlenih na 
strokovnem področju in tudi izobraže-
vanju za osebno rast. Znotraj posame-
znih delovnih sredin spodbujam timsko 
delo in sodelovanje, ker menim, da to 
bogati pedagoško prakso ter tudi zapo-
slene same.  Trudim se dobro delo opa-
ziti in ga pohvaliti. Pomembni se mi zdi-
jo letni razgovori z delavci. Spodbujam 
jih k vodenju njihovega osebnega listov-
nika, k načrtovanju osebnih oz. poklic-
nih ciljev na letni ravni. Verjamem v do-
bro v ljudeh, jim zaupam in jih cenim. 
Morda jim to premalokrat povem. Vem, 
da vsega ne znam in ne morem sama in 

da smo prav vsi pomembni, potrebni 
in odgovorni za kakovost našega vrtca.

V zadnjem času je postala znova 
aktualna organiziranost delovnega 
časa strokovnih delavcev. Lahko 
opišete svojo organizacijo delov-
nega časa? Kako pri vas razporejate 
delovni čas strokovnih delavcev?

Naši vrtci so odprti od 5.30 zjutraj 
do 17.00 popoldne. Večino otrok pri-
haja v vrtec od 7.30 do 8. ure. Popoldne 
so otroci v vrtcu dlje časa, večina jih od-
ide med 15. in 15.30. Zajtrk imamo ob 
8.00, kosilo za otroke prvega starostne-
ga obdobja ob 11.00, za otroke druge-
ga starostnega obdobja pa ob 12. uri. 
Otroci imajo v vrtcu tudi dopoldansko 
in popoldansko malico. Dopoldne, oko-
li 9.30, je to predvsem sadje, ki je otro-
kom na razpolago med različnimi de-
javnostmi. Popoldne, po počitku, pa je  
malica  nekoliko izdatnejša. Poskrbimo, 
do jo otroci kulturno zaužijejo. Jutra-
nji čas do zajtrka je namenjen zbiranju 
otrok, individualni in skupinski igri. Po-
gosto že v tem času strokovne delavke 
pripravijo otrokom različne aktivnosti 
v športni igralnici ali pa se individualno 
posvečajo posameznim otrokom. Čas 
od zajtrka do kosila je namenjen načrto-
vanim dejavnostim, ki se izvajajo v igral-
nicah in na prostem. Bivanje na prostem 
omogočamo vsem otrokom v vseh vre-
menskih okoliščinah, če le niso ekstre-
mne. Čas po kosilu je namenjen počit-
ku, ki je v različnih starostnih oddelkih 
različno organiziran. Čas do odhoda je 
namenjen skupinski igri, individualne-
mu delu z otroki ter tudi nadaljevanju 
načrtovanih aktivnosti. 

Malica kmalu sledi zajtrku, kosilo 
malici, po počitku spet malica … 
Kako se to obnese?

Pred tremi leti smo glede na potre-
be vrtca in glede na takratna priporočila 
Zavoda RS za šolstvo v našem vrtcu iz-
vedli določeno rekonceptualizacijo de-
lovnega časa vzgojiteljic. Tako so vzgo-
jiteljice sedaj prisotne na delovnem 
mestu 7,5 ure, pri čemer jim pripada 
0,5 ure odmora in 1 ura za načrtovanje 
ter materialne priprave na neposredno 
delo z otroki. Te naloge opravijo v času 
počitka otrok, nato pa se vrnejo v od-
delek. Tudi pomočnice vzgojiteljic so v 
vrtcu 7,5 ure. Pol ure do polne delovne 

obveznosti namenjamo dejavnostim, ki 
potekajo v vrtcu izven strnjenega de-
lovnega časa. Te dejavnosti se nanaša-
jo predvsem na izobraževanje in sreče-
vanja s starši, vse ostale obveznosti pa 
opravimo v času obvezne prisotnosti 
sedmih ur in pol.

Glede na to, da ste veliko gradili 
nove enote vrtca, me zanima, koliko 
ste bili vključeni v proces priprav na 
gradnjo in med samo gradnjo?

Lahko rečem, da sem v zadnjih pe-
tih letih intenzivno sodelovala pri gra-
dnji vrtcev.  Sodelovala sem z različ-
nimi projektanti, odbori za gradnjo, 
izvajalci in izdelovalci opreme. Sode-
lovati pri načrtovanju, gradnji in opre-
mljanju je seveda dragocena izkušnja, 
vendar se za ravnatelja pravo delo zač-
ne šele po tem, ko je vrtec zgrajen. Vsa-
ko odprtje novega vrtca je organiza-
cijsko in vsebinsko zahtevno. Izbrati 
je potrebno prave sodelavce, obliko-
vati kulturo in klimo v novih enotah, 
spodbujati sodelovanje in timsko delo, 
poskrbeti za kakovostno izvajanje ku-
rikula, k sodelovanju povabiti starše 
in poskrbeti, da se bo vrtec povezal z 
okoljem, v katerem deluje. Lahko re-
čem, da sem bila skupaj s sodelavci na 
teh področjih uspešna. 

Na enem od posvetov ste predstavi-
li zanimivo urejeno okolico vrtca. 
Lahko poveste, za kaj gre?

V zadnjem letu nam je uspel projekt, 
ki je plod timskega dela in sodelovanja 
otrok in zaposlenih v eni od naših enot. 
Od občine smo dobili v najem neoblju-
den del zemlje, na katerem smo zgra-
dili različne naravne kotičke in čutno 
pot. Tako lahko sedaj otroci opazuje-
jo življenje v mini barju, skalnjaku, lah-
ko obdelujejo zelenjavni, cvetlični ali 
zeliščni vrt. Tudi čutna pot okrog rib-
nika nudi otrokom veliko spodbud za 
seznanjanje z različnimi materiali in za 
različne aktivnosti. Ker je bil projekt fi-
nanciran s strani Evropske skupnosti, 
je bilo ob vsem dogovarjanju in načr-
tovanju potrebno tudi veliko admini-
strativnega dela. 

Za kaj si trenutno najbolj priza-
devate?

Kot sem omenila, bomo v aprilu 
odprli še eno enoto vrtca. Upam, da 
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bomo s temi dodatnimi prostori omo-
gočili vključitev v vrtec vsem, ki ga po-
trebujejo.  

Ste zadovoljni s skrbjo in naklonje-
nostjo lokalne skupnosti do vašega 
vrtca?

Z lokalno skupnostjo odlično sode-
lujemo. Na občini Vrhnika so zaposle-
ni ljudje, ki jim je mar za vrtec. Znali so 
prisluhniti potrebam staršev in z novimi 
enotami vrtca zagotavljati  prepotrebna 
nova  mesta za otroke. Tudi v proraču-
nu nam redno namenjajo dovolj sred-
stev za obnovo in vzdrževanje opreme 
ter dodatna sredstva za igrišča. S potr-
jevanjem cene nimamo težav, nazadnje 
smo ceno celo znižali. Pomembno se 
mi zdi, da se na občini zanimajo za naše 
delo, za naše težave in nam jih pomaga-
jo reševati, kadar je to potrebno. Vrtec 
je tudi sicer dejaven v lokalnem okolju, 
sodelujemo na različnih prireditvah v 
kraju. Tako že vrsto let v decembru raz-
stavljajo strokovne delavke vrtca v Can-
karjevem domu na Vrhniki svoje stvari-
tve, ki so vsako leto tematsko določene. 
Sodelujemo tudi z domom upokojen-
cev, z osnovnimi šolami, turističnim 
društvom, na prireditvah v organizaciji 
Zavoda Ivana Cankarja, s Cankarjevo 
knjižnico in drugimi.

Ravnateljica je tudi poslovni vod-
ja vrtca. V večini javnih vrtcev je 
procent sredstev za stroške dela in 
ostalih stroškov poslovanja v raz-
merju 82:18. Kako je s tem razmer-
jem pri vas? Kakšen je bil poslovni 
izid za leto 2011?

Razmerje med stroški plač in mate-
rialnimi stroški v ceni programa je tudi 
pri nas podoben kot v drugih vrtcih v 
državi. Poslovni izid za leto 2011 je po-
zitiven, zato bomo občini predlagali, da 
nam odobri sredstva iz pozitivnega re-

zultata poslovanja v letu 2011 za nakup 
opreme za igrišče in športno igralnico v 
novem vrtcu. Tako bomo lahko zago-
tovili kakovostne materialne pogoje za 
delo tudi v novi enoti.

Kakšen je vaš pogled na vzgojiteljski 
poklic in njegov razvoj skozi čas?

Dober vzgojitelj je po mojem mne-
nju tisti, ki združuje primerne osebno-
stne lastnosti in kakovostno strokovno 
znanje. Otroci ne vedo za diplome raz-
ličnih stopenj, vedo pa, katera vzgojite-
ljica jih spoštuje in jih ima rada. Spo-
štovati jih pomeni biti odgovoren za 
napredek otrok v razvoju  in pri učenju. 
Vzgojitelj mora poznati vsakega otroka 
v skupini in mu omogočiti, da bo lah-
ko razvijal svoje sposobnosti, spretno-
sti, veščine in kompetence. Čeprav so 
otroci 21. stoletja drugačni, pa vendarle 
menim, da so njihove temeljne potre-
be enake, kot so bile v preteklosti:  biti 
sprejet, čutiti  varnost in toplino in ime-
ti veliko ustvarjalne svobode za igro in 
druženje z vrstniki. Sodobni vzgojitelj 
mora biti vešč opazovati otroke in or-
ganizirati dejavnosti in spodbudno uč-
no okolje, v katerem bo imel vsak otrok 
možnost učenja in napredovanja v skla-
du s svojimi zmožnostmi. 

Pod kakšnimi pogoji, po vašem 
mnenju, vzgojiteljica vse to zmore?

Če hoče vzgojiteljica uresničevati 
pričakovanja stroke, mora tudi sama ne-
nehno strokovno rasti, se izobraževati, 
kritično presojati in razmišljati o svo-
jem delu. Pomembno področje vzgoji-
teljevega dela je tudi sodelovanje s star-
ši. Temu področju se v izobraževanju 
za poklic vzgojiteljice posveča prema-
lo pozornosti. Pozablja se, da se s starši 
srečujemo in komuniciramo vsak dan, 
občasno pa mora vzgojiteljica pripravi-
ti tudi srečanje (roditeljski sestanek) z 

vsemi starši. Tudi na pogovornih urah 
so vprašanja staršev vse bolj zahtevna, 
vzgojiteljica potrebuje zato več znanja. 
Od vzgojiteljev se pričakuje tudi med-
sebojno sodelovanje in timsko delo. Tu-
di tega se ne da kar zaukazati. Včasih je 
potrebno veliko potrpežljivosti in str-
pnosti, da se v določenih delovnih sre-
dinah oblikuje kakovostna sodelovalna 
klima in timsko delo. Vendarle pa je biti 
vzgojitelj eden najlepših poklicev, če ga 
človek rad opravlja, saj je to delo dina-
mično, kreativno, omogoča osebno iz-
polnitev, predvsem pa otroci hvaležno 
vračajo, kar od nas dobijo. Tako si lah-
ko ob njih sproti nabiramo novih moči. 

Z vrtcem je tesno povezana tudi 
vaša osebna poklicna pot diplomi-
rane profesorice razrednega pou-
ka. Kako vas je življenjska pot pri-
peljala v vrtec?

Vse svoje poklicno obdobje sem v 
vrtcu. Zaposlila sem se po končani sre-
dnji vzgojiteljski šoli. Ob delu sem do-
študirala na Pedagoški akademiji – smer 
predšolska  –  vzgoja in si pridobila VI. 
stopnjo izobrazbe.  Ko se je začelo in-
tenzivno govoriti o devetletni osnovni 
šoli, sem se vpisala  na  razredni pouk na 
Pedagoški fakulteti in študij tudi uspe-
šno zaključila. Vendar se ob uvedbi de-
vetletke nisem odločila za delo v šoli. 
Tako sem ostala in bom še naprej pred-
vsem vzgojiteljica. 

Ste zadovoljna ravnateljica?
Ko se pogovarjam s kolegi in kolegi-

cami, opažam, da si vsi nenehno priza-
devamo za več in boljše na vseh podro-
čjih, kar seveda ni narobe. Ob tem pa 
se ne znamo ustaviti in biti zadovoljni s 
tem, kar nam je že uspelo, kar že imamo. 
Opažam, da se tudi v naše vrste zajeda 
nezadovoljstvo, pesimizem in negoto-
vost. Morda je v teh kriznih časih pri-
ložnost, da poiščemo vse dobro in po-
zitivno v nas samih in si to medsebojno 
podelimo. Naše poslanstvo je vzgoja no-
vih generacij in odgovorni smo, da jim z 
zgledom sporočamo, da je življenje lepo 
in vredno, saj je bolj kot vse materialno 
pomembno to, da imamo drug druge-
ga, da lahko sodelujemo, se družimo in 
se veselimo življenja.

Urednica B. V.

Otrok spoznava živali, rastline, predmete in pojave okoli sebe. 

Spoznava in spoštuje živa bitja, uživa z njimi ter se zanima za nji-
hove življenjske pogoje. 

Spoznava naravno okolje in se usmerja v aktivno delovanje za nje-
govo ohranitev.«

                                                                          Kurikulum za vrtce, stran 56
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1 Izhodišča

1.1 Izhodišča za oblikovanje organizacije delovnega 
časa, ki temeljijo v področni zakonodaji

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobra-
ževanja. Programe, ki jih izvajajo javni vrtci, sprejme Strokov-
ni svet RS za splošno izobraževanje. Zadnji program, ki je bil 
tako sprejet, je javno veljavni program »Kurikulum za vrtce«.

Glede na trajanje je lahko program dnevni 6- do 9-urni 
ali 4- do 6-urni, poldnevni ali krajši. Večina vrtcev izvaja sa-
mo dnevne programe, ker razpoložljive prostorske kapaci-
tete v zadnjih letih komaj zadostujejo potrebam po dnevnih 
programih.

Vrtci imajo različen poslovni čas, od 10 do 15 ur dnevno.
Vrtci so praviloma ustanovljeni kot samostojni zavodi, se-

stavljeni iz več enot vrtca, ki delujejo na različnih lokacijah. 
Običajno je sestavni del samostojnih vrtcev tudi priprava 
prehrane, čiščenje, razvozi perila, hrane in drugih potrebščin 
med enotami vrtca, vzdrževanje stavb, pranje vrtčevskega 
perila, svetovanje staršem in vzgojiteljem, administrativne 
in finančne naloge in ravnatelj(ica). Vrtci, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za samostojne zavode, so organizirani kot organiza-
cijske enote drugih zavodov, največkrat osnovnih šol.

    Otroci so razporejeni v oddelke prvega in oddelke dru-
gega starostnega obdobja ter kombinirane oddelke. V oddel-
kih je določeno najvišje število otrok za posamezno starostno 
obdobje, kar predpisuje zakon o vrtcih. Število oddelkov v 
vrtcih je različno. Za samostojni vrtec je potrebno najmanj 

deset oddelkov. Zgornje omejitve trenutno ni, zato se neka-
teri samostojni vrtci (pre)veliki.

Dejavnost vzgoje in izobraževanja opravljajo v vrtcu vzgo-
jitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki imajo:

-  predpisane izobrazbene pogoje (najmanj prva stopnja 
za vzgojitelje in srednja vzgojiteljska šola za pomočni-
ke vzgojiteljev);

-  določeno vsebino delovne obveznosti (priprava na 
vzgojno delo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega de-
la (tj. neposredno delo z otroki), delo s starši in druge 
naloge) v 40-urni tedenski delovni obvezi;

-  določen čas vzgojnega dela z otroki, 30 ur pri vzgoji-
teljih in 35 ur pri pomočnikih vzgojitelja v 40-urni de-
lovni obvezi;

-  določene ure sočasnosti obeh strokovnih delavk pri 
otrocih (6 ur v prvem in 4 ure v drugem starostnem 
obdobju ter 5 ur v kombiniranih oddelkih) v 9-urnem 
trajanju dnevnega programa;

-  z zakonom določene naloge v strokovnih organih vrt-
ca: vzgojiteljskem zboru in strokovnem aktivu in

-  določeno obvezno strokovno izobraževanje.

1.2 Načrtovanje organizacije dela na letni ravni 
Potrebe okolja se odražajo v ustanovitvenem aktu, kjer 

vsaka lokalna skupnost, v skladu s področno zakonodajo, 
doda svoje specifične potrebe in želje.

Organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca 
določi vrtec z letnim delovnim načrtom. Sestavni elementi 
letnega delovnega načrta so določeni z zakonom. K tistemu 
delu letnega delovnega načrta, ki ima finančne posledice, si 
mora pridobiti soglasje ustanovitelja. 

Vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in 
poslovanje vrtca, se podrobneje urejajo še z internimi pravili.

Vrtec mora tudi preverjati potrebe staršev glede poslov-
nega časa.

1.3 Kriteriji, ki jih mora vrtec upoštevati pri organiza-
ciji delovnega časa strokovnih delavcev

Kriteriji, ki jih mora vrtec upoštevati pri organizaciji delov-
nega časa strokovnih delavcev, so zbrani na osnovi v uvodu 
predstavljenih podlag, ki vnaprej določajo delovanje javnih 
vrtcev v posameznem okolju. Kriteriji so:
1) kriteriji, ki so določeni z zakoni in pravilniki ministra za 

šolstvo ter ustanovitvenim aktom;
2) kriteriji, ki so utemeljeni z drugimi zakoni (delovno pravo, 

kolektivna pogodba, varstvo pri delu s požarno varnostjo 
in zdravstvenim varstvom itd.);

3) kriteriji, ki so utemeljeni z načini gradnje stavb, v katerih 
so vrtci;

4) kriteriji, ki so utemeljeni s potrebami staršev zaradi fleksi-
bilnosti njihovega delovnega časa;
5) kriteriji, ki so utemeljeni s časovno različno dnevno 

prisotnostjo otrok ter prihodi in odhodi iz vrtca;

Organizacija delovnega časa strokovnih 
delavcev v javnem vrtcu

Uvod
Aktiv ravnateljic Savinjske in Savinjsko-Ša-
leške regije je na eni od svojih sej že pred leti 
oblikoval delovno skupino, ki je proučila fleksi-
bilnost delovnega časa strokovnih delavcev v 
javnih vrtcih. 

Gradivo, ki je nastalo, je bilo v pomoč predvsem 
članicam aktiva, posredovano pa je bilo tudi ak-
tualni predsednici Skupnosti vrtcev Slovenije, 
ki je v zaključni fazi tudi osebno sodelovala pri 
njegovem oblikovanju, ter poslano Ministrstvu 
za šolstvo in šport.

  Ker je v zadnjem času organizacija delovnega 
časa znova postala aktualna, ponujamo z dovo-
ljenjem predsednice aktiva ravnateljic v branje 
in razmislek aktualizirano gradivo tudi širši 
strokovni javnosti.
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Razlaga h kriterijem, ki so določeni z zakoni in pravilniki mi-
nistra za šolstvo ter ustanovitvenim aktom

Osnovni kriteriji, ki jih mora upoštevati vrtec pri organi-
zaciji delovnega časa strokovnih delavcev, so določeni že s 
sedaj veljavno področno zakonodajo:
- vzgojno delo z otroki obsega 30 ur pri vzgojiteljih in 35 ur 

pri pomočnikih vzgojitelja v okviru 40-urnega delovnega 
časa;

- ure sočasnosti pri otrocih: 6 ur v prvem starostnem obdo-
bju, 5 ur v kombiniranem in 4 ure v drugem starostnem 
obdobju, kot izhodišče za sistemizacijo ob začetku šol. 
leta;

- trajanje programa za otroke: največ 6 ur v poldnevnem 
programu ali največ 9 ur v dnevnem programu, za daljši 
čas se je potrebno z ustanoviteljem dogovoriti za dodatne 
delavce;

- trajanje poslovnega časa posamezne enote vrtca: najmanj 
9 in največ 15 ur dnevno.

Za čas po zaključenem poslovnem času v enoti oz. vrtcu 
mora ravnatelj določiti čas raznih obveznih prisotnosti stro-
kovnih delavcev v vrtcu za tiste naloge, ki jih določa področ-
na zakonodaja oz. pedagoška praksa in so vključene v letni 
delovni načrt vrtca:
- delo strokovnih organov vrtca: vzgojiteljskega zbora in 

strokovnega aktiva;
- obvezno organizirano strokovno izobraževanje in izpo-

polnjevanje strokovnih delavcev vrtca: vzgojiteljev in po-
močnikov vzgojiteljev v obsegu 40 ur letno;

- evalviranje in načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela v 
tandemu (vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice skupaj);

- timsko evalviranje in načrtovanje skupnih ciljev in nalog 
enote vrtca ali vrtca v celoti za določeno obdobje, običaj-
no za čas 3 do 4 tedne (Kurikulum za vrtce, 1999 ter letni 
delovni načrt vrtca);

- delo v posameznih projektih (sodelovanje z zunanjimi 
institucijami);

- obvezno delo s starši: govorilne ure, roditeljski sestanki, 
prireditve za otroke in starše, vrtec za starše ipd. 

Razlaga h kriterijem, ki so utemeljeni z drugimi zakoni (de-
lovno pravo, kolektivna pogodba, varstvo pri delu s požarno var-
nostjo in zdravstvenim varstvom itd.)

V čas po zaključenem poslovnem času ali pred začetkom 
poslovnega časa je potrebno določiti tudi čas obvezne priso-
tnosti v vrtcu za ostale naloge, ki jih določa druga zakonodaja.

Upoštevati je potrebno tudi pravice in omejitve, ki jih 
delavec pridobi s kolektivno pogodbo zaradi dolgoletnega 
dela in starosti, pa tudi omejitve, ki jih delavec pridobi z od-
ločbami SZPIZ-a za delovno invalidnost ali za invalidnost 
zaradi bolezni:
- pravica do 30-minutnega odmora med delom (v 40-ur-

nem delovnem času);
- drugo po zakonu obvezno izpopolnjevanje: s področja 

varstva pri delu in požarne varnosti ter HACCP sistema, 
vodenja kakovosti;

- omejitve iz kolektivne pogodbe: za dve uri zmanjšana 
vzgojna obveznost dela z otroki za delavke s tridesetimi 
leti dela v vzgoji in izobraževanju;

- omejitve iz invalidskih odločb: individualno.

Razlaga  kriterijev, ki so utemeljeni z načini gradnje stavb, v 
katerih delujejo enote vrtcev

Vrtci delujejo v različnih stavbah, namensko in nenamen-
sko grajenih. Pri organizaciji delovnega časa v vrtcu je potreb-
no upoštevati način, kako je zgrajena stavba, v kateri je vrtec, 
saj stavba pomembno vpliva na organizacijo dela. Organiza-
cija delovnega časa je drugačna, glede na:

a) število oddelkov v enoti vrtca:
 - v enem oddelku,
 - v dveh oddelkih ali štirih oddelkih,
 - v treh ali šestih oddelkih,
 - v petih ali desetih oddelkih;
 - več.

b) število vhodov v enoto vrtca:
 - pritlične stavbe in nadstropne stavbe s skupnim ali lo-

čenim vhodom;
 - število igralnic, ki so vezane na eno skupno garderobo, 

sanitarije in en vhod;
 - ločenost ali povezanost oddelkov prvega in drugega sta-

rostnega obdobja (otroci prvega starostnega obdobja 
se ne smejo seliti, ker jih nestalnost prostora psiholo-
ško obremenjuje).

 V fazi združevanja in razdruževanja oddelkov je pomemb-
no upoštevati, kakšna je struktura oddelkov, saj skupno števi-
lo otrok ne sme preseči z zakonom določen zgornji normativ.

Razlaga h kriterijem, ki so utemeljeni s potrebami staršev za-
radi fleksibilnosti njihovega delovnega časa

Kot kriterij za razporeditev delovnega časa strokovnih de-
lavcev v vrtcu se mora še upoštevati:
- časovni razpon dneva, v katerem je prisotnih največ otrok 

(lahko zelo različno, večinoma pa med 8. in 15. uro);
- postopnost prihajanja in odhajanja otrok (večinski priho-

di otrok do 6., 7., 8. ali 9. ure narekujejo povsem različno 
organizacijo delovnega časa).

K temu je potrebno dodati, da nastajajo v vrtcih zelo raz-
lične predvidene in nepredvidene razmere, ki skoraj dnevno 
vplivajo na organizacijo dela enote: 
-  bolezni otrok,
-  bolezenske odsotnosti strokovnih delavcev,
-   izredni in redni dopusti,
-   čas šolskih počitnic in čas med prazničnimi dnevi,
-   različne izredne razmere (popravila, vzdrževalna dela, 

gradnje).

V takem primeru je ravnatelj dolžan mimo osnovnega 
letnega razporeda strokovnih delavcev organizirati delo ta-
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ko, da je zagotovljeno nemoteno delo (začasni pisni razpo-
red osebja).

2 Kaj lahko in mora storiti vrtec za še boljšo organiza-
cijo delovnega časa strokovnih delavcev?

Ob upoštevanju prej navedenih kriterijev za organizacijo 
delovnega časa strokovnih delavcev mora vrtec za doseganje 
čim bolj racionalne organiziranosti permanentno opravljati 
nekaj nalog.

Naloga
 Pravočasno načrtovati in pripraviti predlog letnega de-

lovnega načrta (v nadaljevanju: LDN) za posamezno 
šolsko leto. Vsebino LDN podrobno predpisuje zakon, 
med obveznimi sestavinami je tudi organizacija dela, 
katerega sestavni del je tudi organizacija delovnega časa 
strokovnih delavcev.

Predlog
 Osnutek mora biti pripravljen že junija, najkasneje sre-

di avgusta pa kot predlog posredovan lokalni skupnosti. 
Zadnji teden v avgustu se morajo s predlogom soočiti 
vsi zaposleni, strokovni delavci pa  svoje predloge in 
pripombe posredujejo na prvem vzgojiteljskem zboru, 
ki mora biti zadnje dni v avgustu. Na prvih roditeljskih 
sestankih se z LDN seznanijo starši, ki lahko predlagajo 
svoje predloge. Proti koncu uvajalnega obdobja se se-
stane svet zavoda, ki na podlagi pridobljenega soglasja 
ustanovitelja dokončno sprejme LDN. 

Naloga
 Ugotavljati potrebe staršev: ob vpisu, na začetku šolskega 

leta, pred prazniki, pred počitnicami in letnimi dopusti.
Predlogi za izboljšave: 

- na vpisnici naj bodo predlagani poslovni časi enot vrtca, 
da lahko starši izberejo najustreznejšo enoto vrtca in svo-
jemu delovnemu času ustrezen poslovni čas vrtca;

- v uvajalnem mesecu (september) evidentiramo prihode in 
odhode otrok in na tej osnovi naredimo osnovni časovni 
letni delovni razpored osebja;

- pred prazniki, počitnicami in pred dopusti evidentiramo 
potrebe staršev po vrtcu in temu prilagodimo začasni raz-
pored osebja. Strokovni delavci, ki jih ne potrebujemo, 
koristijo dopust ali presežne ure (koristijo realizirane 
ure, namesto da bi dobili plačane nadure).

Naloga
 Določiti sočasnost strokovnih delavk glede na čas dneva, 

ko je največje število otrok v vrtcu.
Predlog:
- za vsak oddelek mora biti natančno izdelan urnik dela 

obeh strokovnih delavk.

Naloga
 Z ustanoviteljem se je potrebno dogovoriti za način nado-

meščanja in dopolnjevanja odsotnih strokovnih delavcev.
Predlog:

- dosledno upoštevati pravilnik o metodologiji za oblikova-
nje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. 
RS, št. 97/2003), še posebno 8. člen;

- dogovor z ustanoviteljem naj bo v pisni obliki.

Naloga
Oblikovati dnevne rede za vsa starostna obdobja v skladu 

s kurikularnimi načeli in poslovalnim časom enote vrtca ter 
prihodi in odhodi otrok.

Predlog:
- upoštevati najmanj 2,5 do 3-urne razmike med obroki 

hrane,
- upoštevati evidentirane prihode in odhode in
- upoštevati določen poslovni čas enote.

Naloga
Voditi evidenco prihodov in odhodov zaposlenih, za stro-

kovne delavce tudi za dejavnosti, ki se opravljajo v vrtcu izven 
poslovalnega časa (ko v vrtcu ni otrok).

Predlog
- V skladu z zakonom o evidencah na področju dela in so-

cialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/2006) vrtec vodi eviden-
co delovnega časa vseh zaposlenih, za strokovne delav-
ce pa tudi za dejavnosti, ki se opravljajo v vrtcu, vendar 
izven poslovalnega časa (ko v vrtcu ni več otrok). Tako 
ima vrtec kot delodajalec vpogled v število ur za vsakega 
posameznega strokovnega delavca, ki jih slednji opravijo 
na delovnem mestu v vrtcu z otroki ali izven poslovnega 
časa (za druge potrebne naloge, ki so načrtovane v letnem 
delovnem načrtu).

3 Ugotovitve

Ugotovili smo:
- da je organizacija časa v vrtcu povezana z zakonskimi do-

ločili in pogoji okolja, v katerem vrtec deluje;
- organizacija delovnega časa mora biti različna, kot so raz-

lična okolja, ki se jim mora vrtec prilagajati;
- večino delovnega časa v okviru 40-urnega dela morajo 

strokovni delavci vrtca opraviti v vrtcu, v  oddelku, kot to 
določa zakon, pri čemer morajo, zaradi vmesnega odmo-
ra, čas v oddelku podaljšati za 1/2 ure čez 6- oz. 7-urno 
vzgojno obveznost; 

- preostali čas do polne delovne obveznosti pa je razdeljen 
na čas, ki ga izven poslovalnega časa opravijo v poznih po-
poldanskih urah v vrtcu (sodelovanje s starši, vzgojiteljski 
zbori, strokovni aktivi, timsko načrtovanje in evalviranje 
ipd.), manjši delež ur pri vzgojiteljih-vodjih oddelkov, pa 
ostane za pisne priprave, analize in pripravo nestrukturi-
ranega materiala za vzgojno delo in učenje (nova dekla-
macija, nova pesmica, nova instrumentalna skladba itd.).

Če ima vrtec na razpolago ugodne delovne pogoje za stro-
kovne delavce, lahko manjši del ur, ki je vezan na pisne pri-
prave in analize, vzgojitelji prav tako opravijo v vrtcu, o če-
mer odloči ravnatelj (po posvetu s strokovnim delavcem za 
varstvo pri delu). 
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O tem in onem iz naših vrtcev

Srečanje s starši

V vsakem primeru pa morajo izven poslovalnega časa 
opraviti tiste naloge, ki so vezane na sodelovanje s starši, 
delo strokovnih organov in timsko načrtovanje in eval-
viranje.

V zvezi s tem menimo, da je nedopustna praksa posa-
meznih vrtcev, kjer zahtevajo 8-urno prisotnost strokovnih 
delavk. V takem primeru namreč iz dnevnega evalviranja in 
načrtovanja vzgojno-izobraževalnega dela za posamezni od-
delek izključijo pomočnike vzgojiteljev. Kjer se povezujejo 
samo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev pa so v tem času v 
oddelku z otroki, kršijo eno od temeljnih kurikularnih načel 
timskega sodelovanja, ki naj bi povezovalo prav delo vzgoji-
telja in pomočnika vzgojitelja posameznega oddelka v kohe-
zivno celoto. (Povsem nedopustno pa bi bilo, da bi v oddel-
ke poslali nestrokovno osebje). Upoštevati je potrebno, da je 
tudi pomočnik vzgojitelja strokovna oseba, s svojo refleksijo 

glede dogajanja v oddelku, predvsem pa je potrebno videti 
kurikul oddelka ves čas poslovanja oddelka, tudi takrat, ko v 
oddelku ni vzgojitelja.

4 Zaključek

Zapisali smo okvirne pravne podlage, ki vplivajo na orga-
nizacijo delovnega časa strokovnih delavcev v vrtcu. V nada-
ljevanju smo na tej osnovi oblikovali kriterije, ki jih morajo 
vrtci upoštevati pri organizaciji delovnega časa. Kriterije smo 
tudi utemeljili. Ob nalogah smo navedli predloge, s katerimi 
si vrtci lahko pomagajo pri načrtovanju in organiziranju časa. 

mag. Metka Čas 
Velenje

Vrtec pri OŠ Simona Kosa Pod-
brdo obiskuje letos 14 otrok, starih 
od 2 do 5 let. Razigrana skupinica se 
imenuje škratki. V vrtcu je vsako le-
to nekaj srečanj, ki se odvijajo v po-
poldanskem času. Nanje so vabljeni 
otroci skupaj s starši. Letos smo ime-
li že dve taki srečanji, in sicer eno v 
tednu otroka, drugo pa v začetku de-
cembra, natančneje 7. 12. 2011. Rekli 
smo mu kar prednovoletno srečanje. 
V prispevku predstavljam priprave na 
to srečanje in samo izvedbo. 

Z vzgojiteljico sva že mesec prej na-
črtovali srečanje v mesecu decembru. 
Po navadi so bili vedno otroci tisti, ki 
so nastopali s kakšno krajšo igrico, s 
petjem pesmi in deklamiranjem. To-
krat sva se odločili drugače, predvsem 
zaradi dveh razlogov. Prvi je ta, da so 
na uvodnem roditeljskem sestanku 
starši izrazili željo, da bi se enkrat v tem 
šolskem letu oni sami naučili in odigra-
li otrokom krajšo predstavo. Drugi ra-
zlog pa je prednostna naloga letošnje-
ga letnega delovnega načrta vrtca, ki je 
prav sodelovanje s starši.  Celotno or-

ganizacijo in priprave sem na pobudo 
vzgojiteljice prevzela sama, kar mi je 
bilo v veliko veselje, saj je bila to moja 
želja, hkrati pa sem si pridobila nekaj 
dragocenih izkušenj. 

Prve priprave so se začele s povpra-
ševanjem – kateri starši bi bili pripravlje-
ni sodelovati pri dramatizaciji. Čeprav 
je bil odziv na roditeljskem sestanku 
kar dober, sem menila, da bo sodelo-
valo manj staršev, kot pa je bilo samih 
vlog. Sodelovati ni pomenilo le to, da 
se naučijo nekaj besedila, ampak si vza-
mejo tudi čas za vaje in sam nastop. Bi-
la sem prepričana, da bom morala tudi 
sama prevzeti kakšno vlogo. Ko pa sem 
starše prosila za sodelovanje, so privo-
lili prav vsi.

V zvezi z dramatizacijo za otroke je 
bilo vse velika skrivnost. Imeli smo tri 
vaje, prve so bile 14 dni pred nastopom, 
tako da nismo imeli veliko časa. Pred-
vsem se je bilo težko dogovoriti glede 
dneva in ure, saj je kar težko uskladiti 
toliko ljudi z vsemi obveznostmi, ki jih 
imajo. Vendar so bili vsi starši vedno pri-
pravljeni priti na vaje in nekateri so me-

njali celo delovno izmeno, da so lahko 
prišli. 

Na prvih vajah sem staršem razdelila 
besedilo, dogovorili smo se, kdo bo kaj 
igral. Ko smo se dogovorili glede vlog, 
so starši takoj menili, da je treba igro 
čim prej »prenesti na oder«, tako da 
so že isti dan, sicer z listi v rokah, opona-
šali svoje živali in doživeto igrali. Sama 
sem jim na vseh vajah svetovala glede 
razločnosti govorjenja, kretenj, mimi-
ke. So pa večino tega znali že sami, tako 
da sem imela bolj malo dela. Na samih 
vajah je prevladovalo zelo sproščeno in 
prijateljsko vzdušje. Ogromno je bilo 
smeha in dobre volje, saj se včasih kar 
nismo in nismo mogli nehati smejati ka-
kšni manjši napaki ali pa nam je bilo pre-
prosto smešno videti odrasle osebe v ta-
kih vlogah. Starši so mi večkrat rekli, da 
so bile vaje zanje popestritev dneva in 
celo sprostitev od napornih delavnikov.  

Na zadnji vaji, ki smo jo imeli, smo 
se tudi posneli, tako da starši tudi pred 
kamero niso imeli nobenih zadržkov. 
Nasprotno, vse skupaj se je zdelo celo 
zelo profesionalno, tako da bi na kon-
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cu lahko začeli razmišljati celo o tem, 
da bi ustanovili dramsko skupino – ve-
liko dobrih in preverjenih igralcev na-
mreč že imamo. 

Nato smo vsi že nestrpno čakali na 
dan, ko bomo lahko pokazali, kaj se je 
resnično dogajalo na »sestankih«, na 
katere so morali starši v zadnjem času 
kar večkrat oditi. Na dan nastopa smo 
se s starši zbrali le toliko prej, da smo 
pripravili vso potrebno sceno in same 
igralce. Naj omenim, da so vsi starši, ki 
so igrali živali (med njimi sta bila tudi 
dva očeta), na sebi imeli ušesa, ki pri-
padajo tej živali, narisan smrček in brke, 
bili pa so tudi oblečeni v oblačila pri-
merne barve. Mama, ki je igrala drevo, 
je imela zeleno majico, na njej pa našita 
jabolka iz blaga. Mami, ki sta igrali ve-
ter, sta imeli na sebi oblačilo iz koprene, 
imeli pa smo tudi pripovedovalko, ki je 
zgodbo povezovala.  

Starši so mi nekaj minut pred nasto-
pom zaupali, da imajo malce treme, saj 
ni mala šala nastopati pred tolikšno pu-
bliko. Prišli so namreč vsi otroci, ki obi-
skujejo vrtec, vsi starši ter večina bratcev 
in sestric, pa vendar treme skoraj da ni 
bilo opaziti. 

Odzivi otrok ob prvi uprizoritvi so 
bili dokaj nenavadni. Sama sem priča-
kovala, da bodo začeli govoriti, kdo vse 
nastopa, katera je njihova mama ali oče, 
vendar so otroci le sedeli, s široko od-
prtimi očmi, tu pa tam se je pokazal na 
obrazu kakšen nasmešek. Mamo, ki ji 
je šlo malo na smeh, ko je videla svoje-
ga moža igrati, je hči vprašala: »Kaj pa 
je tako smešnega?« Menim, da nam to 
vprašanje veliko pove. Nekaterim otro-
kom ni smešno, če odrasla oseba igra 
neko žival, saj je njim mogoče važno le 
to, kako jo igra – se premika tako, kot je 
značilno za to žival, se obnaša in oglaša 

tako … Otrok se bo torej smejal šele, ko 
bo oseba, ki igra določeno vlogo (pa ni 
važno katera), nekaj smešnega naredila. 

Ob koncu igre so nastopajoči starši 
poželi bučen aplavz. Menim, da so bili 
tudi starši med publiko in njihovi otro-
ci zelo, zelo ponosni nanje. Vsem je bila 
dramatizacija tako všeč, da so jo starši 
zaigrali še enkrat. Seveda ni manjkalo 
tudi fotografiranja otrok skupaj z nji-
hovimi starši igralci. Ob koncu smo se 
posladkali še z odličnim jabolčnim pe-
civom, ki ga je spekla ena od mam, nato 
pa je sledila še novoletna delavnica. Me-
nim, da smo s starši res dosegli pričako-
vano: razveseliti njihove otroke, hkrati 
pa se zabavati. 

Saša Trojer, vzgojiteljica 
Vrtec pri OŠ Simona Kosa Podbrdo

O tem in onem iz naših vrtcev

V našem oddelku skrbimo za zdra-
vo prehrano, spodbujamo telesno ak-
tivnost in skrbimo za osebno higieno. 
Kljub temu da je vse to že zajeto v ci-
ljih in vsebinah našega kurikula, smo 
se odločili, da se pridružimo projek-
tu Živimo zdravo in izvedemo še do-
datne dejavnosti za cilje, ki smo jih 
želeli doseči.

Cilji, ki smo jih želeli doseči (Kuri-
kulum za vrtce):
- otrok spoznava, kaj potrebuje za 

ohranjanje in krepitev zdravja (str. 
57);

- otrok spoznava, da mu uživanje raz-
lične, zdrave hrane, telesne vaje in 
počitek pomagajo ohraniti zdravje;

- spoznavanje pomena sodelovanja v 
igralni skupini, medsebojne pomoči 
in »športnega obnašanja« (str. 26);

- spoznavanje različnih športnih pri-
pomočkov, njihovo poimenovanje 
in uporaba (str. 27);

- doživljanje in spoznavanje komuni-
kacije z in o likovnih, glasbenih, ple-
snih in dramskih delih (str. 39).

Skupaj z otroki smo se odločili, da 
izdelamo plakate, dekoracijo iz mode-
lirne mase (iz moke, soli in vode) ter 

pripravimo plesni nastop na zaključni 
prireditvi. K sodelovanju smo povabi-
li starše, ki so nam priskrbeli reklamne 
letake, iz katerih so otroci izrezovali fo-
tografije hrane. Otroke sva spraševali, 
kaj lahko sami naredimo, da ohranjamo 
zdravje. Vedeli so, da moramo jesti veli-
ko zelenjave in sadja, hoditi na spreho-
de, pa tudi spanje pomembno prispeva 
k našemu zdravju. 

Začeli so naštevati sadje in zelenja-
vo in izrezovati fotografije iz reklamnih 
letakov. Ker je bilo na prvem plakatu 
premalo prostora, je deček predlagal, 
naj naredimo dva. Na enem bo samo 
zelenjava, na drugem pa sadje. Otroci 
so razvrščali sličice sadja in zelenjave, 
se med seboj pogovarjali, ugibali, spra-
ševali drug drugega, kam naj kaj prile-
pijo. Ko so izdelovali plakat o zelenjavi, 
so otroci pripovedovali, katero zelenja-
vo gojijo doma in kako pomagajo pri 
delu na vrtu.

Otroci so tudi vedeli, da sladkarije 
niso zdrave, saj to vsakodnevno slišijo 
od svojih staršev. Pokazala sem jim pre-
hransko piramido, kjer smo videli, da so 
prisotne tudi sladkarije, vendar jih je ze-
lo malo.  Po pogovoru so otroci razvr-
ščali sličice živil v prehransko piramido. 

Na prostem smo izvajali športne de-
javnosti in se pri tem fotografirali. Iz fo-
tografij in risbic, ki so jih narisali otroci, 
smo na plakatu prikazali, kako je giba-
nje pomembno za naše zdravje in dobro 
počutje. Igrali smo se z baloni, žogami, 
obroči, hodili na sprehode ter večkrat 
uporabljali športno padalo, ki ga imajo 
otroci še posebno radi. 

Na zaključni prireditvi projekta Živi-
mo zdravo smo predstavili naše plakate, 
mize pa je krasila naša dekoracija sadja 
iz slanega testa. Otroci so bili ponosni, 
saj so jih starši, babice, dedki in ostali 
spodbujali pri gibanju.

V času našega projekta so otroci pri-
dobili na gibalnem razvoju, posebej naši 
najmlajši. Pri projektu so otroci aktivno 
sodelovali, pri nastopu pa so pridobili 
na samozavesti. V dejavnosti smo vklju-
čili tudi starše, ki so nam pomagali pri 
izvedbi projekta. 

Barbka Vovk, vzgojiteljica 
Vrtec Ciciban Sevnica

Skrbimo za zdravje
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Lutka je za otroka nekaj posebnega. 
Hitro lahko postane njegova prijatelji-
ca, sogovornica ali posrednica. Z lutko 
lahko otrok preprosto izrazi svoje sta-
lišče. Tako kot lutka si upa primerjati, 
tekmovati, vzpostavljati različne dia-
loge in se vključuje v skupinsko delo. 
Vsekakor pa je lutka ena tistih igrač, ki 
otroka popelje v svet domišljije in ga 
pusti sanjati. 

V našem vrtcu Mala Nedelja smo 
se odločili, da bomo pripravili projekt 
z naslovom Potujem v svet domišljije 
z lutko.  Potovali smo skozi svet različ-
nih lutk, s katerimi smo sami ustvarili 
domišljijski svet. Otroci so najprej sa-
mi ustvarjali različne lutke (lutke na 
palici, na kuhalnici, ročne lutke, lutke 

iz papirja, marionete, senčne lutke, pr-
stne lutke ...),  nato  smo  naredili raz-
lična namizna mala gledališča.

Skozi prosto igro so se otroci igrali z 
lutkami, ki so jih sami ustvarili. Vzgoji-
teljice smo jim večkrat zaigrale kakšno 
lutkovno predstavo. Tako smo jih sku-
šale motivirati, da bi tudi sami poskusili 
zaigrati kakšno predstavo, kar nam je na 
koncu tudi uspelo.

Na koncu našega potovanja skozi 
svet lutk so otroci postali bolj odprti, 
oder jih ni več navdajal s tesnobo. Igra 
je postala zelo zabavna in ob tem je na-
stala tudi čudovita otroška predstava. 
Otroci so predstavo poimenovali Pujs 
gre v mlako. Zaigrali so jo svojim  prija-
teljem v vrtcu. 

K sodelovanju smo povabili tudi 
starše, da so doma, skupaj s svojimi 
otroki, naredili lutko. V vrtec so otro-
ci prinašali čudovite lutke »gospodič-
ne« na palicah, različne živali na ku-
halnicah, tudi traktor se je pripeljal ter 
še eno »gospo« marioneto smo dobi-
li. Opazile smo, da so otroci zelo uživa-
li. Želimo si, da bomo to lahko kmalu 
ponovili. 

Otroški nasmeh in sreča sta več kot 
zvrhana košara čokolade.

Bronja Dolamič, vzgojiteljica 
Mala Nedelja

O tem in onem iz naših vrtcev

Čarobna moč lutke v vrtcu

Foto: Nekaj lutkovnih utrinkov
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Uvod 
Človek zdravje deloma podeduje, v veliki meri pa je zdrav-

je odvisno od zunanjih dejavnikov. Za dobro zdravje je treba 
organizem vse življenje vzdrževati v dobrem stanju. Znan-
stveniki so odkrili določene dejavnike, ki vplivajo na zdrav 
način življenja. Najpomembnejši med njimi so redno in iz-
datno gibanje, zdrava prehrana, osebna higiena, ohranjanje 
telesne teže znotraj priporočenih meja, obvladovanje stresa 
in zdravniška pomoč – preventivna medicina (Merjak in Ko-
man 2008). Zdravih navad se naučimo že v otroštvu in jih 
prenesemo v kasnejša življenjska obdobja. Ker ni nikoli pre-
zgodaj za učenje otrok o zdravju, sem se odločila za projekt 
»Zdrav način življenja«. Pojem zdravje otrokom ni neznan-
ka, vendar sem ugotovila, da ga je nekoliko težje ubesediti na 
otrokom razumljiv način.

Cilji projekta
Otrok:

• spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam;
• spoznava, da gibanje, uživanje različne zdrave hrane in 

osebna higiena pomagajo ohranjati zdravje;
• sproščeno izvaja naravne oblike gibanja (hoja, tek, skoki, 

poskoki, valjanje, plezanje, plazenje itn.) ter se giba v na-
ravi (sprehodi, izleti itn.);

• ozavešča pomen zdrave in uravnotežene prehrane in pri-
dobiva navade zdravega in raznolikega prehranjevanja;

• spozna, kako pomembno je skrbeti za osebno higieno; 
pridobiva navade o negi telesa;

• oblikuje zavest o pomenu preventivne medicine;
• razvija sposobnost razmišljanja, zlasti z raziskovalnim in 

problemskim pristopom.

Starši:
• vzbujati njihovo odgovornost za zdrav način življenja (o 

njem razmišljajo in izvajajo konkretne aktivnosti).

Metode dela
V raziskavo sem zajela 24 otrok vrtcev Občine Žalec, in 

sicer od 4. do 5. leta starosti. Dejavnosti, pri katerih so otro-
ci polno motivirani, so bile usmerjene na poučevanje zdra-
vega načina življenja. Raziskovanje je potekalo od januarja 
do aprila 2011.

Na podlagi ciljev, ki sem si jih zastavila pri raziskova-
nju, sem izbrala različne metode dela. Uporabila sem me-
tode aktivnega učenja (raziskovanje – reševanje proble-
mov in iskanje odgovorov na raziskovalna vprašanja; igra 
– v igralnih kotičkih), verbalno-tekstualne (opazovanja, 
pripovedovanja, pojasnjevanja, pogovora, delo s tekstom), 
izkustvenega učenja (igre vlog), razlage, demonstracije in 
praktičnega dela.

Načrt dela
Naša prva naloga je bila pridobiti različne vire informa-

cij na temo zdravja. Ob prebiranju različne literature smo na 
velik plakat zapisali načrt dela. Otroci so se ob izdelavi med 
seboj pogovarjali, izmenjavali svoje zamisli in ideje. Od de-
javnikov, ki vplivajo na zdrav način življenja, smo se odločili, 
da bomo podrobneje spoznali pomen gibanja, zdrave prehra-
ne in osebne higiene. 

Pri tem sem načrtovane dejavnosti priredila tako, da so 
bile primerne razvojni stopnji otrok. Na ta način so otroci 
raziskovali postopoma, pridobljeno znanje utrdili ter usvo-
jili novo.

Opis raziskave po dejavnostih

Domnevni viri in iskanje informacij
Domneve so otroci gradili na obstoječem predznanju. Iz-

javljene so bile zanimive domneve. Otroke sem spodbudila, 
da vzporedno razmišljajo, kje bi lahko dobili še več podat-
kov o zdravju, o zdravem načinu življenja ter na koga bi se 
lahko obrnili, da bi dobili odgovore na naša vprašanja. Od 
izrečenih domnevnih virov informacij so otroci največkrat 
predlagali starše, nekajkrat tudi zdravnike. Najprej smo se 
obrnili na starše. Oblikovali smo povabilo staršem, da nam 
pomagajo pri našem delu. Vabilo smo likovno opremili z 
različnimi motivi.

Otroci so prihajali v vrtec z različnimi viri informacij. 
Prinesli so knjige, zbrane informacije z interneta, leksiko-
ne, učbenike … Ob predstavljanju je prišlo do izmenjave 
informacij med otroki. Med njimi je stekel pogovor, kaj so 
jim domači povedali.

Za dobro prakso

Povzetek
V raziskovalnem delu smo podrobneje spozna-
vali zdrav način življenja. Od dejavnikov, ki 
vplivajo na ta način življenja, smo se odločili, 
da bomo podrobneje spoznali pomen gibanja, 
zdrave prehrane in osebne higiene. Prav tako 
nas je v vrtcu obiskala tudi zdravnica, mi pa 
smo obiskali zobozdravnico v zdravstveni or-
dinaciji. Starši so projekt podprli tako, da so se 
aktivno vključili vanj. Vse te različne dejavno-
sti so otroke vodile v samostojno delo, hkrati pa 
v učno samostojnost, ustvarjalnost in aktivno 
sodelovanje.

Ključne besede: zdrav način življenja, gibanje, 
zdrava prehrana, osebna higiena, ozaveščanje

Ema Selič, dipl. vzg. 
Vrtci občine Žalec

Vzgoja za zdrav način življenja
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Raziskovalni kotiček
V naslednjih dneh se je v igralnici nabralo kar nekaj knjig, 

člankov, internetnih virov … Odločili smo se, da oblikujemo 
raziskovalni kotiček.

Raziskovalni kotiček je ves čas služil svojemu namenu. V 
njega so otroci radi zahajali. Velikokrat so segali po zbranih vi-
rih (knjigah, zloženkah …) in se med sabo pogovarjali. Vsaka 
nova informacija, ki so jo prinesli iz domačega okolja, je bila 
sprejeta z visoko mero pozornosti in zanimanja.

Naša skupna prelistavanja, prebiranja in opazovanja raz-
ličnih slik, fotografij in knjig so bila povod za nadaljnje de-
javnosti in raziskovanje. Ko se je otrokom porodilo kakšno 
vprašanje, so odgovor s pomočjo odrasle osebe dobili v raz-
iskovalnem kotičku.

Gibanje
Telesna dejavnost je dobra za srce, mišice in kosti, še po-

sebej v fazi rasti. Če smo aktivni, se naše telo lažje brani ba-
cilov (Senker 2006). Zanimalo nas je, kaj se dogaja, kadar 
telovadimo. Otroci so povedali (ugotovitve otrok) da, »smo 
postali zadihani, nam je toplo, srčni utrip se nam je pospešil«. 
Merili smo si pulz in ugotovili, da je zelo hiter. Spoznali so, 
da »kadar telovadimo, je naše srce bolj obremenjeno, ker črpa 
kri po telesu«. Povezali smo učinke z ugotovitvami, da nam 
zato postane toplo, ker mišice potrebujejo več kisika, hitre-
je dihamo in smo zaradi tega tudi zadihani.

Vsakodnevno smo izvajali naravne oblike gibanja: hodili, 
tekali, plezali in plazili, skakali, potiskali, valjali, kotalili ... Gi-
bali smo se v igralnici, telovadnici, garderobi in na prostem, z 
rekviziti ali brez. Izvajali smo jutranje razgibanje, gibalne mi-
nutke, vadbene ure, sprehode in izlete. Slabo vreme ni bila 
nobena ovira za gibanje na prostem. Seveda pa smo bili pri-
merno oblečeni in obuti. Vključili smo se tudi v podprojekt 
Fit hoja – hoja za zdravje (enkrat mesečno peš v vrtec in iz 
vrtca ali vsaj del poti).

Po različno intenzivnih aktivnostih smo se vedno pogo-
varjali o spremembah, ki smo jih zaznavali (daljši preskoki 
v daljino, v višino; spretnejše podajanje in ujemanje; boljše 
ravnotežje ...). Otroci so prišli do spoznanja, da smo z vadbo 
ohranjali naše telo gibčno, mišice so postale močnejše, kar 
pomeni, da se bomo tudi težje poškodovali. Ugotovili so, da 
smo postali vzdržljivejši, saj se pri različnih aktivnostih nismo 
prav nič več utrudili. Prav tako so ugotovili, da so si z redno 
vadbo razvijali usklajenosti oči, rok, nog in s tem postali spre-
tnejši pri teku, lovljenju, skokih, metih … Sklenili smo, da 
bo aktivno gibanje naša stalnica tudi vnaprej. Velikokrat so 
otroci spontano risali tudi razne gibalne motive. 

Zdrava prehrana
Naše telo potrebuje uravnoteženo prehrano. Zato smo se 

odločili, da spoznamo, si ogledamo in izdelamo prehransko 
piramido. Prehranska piramida je grafični prikaz živil, ki naj 
bi jih zaužili vsak dan (Maučec Zakotnik idr. 2001). Otroci 
so pridobili novo znanje – kako ‚beremo‘ prehransko pirami-
do (višje kot so uvrščena živila na prehranski piramidi, manj 
jih moramo pojesti). Spoznali so, da sestavlja temelj pirami-
de skupina žit in izdelkov iz žita, zato naj bi uživali čim več 
jedi iz žit (kosmiči, riž, testenine, polnozrnat kruh). Otroci 

so vedeli, da imata v zdravi prehrani zelo pomembno mesto 
sadje in zelenjava ter da sta dober vir vitaminov. Izvedeli so 
še, da vitamini omogočajo telesu pravilno delovanje in pre-
prečujejo okužbe. Prav tako so vedeli, da naše telo potrebu-
je tudi mleko in mlečne izdelke, ki so pomembni za rast, saj 
nam okrepijo kosti in zobe. Spoznali so, da so meso, mesni 
izdelki in ribe živila, ki vsebujejo beljakovine. Te pomagajo 
telesu, da raste in ostaja zdravo. Izvedeli so še, da so na vrhu 
piramide živila, ki vsebujejo veliko sladkorja, maščob in olj. 
Teh živil moramo uživati najmanj. Ob vsem tem pa so ugo-
tovili, da ne smemo pozabiti na vodo. Voda je namreč bistve-
nega pomena za preživetje. Prišli so do spoznanja, da mora-
mo vsak dan popiti tudi nekaj kozarcev navadne vode, saj se 
s tem telo samo očisti. 

Vsak dan smo pri zajtrku, kosilu in malici ugotavljali, ka-
kšno prehrano imamo v vrtcu. Ob jedi smo se zelo zabavali, 
ko smo različna živila poimenovali, nato pa ugotavljali, kje so 
uvrščena na prehranski piramidi. Vedno znova smo ugoto-
vili, da v vrtcu jemo zdravo in raznoliko hrano ter da dobre 
prehranjevalne navade koristijo zdravju. Otroci so bili zelo 
ustvarjalni pri izdelovanju prehranske piramide ter pri likov-
nem upodabljanju zdrave prehrane. Prav vsak je prispeval svoj 
delež in pokazal svojo iznajdljivost, znanje. Spraševali so drug 
drugega in se dopolnjevali.

Osebna higiena 
Ob pogovoru o osebni higieni smo si postavili kar nekaj 

vprašanj. Odgovore nanje smo poiskali v različnih knjigah, 
ki so bile na voljo v našem raziskovalnem kotičku (Senker 
2006).

Zakaj se  umivamo? 
Otroci so vedeli, da se čez dan med igro in tekanjem nao-

koli prepotimo in umažemo. Zato se moramo zvečer umiti, 
da s telesa speremo znoj in drugo umazanijo. Vsi smo se stri-
njali, da je dober občutek, če smo čisti in lepo dišimo. Ugo-
tovili smo, da je zelo pomembno, da se temeljito umivamo, 
saj s telesa odstranjujemo umazanijo in pot. Otroci so spo-
znali, da umazanija vsebuje bacile. Prav tako so izvedeli, da 
so bacili mikroskopska majhna bitja (s prostim očesom ne-
vidna), ki prenašajo različne bolezni. S tem so prišli do spo-
znanja, da bacile odstranjujemo nad umivalnikom, pod prho 
ali v topli kopeli. 

Zakaj si umivamo roke?
Otroci so ugotovili, da si nekatere dele telesa umivamo 

pogosteje kot druge. Roke se nam hitro umažejo, ker jih ves 
čas uporabljamo. Če nesemo umazane roke k ustom, lahko 
pridejo bacili v naše telo. Ker smo ugotovili, da so bacili pre-
majhni, da bi jih videli s prostim očesom, si zato vedno umi-
jemo roke z milom in toplo vodo. S tem speremo bacile z rok. 
Dogovorili smo se, da bomo dosledno upoštevali dogovor in 
si vedno temeljito umivali roke.

Zakaj si umivamo zobe?
Vsi smo se strinjali, da ko jemo, se drobni koščki hrane 

ujamejo med zobe in tam ostanejo. Da jih odstranimo, si 
moramo zobe skrbno umiti. Zobe najbolje umijemo z zobno 
krtačko, ki je v dobrem stanju, in z zobno kremo. Otroci so 
spoznali, da zdrave zobe ohranijo tako, da jih pravilno in do-
sledno čistijo. Vsak dan so si po zajtrku umivali zobe in s tem 
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utrjevali pravilen postopek umivanja zob (drža ščetke, način 
umivanja zgornjih in spodnjih zob). Prav tako so spoznali, da 
sladkor v sadnih sokovih in drugih sladkarijah zobem zelo 
škodi, ker povzroča zobno gnilobo. Zato smo se odločili, da 
bomo namesto sladkarij raje pojedli kakšno hrustljavo jabol-
ko ali paradižnik. Izvedeli so še, da čeprav jih zobje ne bolijo, 
je priporočljivo, da gredo vsaj enkrat na leto k zobozdravniku, 
da preveri, ali so zobje zares zdravi. Sklenili smo, da bomo vsi 
skupaj obiskali zobozdravnico.

Obisk zdravnice v vrtcu
Vrnili smo se k domnevam in pridobivanju informacij. 

Ker je bilo kar nekaj odgovorov, da bi vprašali zdravnico, smo 
se tudi odločili, da jo bomo v vrtec tudi povabili. Nestrpno 
smo čakali na njen obisk. Ko je prišla, nam je povedala, da je 
zdravnica pediatrinja, ki zdravi otroke v času odraščanja. Ko 
jo otroci obiščejo v ordinaciji, jih pregleda od nog do glave. 
Vsi otroci so se strinjali, da lahko pregleda tudi njih. S seboj 
je prinesla zdravniško torbo, v kateri je imela različne instru-
mente. S stetoskopom je poslušala srce in pljuča. S palčko je 
pogledala grlo. Prav tako je pregledala tudi ušesa in z napra-
vo, ki jo je ovila okoli roke, izmerila krvni tlak. S posebnim 
kladivcem je preverila še reflekse. Povedala je, da v ordinaciji 
otrokom izmeri še telesno višino in težo. Prav tako nas je po-
učila, zakaj je pomembno, da se cepimo. Zaradi cepiva naše 
telo razvije tako imenovana protitelesca, ki nas varujejo pred 
nekaterimi nalezljivimi boleznimi. 

Na naše vprašanje, kako ohranimo zdrav način življenja, 
nam je odgovorila, da je za naše zdravje pomembno uživa-
nje raznolike hrane, zlasti svežega sadja, zelenjave, in redno 
pitje vode. Prav tako je pomembno temeljito umivanje rok 
in skrb za osebno higieno. Ne smemo pozabiti na gibanje, ki 
naj bo čim večkrat v naravi. Z njenimi odgovori smo dobili 
potrditev, da raziskujemo »v pravi smeri«. Z mapo risbic so 
se otroci zahvalili zdravnici za obisk.

Otroci so obisk zdravnice kar nekaj časa podoživljali – 
v kotičku zdravniška ordinacija se je razvila igra, v katero 
so vnesli otroci nova spoznanja in je interes zanjo kar trajal. 

Komentar otrok ob igri: 
»Dober dan. Pogledala bom ušesa pa usta pa srce, če ti dobro 

bije. Počaki, da vzamem palčko, ti pa odpri uste …«
»Veš tak mehki trebušček imaš. To pomeni, da si zdrav.«
»Tuki te bom z injekcijo cepil, pol pa ne boš nič bolana.«
»Tak globok dihi, da bom slišal, če si zdrava.«

Obisk pri zobozdravnici
Za obisk smo se dogovorili vnaprej. Otroci so komaj ča-

kali na dan, ko smo se odpravili proti zdravstvenem domu. 
Bili so vznemirjeni in polni pričakovanja. Zobozdravnica nas 
je prijazno sprejela in nas peljala v ordinacijo, kjer so otroci 
videli prave lobanje oz. čeljusti (človeško, morskega psa …). 
Otroci so ves čas aktivno sodelovali, bili navdušeni in rado-
vedni. V pogovoru so otroci pokazali veliko znanja o pravilni 
negi zob, uživanju uravnotežene prehrane, zlasti sadja in sveže 
zelenjave, ter  pitju nesladkanega čaja ali vode. 

Pokazala nam je različne instrumente, ki jih uporablja pri 
svojem delu. Kako poteka popravilo zobka, smo videli kar v 
živo. Poučila nas je, da se pacientom, ki nimajo zob, naredi 

zobna proteza. Odtis smo odnesli v delavnico zobne prote-
tike in videli postopek, kako nastanejo zobne proteze. Polni 
novih vtisov smo se zobozdravnici zahvalili z mapo risbic in 
odšli proti vrtcu.

Sodelovanje staršev
V projekt so bili vključeni tudi starši otrok, ki smo jih se-

znanili preko oglasne deske oddelka, da bi jih radi vključili v 
našo raziskavo. Namen njihove pomoči je bilo spoznavanje, 
zbiranje različne literature (knjige, članke, izpiske iz interneta 
…) na temo zdravje ter skupno dopolnjevanje osebnih albu-
mov otrok. Na ta način smo ozaveščali odgovornost staršev 
za zdrav način življenja (da o tem razmišljajo, izvajajo kon-
kretne aktivnosti …).

O načrtovanju in poteku dejavnosti sem starše obveščala 
sproti. Skupaj z otroki smo narisali miselni vzorec, nato pa 
sem pripravila še nekaj informativnih opornih točk. Starše 
in otroke drugih skupin pa smo razveseljevali tudi »z utrinki 
našega dela« (risbe, izdelki, fotozapisi, razni komentarji …).

Zaključek
Ves čas trajanja projekta so se dejavnosti prepletale in do-

polnjevale. Otroci so imeli veliko iniciativ in odprtosti, da 
so prišli do izraza njihovi interesi in možnosti. Interes po ra-
zumevanju neznanega in preverjanju znanega sem zaznala 
v raziskovalnem kotičku, ki je bil večino časa raziskovanja 
zelo obiskan.

Pomembno je, da vzgojiteljice že v najzgodnejšem obdo-
bju začnemo otroke seznanjati o zdravem načinu življenja in 
da je del vzgojno-izobraževalnega procesa. Ponuditi jim mo-
ramo čim več različnih možnosti, in sicer v konkretni situaciji 
ter tudi iz knjig, revij in publikacij.
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Uvod
Življenje otrok postaja po mojem mnenju vedno bolj 

odtujeno naravi, zato si želim, da bi otrok in narava zopet 
postala prijatelja. Otrok naj doživlja naravo z vsemi svoji-
mi čutili, saj mu bo le tako prirasla k srcu. Zato bi starši in 
vzgojitelji morali stremeti k skupnemu cilju: pomagati otro-
ku in ga usmerjati pri odkrivanju narave, da jo bo imel rad 
in da bo do nje čutil odgovornost.

Ekologija in okoljska vzgoja
Ekologija je znanost, ki se ukvarja z raziskovanjem so-

odvisnosti rastlin in živali in njihovim odnosom do okolja. 
Mnogi opišejo ekologijo tudi kot »nauk o obči povezano-
sti vseh z vsemi« (Scott 1997, str. 10).

Izraz okoljska vzgoja je nastal iz angleškega izraza »en-
vironmental education«. Pri nas smo ga začeli uporabljati 
pred nekaj več kot dvajsetimi leti, da bi z njim opisali dolo-
čeno vrsto vzgoje, ki je nujna pri pripravi človeka za boljše 
upravljanje s svojim okoljem (Lepičnik Vodopivec 2006, 
str. 40). Ekološka vzgoja je v Kurikuluma za vrtce (1999) 
zajeta v okviru področja narave, čeprav ni poimenovana kot 
ekološka ali okoljska vzgoja.

Cilji okoljske vzgoje 
Okoljska vzgoja ima /…/ futurološki pomen. Temelji 

na dejstvu, da so poleg odnosa med ljudmi in naravo (kar 
se običajno tolmači kot okoljska vzgoja) v vzgojo vključe-
ni tudi odnosi med ljudmi. Vsa stališča so med seboj te-
sno povezana in predstavljajo dodaten izziv vzgojiteljem. 
Ciljev ni mogoče uresničiti naenkrat, ampak do njihove 
uresničitve prihaja postopno, s holističnim pristopom in 

ob uporabi tistih metod, ki poudarjajo aktivnost otroka« 
(Lepičnik Vodopivec 2006, str. 68).

Eden izmed ciljev vzgoje za okolje v predšolskem obdo-
bju je zato v vzgoji otrok, da bodo kot odrasli znali, zmogli 
in upali aktivno poseči v nadaljnji razvoj človeške vrste na 
osnovi razumevanja odnosov in soodvisnosti ljudmi samimi 
ter človekom in okoljem. Cilj izhaja iz doživljanja, spoznava-
nja in vrednotenja okolja, v katerem živi otrok. Majhni otroci 
prevzemajo odnos vzgojiteljev, staršev in drugih odraslih do 
narave in raziskovanja. Kadar odrasli raziskujejo, postavlja-
jo vprašanja, želijo izvedeti kaj novega, z otroki delijo svoje 
občutke, se odzivajo na njihova razpoloženja in interese ter s 
tem svoj polet prenašajo tudi na otroke. Otroku nudimo mo-
žnosti in spodbude, da sprašuje o tem, kar vidi, in se uči iska-
ti odgovor tako, da ustvarjajo situacije, v katerih lahko sam 
najde in reši problem. Spoštujejo njegov način razmišljanja 
in metode dela ter ga navajajo, da izkušnje opisuje. Ugotovi-
tve otroka ne označuje kot napačne ali pravilne« (Bahovec, 
E. D …et al. 1999, 61–62). 

Dnevi v koledarju, ki so namenjeni okolju in ekologiji

• 2. februar – svetovni dan mokrišč;
• 22. marec – svetovni dan voda;
• 23. marec – svetovni meteorološki dan;
• 7. april – svetovni dan zdravja;
• 22. april – dan Zemlje in dan brez avtomobila;
• 15. maj – dan podnebnih sprememb;
• 22. maj – dan biotske raznovrstnosti;
• 24. maj – evropski dan parkov;
• 28. maj – svetovni dan sonca;
• 5. junij – svetovni dan okolja;
• 29. junij – dan Donave;
• zadnja nedelja v juliju – mednarodni dan barij;
• prvi vikend v septembru – evropska noč netopirjev;
• 16. september – mednarodni dan zaščite ozonske plasti;
• 16.–22. september – evropski teden mobilnosti;
• 22. september – evropski dan brez avtomobila;
• prvi ponedeljek v oktobru – svetovni dan habitata;
• prvi vikend v oktobru – evropski dan opazovanja ptic;
• 4. oktober – svetovni dan varstva živali;
• 15. oktober – svetovni dan hoje;
• 16. oktober – svetovni dan  hrane.

Primeri dejavnosti v vrtcu
Problemov okolja je veliko. Skrbi nas za vodo, ki marsikje 

na svetu ni več pitna ali pa je sploh ni. Skrbi nas za zrak, ki 
je vedno bolj onesnažen zaradi različnih izpušnih plinov in 
živinoreje ter je zato v njem vedno več ogljikovega dioksida. 
Postavljajo se vprašanja glede energije in njene porabe, velik 
problem pa predstavljajo tudi odpadki. Otrokom teh težav 

Za dobro prakso

Renata Ašenberger, dipl.vzg. 
Vrtci  Občine Žalec

Ekološke dejavnosti v vrtcu
Povzetek
Članek zajema problem ekologije in njene pred-
stavitve otrokom v vrtcih. Področje ekologije 
predstavlja niz problemov sodobnega časa, ki 
nas spremljajo na vsakem koraku. Vprašanja se 
porajajo ob misli, na kakšen način ekologijo in 
okoljsko vzgojo predstaviti otrokom, da bodo tu-
di sami začutili njeno pomembnost in ne naza-
dnje tudi pomembnost svojih dejanj. V članku je 
predstavljenih tudi nekaj praktičnih primerov 
dejavnosti, ki jih lahko uresničujemo v okviru 
teme.

Ključne besede: ekologija, otroci, okoljska vzgo-
ja, vrtci



vzgojiteljica 17 Letnik XIV, št. 2

Za dobro prakso

nikar ne skrivajmo, pač pa jim jih čim prej – njihovi starosti 
primerno – predstavimo. 

Primeri dejavnosti z vodo
Otroke pri umivanju rok opozarjamo, naj si roke umijejo 

in potem vodo takoj zaprejo. Enako naj ravnajo pri umivanju 
zob. Ko si jih ščetkamo, naj bo voda zaprta. Otroci naj večkrat 
pijejo vodo namesto soka. Spoznajo naj, da brez vode tudi 
ostalih pijač ne bi bilo, saj je voda njihova glavna sestavina.
• Poskusi z vodo – V vrtcu izvajamo različne poskuse z vodo 

(lastnosti vode;  kaj plava in kaj se potopi; izdelava kaplje-
fona …). Opazujemo, kakšna je čista voda in jo okušamo, 
nato jo onesnažimo (npr. s tušem) in opazujemo, kako se 
spreminja. Opozorimo jih, da takšne vode ne smemo piti. 

• Zakaj je voda v tem tolmunu tako umazana? Sprehod ob 
potoku s prepoznavanjem možnih onesnaževalcev, črnih 
odlagališč odpadkov, izlivov kanalizacije, greznic, kmetij-
skih površin in pregled možni virov onesnaževanja s strani 
nevarnih snovi, ki so v vsakdanji uporabi: čistila, kozme-
tični preparati, škropiva, pesticidi …

•  Raziskovanje okolja – Otroci se odpravijo skupaj z vzgoji-
teljico na ogled bližnje reke ali potoka. Opazujejo življenje 
ob in v vodi in določajo nekatere fizikalne lastnosti vode 
(barva, bistrost, vonj, temperatura ...).  Neposredno lahko 
opazujejo potok, njegovo strugo in obrežje. Ugotavljajo 
smer toka vode (od kod prihaja in kam gre), iščejo izvir in 
izliv. Vzgojitelj postavlja odprta vprašanja, ki otroke vodijo 
v procesih opazovanja, raziskovanja, izražanja lastnih do-
mnev in ugotovitev.  Njihove odgovore vzgojitelj zapiše in 
jih uporabi pri nadaljnjem raziskovanju, iskanju skupnih 
rešitev pri  razvijanju in poglabljanju tem iz področja eko-
logije. Otroci so kompetentni pri iskanju in uresničevanju 
idej in rešitev (postavitev table  s simbolnimi označbami 
varovanja okolja).

Dejavnosti z zrakom
• Prezračujemo igralnico in različne situacije (tudi problem-

ske) izkoristimo za poglobljen pogovor. 
• Posadimo svoje drevo, opazujemo njegovo rast in skrbimo 

zanj. 
• Je zrak čist ali umazan? Kadar pozimi sneži, lahko preve-

rimo onesnaženost zraka. S kozarcem zajamemo sneg in 
ga prinesemo v igralnico. Stresemo ga na filter za kavo in 
počakamo, da se stali. Ko vsa voda odteče, na filtru osta-
ne le umazanija. Pri tej dejavnosti lahko dejansko otroci 
sami spoznajo, kako umazan je zrak. Ob tej priložnosti 
se pogovorimo in skušamo skupaj z otroki ugotoviti, kaj 
lahko storimo, da zrak ne bi bil tako umazan. Ugotovitve 
in odgovore otrok si zabeležimo in jih uporabimo pri na-
daljnjih dejavnostih s področja ekologije. Otroci pri tej 
dejavnosti spoznajo tudi to, da se snega ne sme jesti, saj 
je mrzel ter pogosto tudi umazan.

• Poskusi s pivnikom – Potrebujemo 8 listov belega pivnika. 
Vsako jutro obesimo skupaj z otroki svež pivnik na vrt pred 
vrtcem in ga pustimo viseti 24 ur. Nato ga zamenjamo s 
čistim. Ponavljamo ves teden. Na vsak pivnik napišemo 
datum in opišemo, kakšno je bilo vreme. Po osmih dneh 

pa naredimo primerjavo. Skupaj z otroki lahko opazimo, 
da so pivniki različno obarvani. Skušamo ugotoviti, kaj 
vse se je nabralo na njih in od kod prihaja onesnaženost.

Dejavnosti z energijo in odpadki
• Otroke večkrat opozorimo na to, da ugašajo luči, ko je zu-

naj svetlo. Zraven jim povemo, da s tem varčujemo z ele-
ktriko in pomagamo naravi, da ni toliko obremenjena. 

• Energetski detektivi – Otroci spremljajo (ne)funkcionalno 
porabo elektrike v prostorih vrtca. Izdelajo si lahko svoje 
izkaznice energetskih detektivov in svoje vsakodnevno 
ali tedensko opazovanje beležijo v tabelo. Preko dejavno-
sti otroci spoznajo vlogo in vir energije; spoznajo možne 
načine varčevanja z energijo in ugotavljajo, kateri pripo-
močki potrebujejo za svoje delovanje elektriko (izdelava 
plakata porabnikov električne energije).

• Naredimo pomanjšano vodno kolo ali vetrnico in preiz-
kusimo, kako deluje …

• V vrtcu ločeno zbiramo odpadke.
• Zbiramo star papir in iz njega izdelamo novega – svoj eko-

papir.
• Priredimo čistilno akcijo v našem okolju, okrog vrtca. Pri-

skrbimo si vreče za smeti in gumijaste rokavice. 
• Odpadni embalaži dodamo novo uporabno vrednost. 

Zaključek
Temelji vzgoje za trajnostni razvoj se postavljajo v vrtcu 

– z oblikovanjem odnosa do naravnega okolja, z dobro vo-
denim opazovanjem, razvijanjem čuta odgovornosti in pre-
poznavanjem nevarnosti, ki pretijo človeku in okolju ob ne-
odgovornem ravnanju (tudi zaradi nevednosti) z nekaterimi 
predmeti in snovmi. Z raziskovanjem, eksperimentiranjem, 
pogovori o onesnaževanju, medsebojnem spoštovanju ter 
sožitju z okoljem in naravo, želimo pri otrocih vzbuditi od-
govoren odnos do žive in nežive narave. Njihovo ekološko 
usmerjeno vedenje je v veliki meri odvisno od vedenja od-
raslih in njihovega odnosa do okolja. 
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Vzgoja za okoljsko odgovornost

Prvo leto, ko smo vstopili v program Ekošola kot način 
življenja, smo začeli ločeno zbirati odpadke, postavili po 
garderobah koše za ločevanje embalaže in papirja, zbira-
li stare baterijske vložke, tonerje in kartuše. Kasneje smo 
se priključili akciji družbe Zeos »Naravo varuj, aparate in 
baterije ločuj!« Vsako leto iz zelenega koledarja izberemo 
dneve, mi jih imenujemo »ekodnevi«, na katere ne sme-
mo pozabiti. Z njimi načrtno prispevamo k razvoju okolj-
ske odgovornosti. Takšni dnevi so bili:
• Evropski dan brez avtomobila – Pripravili smo poligon za 

kolesarje na našem igrišču z vsemi pripadajočimi prome-
tnimi znaki.  Šteli smo promet (vlak, avto, kolo) na točki, 
kjer smo videli železniško progo in cesto. S predhodnim 
obvestilom za starše smo za en dan spremenili naše par-
kirišče v igrišče.

• Svetovni dan varčevanja z energijo – V jutranjem času, ko 
bi potrebovali še luč, smo otroke sprejeli ob svečah. Po-
vabili smo družine, da en večer preživijo brez uporabe 
električne energije, ob igri in pogovoru. Pripovedovanja 
otrok o preživetem večeru so bila zelo zanimiva.  Ugo-
tavljali smo, kako lahko varčujemo s toplotno energijo, 
ugotovitve narisali in zapisali. Igralnice smo imeli ogre-
vane po normativu, ne prevroče.

• Svetovni dan voda – Poskusi z vodo so vodili otroke obeh 
starostnih skupin. Mlajši so preizkušali moč vode, starejši 
pa so sodelovali v naravoslovnih delavnicah, povezanih 
z vodo.

• Svetovni dan Zemlje – Z igrišča smo odstranili kamenje, ki 
ovira hišnika pri košenju trave. Uredili smo okolico vrtca 
in samo igrišče s cvetjem, ki smo ga zasadili v pobarvane 
avtomobilske gume, cvetlična korita in obešanke. Sode-
lovali smo v projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna. 
Prav tako smo sodelovali s Slovensko Karitas, si ogledali 
film Prihodnost je v naših rokah in izvedli ustvarjalno-li-
kovne delavnice.

• Svetovni dan okolja – S pomočjo hišnika smo posadili sa-
dno drevje, smreki in okrasno češnjo.

Razvijanje pozitivnih medsebojnih 
odnosov

Unicefova projekta »Punčka iz cunj« in »To je moja igra-
ča« podpirata tudi vizijo našega vrtca in sovpadata z našimi 
cilji: spoznavanje samega sebe in drugih, razvijanje pozitiv-
ne samopodobe, medkulturnost, spoznavanje domovine in 
drugih dežel ter solidarnost, soočanje z razlikami, drugač-
nostjo, drugimi vrednotami. Organiziramo zbiralne akcije 
starega papirja za akcijo »Pismo srca«. Dobljeni denar gre 
za štipendije mladih, socialno ogroženih in za posebej nadar-
jena učence. Zbiramo zamaške, pa ne samo zaradi ločevanja. 
Zbiramo jih v humanitarne namene, da otrokom privzgaja-
mo skrb za pomoč ljudem v stiski.

Dejavnosti povezujemo tudi z drugimi projekti, ki se od-
vijajo v vrtcu. Tako se je skupina, ki je sodelovala v medna-
rodnem projektu »Identiteta mnogoterih izbir«, povezala 
z materinskim domom in zanje prispevala skozi večkratno 
zbiranje šolske potrebščine, hrano, igrače in sredstva za oseb-
no higieno.

7. aprila, ob svetovnem dnevu zdravja, so otroci s pomo-
čjo odraslih sami izdelovali igrače in jih odnesli v bolnišnič-
ne oddelke malim bolnikom. S pomočjo staršev smo zbirali 
zdravilna zelišča, jih posušili in pripravili razstavo z napot-
ki za njihovo uporabo. Ena skupina otrok se je z gospodom 
Jankovičem, županom MOL, povzpela na Ljubljanski grad.

Skupaj z organizacijo Šport Špas izvajamo »Dan druženja 
in gibanja treh generacij«, vsako leto z drugo vsebino (kros, 
pozabljene igre naših staršev, pohod).

Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem 
okolju

Gibanje je ena od prednostnih nalog našega vrtca. Izvajajo 
se vsakodnevne »gibalne minute«,  vaje s telesnim stikom, 
masaže in sprostitvene vaje ter vsakodnevno bivanje zunaj. 

Letos smo se priključili tudi akciji »Tisoč življenj, tisoč 
oblik gibanja« in želeli poudariti pomen zdravja za ljudi, saj je 
zadostno gibanje varovalni dejavnik zdravja. Izvajali smo raz-
lične oblike gibanja v vrtcu, na igrišču in v bližnji okolici vrtca. 

Rosanda Leden, vzgojiteljica 
Vrtec Vodmat Ljubljana

Uresničevanje ciljev ekovrtca s podporo 
drugih projektov in akcij

Povzetek
Odgovoren odnos do okolja je v današnjem času 
vrednota, ki nekaj šteje. Z majhnimi koraki se 
daleč pride, zato polagamo upe na mlajšo gene-
racijo, naše otroke. Vsak dan poskusimo nekaj 
storiti za varovanje okolja in k temu spodbujati 
tudi starše. Tako danes varujemo okolje z deja-
nji, ki jih lahko storimo in zmoremo. S tem bomo 
pripomogli k varovanju okolja tudi na globalni 
ravni. Vse zaokrožajo cilji ekovrtca, ki so vpeti 
tudi v druge programe in akcije. Navedla bom, 
kako jih uresničujemo v vrtcu Vodmat, enoti 
Klinični center.

Ključne besede: ekovrtec, okolje, odgovornost, 
vzgoja, otroci
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Sodelujemo z Zavodom za zdravstveno varstvo, in sicer s 
projektom »Zdravje v vrtcu«, ki izvaja program promocije 
zdravja v vrtčevskem okolju. Strinjamo se s trditvijo, da otro-
ci, ki živijo v zdravem okolju, spoznajo zdrav način življenja, 
osvajajo zdrave navade in veščine, lahko odrastejo v zdrave 
odrasle osebe in pri tem kaj naučijo tudi starše. 

V sodelovanju z Društvom študentov medicine Slovenije 
je potekala v vrtcu »Medimedo ambulanta«. Študentje so 
otrokom predstavili delo zdravstvenega osebja na prijazen 
način preko aktivnega vključevanja otrok z »zdravljenjem 
njihovih igrač«. Prav tako smo sodelovali s študenti stoma-
tologije pri preventivni zobozdravstveni vzgoji.

Izvajamo tudi projekt »Varno s soncem«. Preventivne de-
javnosti so usmerjene v zaščito in v osveščanje pred škodljivi-
mi vplivi sonca ter so dolgoročno zelo pomembne za zdravje.

S preventivo v cestnem prometu in z vključevanjem otrok 
v promet na varen način se otroci in starši seznanijo z izved-
bo projekta »Pasavček«.

Učinkovita raba naravnih virov
V vrtcu imajo otroci svoje gredice. Pri vzgoji rastlin si po-

magamo s kompostom, ki ga pridobimo sami: grabimo listje 
in pokošeno travo, pobiramo odpadlo sadje z dreves. Zbiramo 
deževnico in z njo zalivamo cvetje in zelenje v okolici vrtca. 

Povezovanje med ekovrtci doma, v okviru 
EU in širše

Povezali smo se z drugimi vrtci, da okrepimo in izmenja-
mo primere dobre prakse ter otrokom omogočimo izkušnje 
v drugem okolju.

• Vrtec St. Mihael iz Avstrije nam je razkril ogromno idej, 
kako vplesti bližnje okolje in naravo v celoletno snovanje 
vsebine; ob skrbi za naravo, ki v različnih časih zahteva 
različna ravnanja in pristope.

• Vrtec Pobrežje je vrtec, ki nam je v začetni fazi pokazal 
nekaj dobrih primerov prakse. Vrtec je že kar nekaj let 

vključen v ekoprogram. V nadaljevanju smo postali dobri 
sodelavci, ki smo svojo prakso reflektirali in izmenjevali 
ideje.

• Z Vrtcem Postojna smo sodelovali v projektu »Turizem in 
vrtec«, ki sta ga vodili Turistična zveza Slovenije in Sku-
pnost vrtcev Slovenije pod naslovom »Z igro do prvih 
turističnih korakov«.

• Udeležili smo se 50. tradicionalnega ekopustovanja na 
Ptuju.

   Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti 
in izmenjava idej

Projekt »Ekobranje za ekoživljenje« povezuje starše, otro-
ke in vzgojitelje, ki s pomočjo ekološke literature razvijajo 
kreativno mišljenje, se aktivno vključujejo v okolje, znanje 
medpredmetno povezujejo, izvajajo aktivnosti z ekološkimi 
vsebinami tako doma kot v vrtcu, jih predstavijo in izmenju-
jejo izkušnje.

Od samega začetka smo vključeni v akcijo »Zeleni na-
hrbtnik« (pod pokroviteljstvom ZPM), katerega teme so 
okoljsko naravnane in kjer tesno sodelujemo z ostalimi vrtci.

Na spletni strani ekošole objavljamo članke.
Sodelujemo na konferencah koordinatorjev ekošol in na 

Mednarodno znanstvenih posvetih na temo »Ekologija za 
boljši jutri« v Rakičanu.

Zaključek
V današnjem času vsebine vzgojno-izobraževalnega pro-

cesa vse bolj določajo teme, ki se dotikajo raziskovanja na-
ravnega in družbenega okolja ter razvijanja okoljske identi-
tete. Skozi cilje ekovrtca se trudimo, da bi v otrocih vzbudili 
čut odgovornosti zase, do soljudil, skrb za okolje, v katerem 
živimo, in zavedanje, da smo od njega odvisni. Pri tem ne 
želimo pozabiti na pomembno vlogo staršev. Da je proces 
res dosežen, dokazuje njihovo spodbujanje in zanimanje za 
naše delo. Tako postajamo vsi aktivni soustvarjalci uresniči-
tve zadanih ciljev.

NAŠ TRAKTOR - Lina Šašek (5 let), 
mentorici Ana Ružič in Martina 
Čemas, OŠ Vinica
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Sodelovali ste pri nastajanju Pri-
ročnika h kurikulu za vrtce, ki je 
star že več kot deset let. Ste še za-
dovoljni z njegovo vsebino? Kaj bi 
dopolnili na področju glasbe?

Priročnik h kurikulu za vrtce naj bi 
bil izvajalcem v pomoč pri razumeva-
nju, interpretaciji in rabi relativno splo-
šnih načel in ciljev Kurikuluma za vrtce. 
Ker pa vključuje le splošne didaktične 
smernice za načrtovanje področij de-
javnosti, menim, da vzgojiteljem ne 
daje zadostne opore za uspešno načr-
tovanje vzgojno-izobraževalnega pro-
cesa glasbene vzgoje. Zato bi morali o 
konkretnejših didaktičnih priporočilih 
razmišljati na vseh področjih dejavno-
sti. Otresti se moramo bojazni, da bi 
s tem kršili osnovna načela Kurikulu-
ma ali omejili vzgojitelje v svobodi in 
ustvarjalnosti načrtovanja in izvajanja. 
Konkretnejša didaktična priporočila bi 
bila namenjena vzgojiteljem, ki si želijo 
pridobiti oziroma utrditi specialno-di-
daktična znanja. S primeri zapisov pred-
metno opredeljenih ciljev in dejavnosti 

ter ostalih didaktičnih prvin (vsebine, 
metode …), bi seveda, ob upošteva-
nju temeljnih usmeritev Kurikuluma, 
vplivali na kakovostnejše načrtovanje, 
izvajanje in vrednotenje vzgojno-izo-
braževalnega procesa na vseh področjih 
dejavnosti.

Opozoriti velja, da sta v Priročniku 
h kurikulu za vrtce na področju dejav-
nosti umetnost vključeni le glasbena in 
likovna vzgoja, čeprav v Kurikulumu 
za vrtce področje umetnosti vključu-
je še plesne, dramske in AV-medijske 
dejavnosti. 

Kako dobro po vašem mnenju (gle-
de na kakšno opravljeno raziskavo) 
vzgojiteljice obvladajo glasbeno 
področje za svoje delo z otroki? Ste 
zadovoljni s kakovostjo glasbene 
vzgoje v javnih vrtcih? 

Ker sodobno načrtovanje zahteva 
od vzgojitelja veliko mero kritičnosti in 
strokovne avtonomnosti, si vedno zno-
va zastavljam vprašanje, ali ima vzgo-
jitelj, glede na to, da mora obvladova-
ti specialno didaktična znanja na vseh 
predmetnih področjih, na voljo dovolj 
strokovne literature, ki bi mu bila lahko 
v pomoč pri njegovem delu (v razmislek 
dajem učitelja razrednega pouka, ki raz-
polaga s številnimi učbeniki, priročniki 
…). Menim, da smo v preteklosti speci-
alnim didaktikam v vrtcu posvečali pre-
malo pozornosti. 

Rezultati raziskovalne študije (De-
nac 2010. Teoretična izhodišča načr-
tovanja glasbene vzgoje v vrtcu. Lju-
bljana: Debora), kjer smo analizirali 
načrtovani in izvedbeni kurikul, nas 
opozarjajo, da se vzgojitelji srečujejo 
s problemi pri načrtovanju konkretnih 

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Dr. OLGA DENAC je izredna 
profesorica na oddelku za 
predšolsko vzgojo Pedagoške 
fakultete Univerze Maribor. 
Njeno področje raziskoval-
nega in pedagoškega dela je 
glasba, še posebej glasbena 
didaktika. Posveča se proble-
mom načrtovanja, izvajanja 
in vrednotenja glasbenih 
dejavnosti v vzgojno-izobra-
ževalnem procesu, tako v 
vrtcu kot v šoli. Je tudi av-
torica prispevka o glasbi v 
Otrok  v vrtcu – priročnik h 
kurkulu. Po njenih priročni-
kih, znanstvenih in strokov-
nih prispevkih radi posegajo 
tudi vzgojiteljice in vzgojitelji 
v praksi.

Obdelati neko pesem pomeni: peti, 
igrati, plesati, risati …

Prof. dr. Olga Denac
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glasbeno-predmetnih ciljev, pri integra-
ciji področij dejavnosti ter pri ustrezni 
izbiri glasbenih vsebin. Da bomo lahko 
zagotavljali kakovost vzgojnega dela v 
vrtcu, bomo morali v večji meri vplivati 
na strokovno angažiranost vzgojiteljev 
tudi v procesu operativnega načrtova-
nja vzgojno-izobraževalnega procesa.

Po mojih izkušnjah smo v praksi 
vrtcev še vedno šibki pri povezo-
vanju vsebin različnih področij de-
javnosti. Kakšne so vaše izkušnje o 
povezovanju glasbe z drugimi kuri-
kularnimi področji? 

Vzgojitelj naj bi na načrtovani in iz-
vedbeni ravni upošteval integracijo raz-
ličnih področij dejavnosti (medpred-
metne povezave) in pri tem različnih 
vidikov otrokovega razvoja in učenja 
(Kurikulum za vrtce, 1999, str. 14). To 
metodično načelo mora biti v predšol-
ski pedagoški praksi zastavljeno tako, da 
ne zapostavlja avtonomnosti posame-
znih predmetnih področij. Pri načrto-
vanju velikokrat, ko vsebine glasbenih 
dejavnosti povežemo npr. s področjem 
dejavnosti narave, družbe, likovne vzgo-
je, plesne vzgoje, pozabimo jasno opre-
deliti glasbeno-predmetne cilje. 

Tudi pri integraciji umetnostnih 
področij moramo biti previdni. Z nji-
hovim povezovanjem se ukvarja kom-
parativna estetika, ki v vzgojno-izobra-
ževalnem procesu utemeljuje korelacijo, 
ki je usmerjena v vsebino, in korelacijo, 
ki je usmerjena v proces. Vsebinski vidik 
integracije združuje vsebine različnih 
področij v tematske celote, procesni vi-
dik integracije pa izpostavlja procese za-
znavanja, doživljanja in izražanja. Obe 
vrsti korelacij naj bi upoštevali splošne 
in posebne karakteristike posamezne-
ga umetnostnega področja. Področni 
cilji, zapisani v Kurikulumu za vrtce, si-
cer spodbujajo medpredmetno povezo-
vanje oziroma integracijo posameznih 
umetnostnih področij, ne zagotavljajo 
pa jim strokovne avtonomnosti, ki je 
pogoj za obstoj posameznega podro-
čja v kurikulu. Tudi če vzgojitelji pri 
načrtovanju vzgojno-izobraževalnega 
procesa glasbene vzgoje izhajajo iz te-
matskih sklopov in področnih global-
nih ciljev, morajo kljub temu načrtova-
ti cilje strokovnega področja. Obdelati 
neko pesem pomeni: peti, igrati, plesati, 
risati … V tem primeru je sicer naka-

zana medpredmetna razsežnost, toda 
te razsežnosti ne moremo absolutizira-
ti, kar ni redkost v teoriji in praksi na-
črtovanja glasbene vzgoje. Zavedati se 
moramo, da nam šele upoštevanje av-
tonomnosti posameznih umetnostnih 
področij zagotavlja integracijo le-teh na 
višji ravni v poliestetskost, s ciljem raz-
vijanja splošne občutljivosti za kulturne 
vrednote. To pa je tudi eden izmed po-
membnejših ciljev umetnostne vzgoje. 
Če v načrtovanem in izvedbenem kuri-
kulu ne bomo zagotavljali avtonomno-
sti umetnostnih področij, se nam lahko 
zgodi, da bodo vzgojitelji za realizaci-
jo področnih ciljev izbirali med tistimi 
umetnostnimi področji, do katerih iz-
ražajo večji interes. To pa vsekakor lah-
ko ogrozi obstoj posameznega umetno-
stnega področja tako v kurikulu kot v 
neposredni praksi izvajanja vzgojno-iz-
obraževalnega procesa.

Je glasbi v študijskem programu za 
vzgojiteljice namenjene dovolj po-
zornosti? Marsikatera mlada vzgo-
jiteljica ob vključitvi v svoj poklic 
reče, da je to njeno »šibko« podro-
čje …

Če primerjamo program Predšolske 
vzgoje, ki ga izvajamo na Pedagoški fa-
kulteti Univerze v Mariboru, s programi 
Predšolske vzgoje na Pedagoški fakulte-
ti Univerze v Ljubljani in na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Kopru, smo lahko 
zadovoljni s številom ur, ki so v predme-
tniku namenjene glasbi. Tisti študen-
tje, ki se z vso resnostjo lotijo študija in 
ga uspešno zaključijo, si pridobijo tudi 
ustrezna strokovna znanja na področju 
didaktike glasbe. Zato tudi ne dvomim 
v njihovo uspešnost, razen v primeru, 
če so imeli težave z razvitostjo glasbe-
nih sposobnosti. Takšnih študentov pa 
je le peščica, saj je na Slovenskem le na 
Pedagoški fakulteti v Mariboru eden iz-
med pogojev za vpis na študij Predšol-
ske vzgoje pozitivno opravljen preizkus 
glasbenih sposobnosti. 

Slovite kot strožja, toda pravična 
in glasbi predana profesorica. S 
čim se trenutno ukvarjate pri svo-
jem znanstvenem oz. pedagoškem 
delu?

Če strogost povezujete z dosledno-
stjo, redoljubnostjo, sem v bistvu vese-
la, da me študentje označujejo z besedo 

»stroga profesorica«. Pri svojem delu 
se trudim biti pravična, prijazna in ra-
zumevajoča. Koliko mi to uspeva, naj 
presodijo študentje sami. Vsekakor pa 
se tudi od visokošolskih učiteljev pri-
čakuje, da smo zgled študentom, tako 
kot so vzgojitelji otrokom.

V zadnjem desetletju sem se posve-
čala proučevanju problematike načrto-
vanja, izvajanja in vrednotenja vzgoj-
no-izobraževalnega procesa glasbene 
vzgoje v zgodnjem obdobju otroštva. 
Trenutno se raziskovalno ukvarjam s 
poslušanjem glasbe in njenim vplivom 
na celostni razvoj otrokove osebnosti.

V svojih prispevku v Priročniku h 
kurikulu poudarjate pomen spod-
budnega glasbenega okolja. Kako 
bi opisali spodbudno glasbeno 
okolje v javnem vrtcu?

Kontinuirano spremljanje odnosa in 
interesa otrok do posameznih glasbe-
nih dejavnosti nam je lahko v pomoč pri 
načrtovanju, izvajanju in vrednotenju 
vzgojno-izobraževalnega procesa glas-
bene vzgoje. Glasbenim dejavnostim, ki 
so pri otrocih manj priljubljene, je po-
trebno posvetiti več pozornosti. Enako 
velja za glasbene dejavnosti, ki jih imajo 
otroci najraje, saj jih lahko uporabimo 
kot sredstvo za oblikovanje odnosa do 
manj priljubljenih dejavnosti. 

Vzgojitelj bi moral pri vzgojno-izo-
braževalnem procesu glasbene vzgoje:
- ustvarjati čustveno prijetno ozračje 

v skupini, to pomeni, da naj bi skrbel 
za ustrezno motivacijo,

- omogočiti doživljanje glasbe, vpliva-
ti na čustva, ki so osnova za razvija-
nje estetskega čuta, okusa in odnosa,

- zbujati veselje, sproščenost in obču-
tljivost za estetske vrednote in hkrati 
razvijati glasbene sposobnosti, spre-
tnosti in znanja, 

- razvijati pozitiven odnos do vseh 
glasbenih dejavnosti, 

- spodbujati aktivno sodelovanje 
otrok v glasbenih dejavnostih,

- otroke vključevati v sistem načrtova-
nja glasbenih vsebin, 

- poskrbeti za enakovredno zastopa-
nost poustvarjalnih in ustvarjalnih 
glasbenih dejavnosti…

Otroci radi poslušajo posneto glas-
bo. Kaj menite o sedanji kakovosti 
glasbene produkcije za otroke, ki je 
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dostopna na trgu? Na kaj naj bomo 
pozorni pri izbiri?

Velikokrat se ne zavedamo proble-
matike izbire glasbeno-umetniških 
vsebin, primernih za predšolske otro-
ke. Glasbeni trg ponuja različno glasbo: 
kakovostno, umetniško vredno, zahtev-
no in seveda po drugi strani nekakovo-
stno, nezahtevno, torej trivialno glasbo. 
Zvočno okolje, ki je nasičeno z zabavno 
in popularno glasbo, vpliva na oblikova-
nje interesa vzgojiteljev in otrok za ome-
njene zvrsti glasbe. Zato bi bilo prav, da 
se ravnatelji vrtcev in vzgojitelji pri na-
bavi ustrezne glasbene literature po-
svetujejo tudi z glasbenimi strokovnja-
ki. Pri izbiri glasbenih vsebin moramo 
upoštevati umetniško vrednost, razno-
likost glasbenih del, splošni in glasbe-
ni razvoj otrok, značilnosti okolja, v 
katerem otroci živijo, in interes otrok. 
Pri tem pa imajo, kot sem že omenila, 
pomembno vlogo vzgojitelji oziroma 
njihove strokovne in socialno-emoci-
onalne kompetence, ki se kažejo v po-
zitivnem odnosu do glasbene kulture, 
umetnosti, v izražanju veselja, intere-
sa do poslušanja, izvajanja, ustvarjanja 
glasbenih vsebin in v razvoju glasbenih 
sposobnosti, spretnosti in znanja.

Nekateri vrtci vabijo na vrtčevske 
prireditve za otroke in starše tudi 
pevce in pevke zabavne glasbe. Kaj 
menite o tem?

Zgodnja glasbena izkušnja je za 
spodbujanje pozitivnega odnosa do 
glasbe še kako pomembna. Nikakor se 

ne strinjam, da bi otrokom v vrtcu na-
črtno ponujali zabavno glasbo in vabili 
njene izvajalce. Naloga vrtca oz. vzgoji-
telja je, da skrbi za spodbudno glasbe-
no okolje. To pa pomeni izbiro takšne 
glasbe, s katero bo pri otrocih spodbu-
jal veselje, poglabljal željo po posluša-
nju glasbe, vplival na njihovo čustveno 
občutljivost in razvijal osnove estetske-
ga glasbenega okusa. Vzgojitelj se mora 
zavedati, da je za otroke, ob starših, ena 
izmed avtoritet pri oblikovanju glasbe-
nega okusa. 

Kakšno je vaše mnenje o vključe-
vanju vzgojiteljev v razne pevske 
zbore? Vzgojiteljskih zborov na 
Slovenskem ni ravno veliko …

Vsekakor je pomembno, da so vzgo-
jitelji aktivni na kulturno-umetnostnih 
področjih tudi izven svojega delovnega 
časa, saj z lastnim zgledom oz. petjem 
v pevskem zboru spodbujajo interes 
za tovrstno dejavnosti v širšem okolju, 
posledično tudi pri otrocih. Na Štajer-
skem (Ptuj, Maribor …) poznam kar 
nekaj vrtcev, v okviru katerih delujejo 
zbori. Vzgojiteljice, ki pojejo v zborih, 
so tudi uspešne zborovodkinje otro-
ških zborov.

Kako ocenjujete dejavnost otro-
ških pevskih zborov v javnih vrtcih 
in nivo kakovosti, ki ga dosegajo? 
Kaj bi svetovali?

Želeli bi si, da bi otroci doživeli prvo 
izkušnjo sodelovanja v pevskem zboru v 
okviru skupine, ki jo obiskujejo. Namen 

delovanja otroških zborov v vrtcih ne 
sme biti samo v doseganju oz. ocenjeva-
nju kakovosti izvajanja. Eden pomemb-
nejših ciljev, ki mu sledimo, je vzbuja-
nje in ohranjanje veselja do petja. Zato 
naj vzgojiteljice pri izbiri otrok v zbor 
upoštevajo tudi interes otrok in ne sa-
mo razvitost melodičnega in ritmičnega 
posluha. Sama pa tudi ne nasprotujem 
oblikovanju zbora kot nadstandardne 
dejavnosti v vrtcu, v katerega so vklju-
čeni otroci z višje razvitimi glasbenimi 
sposobnostmi.

V mariborskih vrtcih že vrsto let de-
lujejo otroški pevski zbori, katerih petje 
lahko vsako leto spremljamo na priredi-
tvi Ciciban poje in pleše. Vodijo jih pri-
zadevne zborovodkinje vzgojiteljice, ki 
sledijo izbiri kakovostnega programa in 
s petjem otroških umetnih in ljudskih 
pesmi pri otroci razvijajo občutek za le-
po v glasbi. Ko pri otrocih, ob petju v 
zboru, začutiš veselje in doživiš radost v 
njihovih očeh, spoznaš, da se je vredno 
truditi in slediti zastavljenim ciljem.

Kaj bi še dodali k tem vprašanjem, 
pa vas nisem vprašala?

Ko slišimo besede glasba v vrtcu, se 
pogosto ne zavedamo pomena teh be-
sed. Zakaj? Ker glasbeni vzgoji veliko-
krat ne pripisujemo takšne pedagoške 
vrednosti, kot ji pripada. Še posebej sta 
predšolsko in zgodnje šolsko obdobje 
najprimernejši čas za intenzivno glas-
beno vzgojo, saj je učinek transferja tem 
izrazitejši, čim mlajši je otrok. Pomemb-
no je, da že v najzgodnejšem obdobju 
ponudimo otroku raznovrstne glasbe-
ne izkušnje in mu oblikujemo poziti-
ven odnos do glasbe. Pozitivne glasbene 
izkušnje v vrtcu vplivajo na oblikovanje 
občega odnosa do glasbene kulture. 

Zahvaljujem se vam za odgovore 
in vam želim še veliko uspešnega 
pedagoškega in glasbenega ustvar-
janja.

Betka Vrbovšek

REŠILEC - URH MEŠELJ (6 let), mento-
rici Marija Dobelšek in Vida Gostečnik, 
Vrtec Velenje, enota Lučka - Livada
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Teoretični uvod
O zgodovini maskiranja sem se poučila v literaturi (Ovsec 

1994), od koder jo tudi povzemam. Najstarejša podoba ma-
skiranca, kar jih poznamo, pravi Ovsec (prav tam), je morda 
dvajset tisoč let ali več stari znameniti »čarovnik«, naslikan 
na skalno steno v jami Trois Freres v francoskih Pirenejih. 
Ima velike in okrogle oči, na glavi jelenje rogove ter dolgo in 
koničasto brado. Roke skriva pod medvedjimi šapami, zadaj 
pa nosi rep divjega konja. Podoba verjetno predstavlja člove-
ka, ki se je maskiral v izmišljeno žival. Maske in maskiranje so 
poznali Germani, med njimi Langobardi, ki so prihajali tudi 
čez naše ozemlje. V prvih krščanskih stoletjih se kopičijo po-
ročila o maskah, seveda z odporom do poganske mitologije 
in demonologije. Cerkev je vse to skušala prepovedati, a brez 
pravega uspeha. Značilnost skoraj vseh prepovedi je, da niso 
dovoljevale predvsem živalskih mask.

V pustnem času so dvorsko fevdalni krogi najraje prire-
jali viteške igre, kostumirane turnirje. Izročilo teh iger se je 
vleklo do 13. stoletja, preko renesanse in baroka celo v 19. 
stoletje. Med prvimi in nam najbližjimi je primer sodnika 
in maršala dežele Štajerske, pesnika Ulrika Liechtenstein-
skega (okrog leta 1200 do 1276). Ta je prirejal slavne ku-
stumirane pohode in viteške dvoboje, ki so se ujemali s 
šegami njegovega časa. Razvoj maskiranja je hitro napre-
doval v Italiji, ki ni bila obremenjena s keltsko dediščino 
in kasnejšimi cerkvenimi prepovedmi živalskih mask. Kar-
neval v Benetkah je baje izpričan že leta 1096. Močno pre-
lomnico je v evropskem maskiranju pomenila reformacija, 
ki je maskiranje odklonila in na svojem območju prepove-
dala. Odpor proti maskiranju je na primer v protestantski 
Nemčiji živ še danes. 

V novejših časih je znan na primer karneval v San Remu, 
najslavnejši pa je gotovo karneval v Rio de Janeiru. Maskira-
nje so ljudje prenesli v glavnem v predpostni čas, v čas pred 
štiridesetdnevnim postom, ki mu sledi velika noč.

Pust je premični praznik, le da je glavni pustni dan vedno 
določen: to je pustni torek. Pravi pustni dnevi so pustna ne-
delja, pustni torek, »pustna sobota« pa je moderni dodatek, 
trdi Ovsec (prav tam). Konec pusta je pepelnična sreda, ki je 
vedno štirideset dni pred velikonočno nedeljo.

Kurent oz. korant
Kurent predstavlja najbolj znano slovensko pustno ma-

sko; doma, na Ptujskem polju mu pravijo korant, najslav-
nejši je tisti iz Markovec pri Ptuju. Oblečen je v narobe 
oblečen ovčji kožuh, bel ali črn, in prepasan z usnjenim 
pasom ali z verigo. Na tem visi vrsta velikih kravjih zvon-
cev in lepo vezanih robcev. Na glavi nosi korant strašno 
kosmato kapo. Obraz na kapi je iz strojenega, včasih bar-
vanega usnja, v katero so vrezane odprtine za oči, nos in 
usta. Oči in usta so obrobljena z živordečo barvo, nos pa 
je podaljšan v nekakšen rilec. K ustom je prišita zgoraj in 
spodaj po ena vrsta na nit nabranega belega fižola, ki naj 
bi predstavljala zobe, pod nosom pa sta pritrjena dva šo-
pa suhe vrtne mete namesto brk. Iz ust visi dolg, rdeč in 
lepo vezen jezik. Na kapi ima na vsaki strani še vranjo ali 
puranjo perut ter dva goveja rogova ali dve tanki palici, 
okrašeni s šopi perja in trakovi iz pisanega svilenega pa-
pirja. V roki nosi korant ježevko  –  palico, ki je na enem 
koncu ovita v ježevo kožo. 

Nastanek pusta je imel torej posebno zgodovino. Stari 
samostanski računi pričajo, da so bili menihi, služinčad in 
rokodelci v samostanih na pustno nedeljo deležni obilnejše 
pogostitve. Podatki se nanašajo na obdobje okrog leta 1300 
in po njem. Razumljivo je, da so priložnost še bolj izkoristili 
zunaj samostanskih zidov. Obilju telesnih užitkov se je pri-
družila splošna razposajenost, ki so si jo privoščili tudi ob 
drugih obdobjih, zlasti okoli novega leta. Tedaj so nosili tu-
di maske. Iz tega se je razvil pust (Ovsec, 1994, str. 94–103).

Maske v oddelku vrtca
Delam v oddelku prvega starostnega obdobja. V tednu 

pred pustom sem za otroke pripravila različne dejavnosti na 
to temo. Najprej sem otrokom predstavila nekaj rekvizitov, 
s katerimi smo pred ogledalom spreminjali svojo podobo. 
Drugačni smo s klobukom na glavi, z očali, z lasuljo in po-
dobno. Nato sem jim pripravila različne fotografije pustnih 
mask. V majhnih skupinah smo si jih ogledovali na računal-
niku. Nekaj pustnih mask je bilo otrokom znanih. To so bile 
maske čarovnic, klovnov, maske iz nekaterih pravljic in risank 
(Sneguljčica, Smrkci …), maske nekaterih poklicev (npr. de-
ček kot gasilec) in nekatere živalske maske (npr. deklica kot 
pikapolonica). Nekaterih mask niso prepoznali. To so bile 
predvsem slovenske pustne maske (kurent, lavfarji ipd.). Ob 
fotografijah smo se pogovarjali. 

Nato sem v kotiček pred velikim ogledalom v igralnici 
nastavila nekaj pustnih rekvizitov: različne klobuke, lasulje, 
ogrinjala, ušesa itn. Otroci so najprej rekvizite opazovali. Ko 
sva jim s sodelavko pokazali, kako se rekviziti uporabljajo, 
so se nekateri otroci opogumili in jih preizkusili. Nekaterim 
je bilo to všeč. Ogledovali so se pred ogledalom in se kazali 
drugim otrokom. Zdelo se jim je zelo smešno. Spet drugi so 
samo opazovali, niso pa se hoteli še sami šemiti. Najraje so 

Tjaša Volavc, Vrtec Tončke Čečeve Celje

Pustne maske in pustovanje

Povzetek
V prispevku predstavljam zgodovino maski-
ranja in pustnih karnevalov ter najbolj znano 
slovensko masko – kurenta. V drugem delu opi-
sujem pustne priprave, pustni dan ter podoži-
vljanje pustnega dne v oddelku malčkov.

Ključne besede: maske, zgodovina maskiranja, 
kurent,  pustovanje v vrtcu
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Uvod
Simone de Beauvoir v svoji knjigi Drugi spol pripovedu-

je o nastanku ženske kot tiste, ki je v zavesti človeštva, obče 
gledano, prisiljena zavzeti pozicijo drugosti oziroma sekun-
darnosti. Drugost je temeljna kategorija človeškega mišljenja 
(Beauvoir 1999–2000) in v trenutku, ko se je moški opredelil 
kot tisti prvi (Subjekt, Eno), je postala usoda ženske jasna: 
znašla se je v položaju sekundarnosti in nebistvenosti naspro-
ti absolutu, ki ga je zasedel moški. 

„[...] Subjekt se vzpostavlja samo skozi nasprotnost: uve-
ljaviti se hoče kot bistveno in drugega postaviti kot nebistve-
no, kot objekt.”

Tako utemeljuje Simone de Beauvoir (Beauvoir 1998, str. 
16). To dejstvo izvorne ali strukturne drugosti se odslikava 
v različnih življenjskih situacijah, ki uveljavljeno stanje zgolj 
utrjujejo in reproducirajo. Umeščenost ženske v polje Dru-
gega je tako ničelna točka, je podlaga, na kateri se znotraj fe-
ministične teorije odvijajo boji v različne smeri ter področja. 

Iz teorije v prakso

Gašper Mlakar, Celje

Moški v zgodnjem izobraževanju in vzgoji
Povzetek
Predšolska vzgoja in izobraževanje pripravlja-
ta temelje za otrokovo nadaljnjo življenjsko pot. 
Otrokova osebnost se oblikuje v odnosu do dru-
gih in v odnosu do celotnega družbenega kon-
teksta s pravili in vlogami, značilnimi za dolo-
čen čas in prostor. Statistika kaže, da v javnih 
vrtcih vzgajajo predvsem vzgojiteljice, kot da je 
predšolska vzgoja z izobraževanjem otrok iz-
ključno ženska zadeva. V prispevku osvetljuje-
mo problematiko tega stereotipa in njegov vpliv  
ter posledice za poklic vzgojitelja in vključeva-
nje moških v predšolsko vzgojo.
Ključne besede: spolna neenakost, stereotip, 
vzgoja, vrtec, moški, ženska

nosili zajčja ušesa na obroču, lasulje pa so bile najmanj pri-
ljubljen rekvizit.

Nato smo skupaj izdelovali klobuke. Te so nato poljubno 
pobarvali in porisali.  Klobukom sva s sodelavko dodali ela-
stiko, da jim niso padali z glave. Te klobuke so otroci vsako-
dnevno uporabljali pri šemljenju.

Fotografije pustnih mask smo prilepili na plakat. Ob pla-
katu smo se pogovarjali in opisovali maske. Pojavile so se 
tudi prve želje, v kaj se želijo sami našemiti za pusta. Plakat 
so otroci opazovali tudi posamezno ali v tandemu. Ob tem 
so se pogovarjali in se zabavali. Pri pogovorih sem posebno 
pozornost namenila fotografiji s kurentom. Opisovala sem 
jo in jim pripovedovala, kakšen je kurent, kaj ima in kaj dela.

V kotičku za senzomotoriko sem pripravila škatle, nalep-
ke, škarje, papir, lončke. Skupaj z otroki smo naredili velikega 
kurenta. Bil je sestavljen iz več velikih škatel. Otroci so nanj 
lepili nalepke, da so se škatle držale skupaj. Nalepili smo mu 
oči, jezik, rogove in zvonce, pozabili nismo na kožuh.

V glasbenem kotičku smo prepevali že znane pesmi in se 
spremljali na ritmična glasbila. Pogostokrat so otroci začeli 
tudi spontano prepevati. Na primer takrat, ko si je kdo od 
otrok dal na glavo obroč z ušesi, pa so zapeli pesmico o zajč-
ku. Prav tako smo začeli tudi s posnemanjem gibanja različnih 
mask. Kurent skače, da mu zvonci močno zvonijo, čarovnica 
leta na metli, medvedi hodijo po vseh štirih.

Na pustni torek so vsi otroci našega oddelka prišli v vr-
tec našemljeni. V skupnem prostoru smo imeli pustno raja-
nje s sosednjo skupino otrok. Plesali smo rajalne igre, plesali 
ob glasbi. Peli smo pesmice, se ogledovali in drug drugemu 
predstavljali. Ko je interes otrok za skupno druženje minil, 
smo se vrnili v svojo igralnico na pustno malico. Obiskali so 
nas tudi otroci iz starejših oddelkov in se predstavili v svojih 
maskah. Našemljene smo bile tudi vse vzgojiteljice. V sku-

pini mlajših otrok smo se našemile pred njimi, da so nas pri 
tem opazovali. Naredili smo še veliko fotografskih posnetkov,  
potem smo odšli skupaj na igrišče.

V sredo po pustu sem prinesla v oddelek fotografije otrok. 
Na fotografijah smo se prepoznavali. Nekateri so opisovali tu-
di dogajanje s pustovanja v mestu, ki so se ga udeležili s starši. 
Skupinsko fotografijo maskiranih otrok našega oddelka sem 
obesila v igralnici v kotiček. Otroci jo radi opazujejo in  ob 
njej obujajo dogodke.

Evalvacijski zaključek
V načrtovanih dejavnostih so otroci razvijali:

- veliko in drobno motoriko, ko so se oblačili, zapenjali 
gumbe, šemili, plesali in hodili;

- govor, ko so poslušali, spraševali, se pogovarjali o novi in 
zanimivi vsebini, spoznali in uporabljali nove besede;

- socialne in čustvene veščine, ko so rajali, se medsebojno 
ogledovali, predstavljali, spoznavali možno drugačno po-
dobo, se zabavali, vzpostavljali verbalni kontakt itn.;

- spoznavne zmožnosti, ko so sodelovali pri oblikovanju 
miselnega vzorca, prepoznavali razne maske, reševali pro-
bleme v zvezi z oblikovanjem, se igrali simbolno igro  …

Otrokova socialna kompetentnost se kaže kot prilagojeno 
čustveno izražanje, s pozitivnim razpoloženjem in ugodnimi 
stiki s sovrstniki (Kavčič 2012, str. 24). Vse to so pokazali tu-
di otroci v oddelku v dneh okoli pusta.
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Eno izmed področij, v katerem se reproducira stanje znotraj 
spolne razlike, je področje zgodnje, predvsem predšolske 
vzgoje in izobraževanja.

Pomen zgodnjega izobraževanja in vzgoje
Predšolska vzgoja in izobraževanje veljata za eni najpo-

membnejših dejavnosti, ko govorimo o razvoju in obliko-
vanju otroka v odraslo osebo. Zajemata namreč obdobje, v 
katerem otrok razvije svoje govorne sposobnosti in se tako 
umesti v simbolni svet, s pomočjo katerega se izraža in ko-
municira z ostalimi. Hkrati otrok razvije še druge socialne 
sposobnosti, ki skupaj z visoko dojemljivostjo in vedoželj-
nostjo pripravijo temelje, na katerih se oblikujejo navade za 
njegovo vseživljenjsko učenje ter posledično izobraževalno in 
poklicno pot. Otrokova osebnost ter tudi sam spol kot način 
izražanja in umeščenosti v tem svetu sta do neke mere soci-
alna konstrukta. Drugače povedano: oblikujeta se v odnosu 
do drugih in v odnosu do celotnega družbenega konteksta, 
s pravili in vlogami, ki je prisoten v nekem času. Če se torej 
zavedamo, kako pomembna je interakcija med otrokom in 
ljudmi, ki zanj skrbijo ter opravljajo vlogo zgodnje vzgoje in 
izobraževanja, nas ob pogledu na točno določeno statistiko 
zadane zaskrbljujoče dejstvo – predšolska vzgoja in izobra-
ževanje veljata za eni najbolj spolno segregiranih področij 
zaposlitve (Farquhar 1997).

Nekaj aktualnih statističnih podatkov
Statistika zaposlenih strokovnih delavcev v vrtcih Slove-

nije za šolsko leto 2010/2011, ki jo je opravil Statistični urad 
RS, kaže, da je med 10306 zaposlenimi v vrtcih le 197 mo-
ških in kar 10.109 žensk. Govorimo torej o manj kot 2 % mo-
ških med zaposlenimi v predšolski vzgoji. Ta odstotek se še 
zmanjša, ko se osredotočimo zgolj na vzgojitelje v oddelkih 
1. starostnega obdobja, kjer so med 1.790 zaposlenimi vzgo-
jitelji zgolj trije moški – manj kot 0,2 %. Zgovorna pa je tudi 
statistika zaposlenega učnega osebja v osnovnih šolah, kjer je 
v 1. in 2. izobraževalnem obdobju od 6.040 skupno zaposle-
nih 143 moških (2,3 %), medtem ko odstotek vidno zraste 
v 3. izobraževalnem obdobju, kjer je moških med 7.123 za-
poslenimi kar 1.471 (dobrih 20 %). Tudi v tujini ni statistika 
pretirano drugačna; leta 1996 je bilo v novozelandskih vrtcih 
zaposlenih 1,4 % moških, v Veliki Britaniji 2 %, v Združenih 
državah in na Švedskem približno 3 % ter v  Španiji okoli 8 
% (Farquhar 1997).

Problema spolne neenakosti se zaveda in dotika tudi 
Evropska administracija v Predlogu resolucije Evropskega par-
lamenta o zgodnjem učenju v Evropski uniji, ki pravi, da se je 
potrebno poleg dviga pomembnosti, profesionalnosti in kva-
lifikacij glede predšolske vzgoje dotakniti tudi prevladujočega 
stereotipnega mnenja, da je predšolska vzgoja izključno žen-
sko delo, za katerega so v bistvu rojene in torej tudi najbolj 
primerne. Ta praksa je privedla do popolne izključitve mo-
ških iz tovrstnih poklicev ter sprožila vprašanje in problema-
tiko enakosti spolov, za katero se omenjeni predlog zavzema. 
Spolna segregacija, ki je že sama po sebi simptom temeljne 
spolne neenakosti, pa ima v predšolski vzgoji in izobraževanju 
še dodaten, morda mnogo bolj daljnosežen vpliv kot na kate-
rem drugem področju. V nadaljevanju bom poskušal pokaza-

ti, kakšen pozitivni doprinos lahko ima povečana zaposljivost 
moških na področjih zgodnje in predšolske vzgoje ter kaj so 
temeljni vzroki, da do tega ne prihaja oziroma da se moški na 
teh področjih ne zaposlujejo. V zaključku bom utemeljil, ka-
ko lahko spolno ravnovesje znotraj predšolske vzgoje pripo-
more k boju proti reprodukciji obstoječih diskriminatornih 
in stereotipnih stanj v družbi, povezanih s spolno diferenco.

Ideja nediskriminacije in spolne enakosti
Živimo v času, ko določeni miselni vzorci in družbene vlo-

ge postajajo preživete, le-te pa skušamo nadomestiti z novi-
mi načini in pogledi na vloge posameznika. Med vidnejšimi 
je tukaj ideja nediskriminacije, spolne enakosti in nekakšna 
metamorfoza vloge moškega v družbi – le-ta naj bi postajal 
ne zgolj človek z družino, ampak predvsem človek, ki je del 
družine, je vanjo vključen. Kljub tendenci po vključevanju 
moških v vsakodnevne družinske rituale, vključujoč skrb 
za otroke, pa je delovna sila znotraj programov predšolske 
vzgoje in razrednega pouka obtičala v starem modelu ozi-
roma mentaliteti (Farquhar 2007). Medtem ko je težnja po 
vzgoji in učenju otrok v duhu sprejemanja različnosti, inklu-
zivnosti in antiseksizma, priča kompozicija zaposlenih, torej 
tistih, ki prav te vrednote in ideje učijo, ravno o nasprotnem. 
Otrok je, prvič, deležen vzgoje in učenja zgolj z ženske plati, 
hkrati pa prejema potrditev, da je to početje – namreč vzgo-
ja in skrb za otroka – zgolj ženska zadeva. Kontakt, ki ga ima 
z zunanjim svetom v obliki oseb, ki ga obkrožajo, je v veliki 
meri ženski, kar pomeni, da določenega spektra pogleda na 
svet ali učenja z modeliranjem (obnašanja po vzoru modela, 
ki ga reprezentira tisti, ki uči ali vzgaja) v njegovi percepciji 
preprosti ni – umanjka. To dejstvo se še dodatno izostri, če 
upoštevamo, da so danes v porastu enostarševske (navadno 
je ta skrbnik mati) družine ali pa je oče preprosto velikokrat 
odsoten, četudi biva v istem gospodinjstvu.

Eden pomembnejših razlogov, zakaj bi bilo smotrno po-
večati število moških v programih predšolske vzgoje in ra-
zrednega pouka, je torej prav boj proti stereotipom, ki bi že 
davno morali biti preživeti, a so še vedno močno prisotni – 
stereotipi o tem, kaj je moški, kakšna bi naj bila moška kariera 
in kako bi se naj moški obnašal do otrok. Ko moški vstopi v 
razred, s tem ne predstavlja zgolj ideje, da so tudi moški spo-
sobni skrbi za otroke, da so sposobni vzgoje, ljubezni in ra-
zumevanja – ta ideja se na njih tudi prenaša! V širšem smislu 
ta moški predstavlja tudi uravnovešen svet moških in žensk 
(Barnard 2000), uravnovešeno perspektivo v nasprotju z eno-
stranskim dojemanjem spolnih vlog s strani otroka. Moški v 
predšolski vzgoji pomaga doprinesti k stabilni moški ali oče-
tovski figuri, ki lahko v domačem okolju nemalokrat umanj-
ka. Predstavlja manjkajoči člen, h kateremu se predvsem fan-
tje lahko obrnejo ali z njim identificirajo. Ne gre namreč za 
to, da bi moški delo opravljali zelo drugače, ali celo bolje kot 
ženske, temveč za to, da delo in skrb za otroke opravljajo ena-
ko, ampak skrbijo zanje na drugačen način, se igrajo drugače 
in izvajajo drugačen tip interakcije ( Jensen 1996). Vse to je 
pomembna raznolikost, ki na otroka vpliva pozitivno in širi 
njegov način percepcije in dojemanja sveta. Eden od ključnih 
načinov, kako se otrok v zgodnjih letih uči in spoznava svet, 
je opazovanje. Ko otrok v vrtcu opazuje, kako moški in žen-
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ske vzajemno sodelujejo v skupini, je ta izkušnja lahko zgolj 
pozitivna v smislu dojemanja medosebnih odnosov v more-
bitnem prihodnjem družinskem življenju. 

Vpliv na profesionalnost predšolske vzgoje
Nezanemarljiv pa je tudi morebiten vpliv na samo po-

membnost in profesionalnost predšolske vzgoje, h kateri bi 
lahko moški v primeru večje reprezentiranosti dodali svoj glas 
in svoj boj. Opredelitev določene službe kot tipično ženske 
namreč pripomore k mirovanju statusa tega poklica ali k nje-
govemu nižanju in hkrati reproducira te stereotipe in menta-
liteto. Še vedno je namreč močno prisotna stereotipna ideja, 
da ženska je in bo zadovoljna s situacijo, ki ji je namenjena. 
Nasprotno velja za moškega; morda je prav ta člen oziroma 
ta glas potreben za efektivnejši boj za dvig nekaterih standar-
dov, izboljšanje delavnih razmer in profesionalizacijo progra-
mov predšolske vzgoje. 

Kot eden zadnjih razlogov, a nikakor zadnjih po pomemb-
nosti, je vzpostavitev moškemu spolu „prijazne” atmosfere. 
Večje število moških v predšolski vzgoji bi namreč utegnilo 
pritegniti večje število očetov k participaciji v vzgoji in izo-
braževanju otrok – tako profesionalno kot doma. Zaposleni 
moški bi namreč dajali zgled in signal ostalim, da s(m)o spo-
sobni in pripravljeni prevzeti odgovornost do otrok v najzgo-
dnejših letih njihovega razvoja (Farquhar 1997).

Na potencialnega vzgojitelja čakajo težave
Ko pa se moški skušajo vključiti v skupnost predšolske 

vzgoje, jih na njihovi poti čaka nemalo pregrad in težav. Naj-
teže premostljive lahko združimo pod kategorijo socialnih 
fobij pred zlorabo otrok. V družbi je, še posebej zadnjih 
nekaj let, močno prisotno mnenje, da je pri vsaki interak-
ciji med moškim in majhnim otrokom potencial za zlorabo 
otroka. O tem pričajo tudi statistike zaposlovanja moških v 
programih vzgoje in izobraževanja, kjer opazimo, da njiho-
vo število drastično upade, ko imamo opravka z mlajšimi 
otroki. Ne samo, da lahko že ena napačna ali zlonamerna 
obtožba pomeni konec kariere ali celo resno zaznamovano 
življenje moškega, celo sama odločitev za tovrsten poklic je 
v očeh sveta obarvana z dvomom, sumničavostjo in neza-
upanjem o motivih ali spolni orientiranosti moškega, ki se 
odloča za to karierno pot (Bernard 2000). Poleg socialnih 
pritiskov nastopijo še osebno generirani pritiski in dvomi, 
ko se moški sooča z skupnostjo ali timom sestavljenim iz-
ključno iz ženskega osebja. Po eni strani se počuti izključe-
nega, po drugi strani pa pretirano vidnega, izstopajočega 
iz skupine. 

Eden izmed razlogov redkega odločanja moških za tovr-
stne poklice je tudi sam socialni status in s tem povezana fi-
nančna plat. Predšolska vzgoja je še vedno marsikje okužena 
z idejo, da gre v tem poklicu zgolj za nekakšen podaljšek na-
ravnega materinskega dela (Farquhar 2007), kar ne samo da 
že v prvi fazi otežuje moškim vstop, ampak tudi onemogoča 
nadaljnjo profesionalizacijo (izobrazba, ki je potrebna, mo-
žnost napredovanja) in dvig statusa poklica. Ponudba vzgoji-
teljskega poklica z žal relativno nizkim socialnim statusom in 
plačo ter, v primeru zaposlenega moškega, izjemno visokim 
statusom tveganja, za moške pač ni mamljiva.

Če povzamemo …
Videti je torej, da status predšolske vzgoje in izobraževanja 

kot poklica, namenjenega ali na kožo pisanega zgolj ženskam, 
povzroča nemalo težav na obeh straneh: moškim onemogo-
ča vstop v vzgojiteljski poklic s tem, ko jih družbeno zazna-
muje in jim obenem ne ponuja veliko ugodnosti v zameno 
za tvegano pot, po kateri stopajo; ženske pa prileplja nase in 
onemogoča zvišanje statusa ali profesionalizacije vzgojitelj-
skega poklica. Še najbolj pa vse skupaj zadeva otroke, ki so 
prikrajšani za moško dimenzijo interakcije, skrbi, negovanja 
in splošnega modeliranja ter pogleda na svet. 

V takšnem okolju se ta atmosfera oziroma mentaliteta 
zgolj še reproducira, s tem ko daje otrokom življenjski primer, 
kam moški spada oz. kam ne spada. Reproduciranje menta-
litete, da moški ne sodi k vzgoji in izobraževanju majhnih 
otrok, pa ne ostane le na področju zaposlitve, temveč ostaja 
tudi znotraj družine. Boj za spolno ravnovesje v predšolski 
vzgoji je pomemben in doljnosežno orientiran boj za razno-
likost izkušenj, ki jih je deležen otrok med vzgojo in izobraže-
vanjem, ter za ustreznejšo tvorbo identitete pri otroku. Hkrati 
pa je to boj za ženske, kot so Simone de Beauvoir – ženske, ki 
so izpostavile živo rano znotraj spolne razlike, ki so izpostavi-
le konstrukt ženske kot sekundaren oziroma tisti Drugi. Ne 
čeprav, temveč ravno za to, ker je predšolska vzgoja izključno 
ženski poklic, se znotraj nje reproducirajo stereotipi in spolna 
diskriminacija. Kako dolgo še?
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Uvod
Družina s svojimi značilnostmi vpliva na otrokovo oseb-

nost v vseh obdobjih njegovega razvoja. Če želimo, da se bo 
otrok razvijal v zdravo osebnost, moramo uresničevati dolo-
čene zahteve družinske vzgoje. Prva je ta, da si kot starši do-
volimo biti ljudje, ki poleg dobrih lastnosti izkazujemo tudi 
napake. Ohranjati moramo generacijske razlike, kar pome-
ni, da ne moremo svojih potreb zadovoljevati skozi otroka. 
Pomembno je uresničevanje enakopravnosti med starši in 
otroki. To pa pomeni medsebojno spoštovanje. Otroka pa 
ne moremo spoštovati, če  ne spoštujemo najprej sami sebe.

So konflikti nujni?
Mnogi konflikti med starši in otroki izvirajo iz pomanjka-

nja razumevanja meja. Pri postavljanju meja velikokrat nale-
timo na težave, ki pa so normalne in ne pomenijo neuspeha 
pri vzgoji. Težave moramo vzeti kot izziv in ne kot poraz, 
manjvrednost, nesposobnost, dvom o sebi ali nezmožnost. 
Pri postavljanju meja nimamo recepta, imamo pa izziv za 
celo življenje. Pot do cilja je ovinkasta in z mnogimi slepi-
mi ulicami. Če te poti obravnavamo stvarno, smo bogatejši 
z mnogimi izkušnjami. Dejstvo je, da se spreminjajo otroci 
in odrasli, s tem pa se spreminja tudi vzgojni odnos. Pravila 
dajejo otroku občutek varnosti. Če otrok ve, kaj od njega pri-
čakujemo in kaj je dovoljeno, ima varne meje, znotraj katerih 
lahko občuti svobodo in neodvisnost. Prav je, da se s pravili 
strinjata oba starša, še ugodneje je, če se z njimi strinjajo tudi 
otroci in sodelujejo pri njihovem oblikovanju.

Raziskava med starši
Raziskavo sem za potrebe diplomske naloge izvedla med 

starši otrok drugega starostnega obdobja, v enoti, kjer sem 
zaposlena, in sicer v letu 2009. Pri zbiranju podatkov sem 
uporabila standardizirane tehnike, ki prinašajo kvantitativ-
ne podatke, in sicer anketni vprašalnik z lestvico stališč: a) 

vedno, b) pogosto, c) včasih, d) redko in e) nikoli. Anketni 
vprašalnik je vseboval tudi odprta vprašanja, kjer so imeli 
anketiranci možnost, da so podali več odgovorov. V članku 
navajam samo nekaj vprašanj iz ankete.

Odgovori staršev
Ali otroku postavljate meje in pravila?

Kar 68 % anketiranih staršev to počne pogosto in samo 
1 % nikoli. 17 % odstotkov  je tistih staršev, ki meje in pravila 
postavljajo vedno, 9 % včasih in 5 % redko.

Če otroku postavljate meje in pravila, navedite nekaj pri-
merov.

Starši so nizali primere z različnih področij otrokovega ži-
vljenja. 29 % primerov odgovorov je zajemalo področje otro-
kove samostojnosti: pospravljanje, samostojno umivanje in 
oblačenje. 20 % odgovorov se je nanašalo na otrokovo vede-
nje: primerno obnašanje doma in izven doma (trgovina, na 
obisku), otrok se mora zahvaliti in pozdravljati, ne sme se pre-
tepati, ne sme nagajati, otrok se izgovarja, ne sme grdo govoriti, 
primeren odnosov do staršev in starejših ljudi, brez laganja, ni-
koli ne vzemi stvari, ki ni tvoja. 13 % odgovorov so bila pravila 
in meje, ki so vezana na prehranjevanje otrok. Starši opozarjajo 
tudi na to, da imajo težave, da bi otroci uživali hrano pri mizi.

Kdo v vaši družini postavlja meje in pravila?
Večina odgovorov je pokazala, da to počneta oba starša. 

V enem primeru je bil to oče, v 7 % pa mama. V 11 % anketi-
ranih družin pri postavljanju meja in pravil vključujejo otro-
ke. Kajti meje so uspešne takrat, ko zadovoljujejo obe strani 
(Rogge 2000). To pa je možno le, če so meje postavljene v 
dogovoru z otrokom. Vendar pa je devet anketiranih staršev 
dopisalo alinejo, da občasno pri postavljanju meja sodeluje 
tudi otrok. Iz teh podatkov lahko sklepam, da se v družinah 
prebuja demokratična vzgoja.

Ali se vam zdi postavljanje meja in pravil otroku zahtev-
no opravilo?

51 % staršev je odgovorilo, da je postavljanje pravil in meja 
otrokom včasih zahtevno opravilo. 3 % menijo, da je to vedno, 
30 % pogosto in 9 % redko. Za 7 % anketirancev to ni nobena 
težava. Predvidevam, da  ti starši znajo z otrokom komunici-
rati na osebni ravni ter pri tem upoštevajo tudi osebne meje.

S kakšnimi težavami se srečujete pri postavljanju meja in 
pravil vašemu otroku?

Odgovori staršev kažejo na to, da imajo največ težav, ker 
se otrok upira, trmari, ne upošteva pravil, ne posluša. 14 % 
staršev je navedlo, da niso dovolj dosledni oz. so preveč po-
pustljivi ali ne dovolj strpni. Skoraj 6 % staršev izraža strah, 
skrb ali dilemo, če ravnajo prav, če so postavili prestroge meje 
oz. če so jih zastavili pravilno glede na starost otroka.

Iz teorije v prakso

Zdenka Matjaž, dipl. vzg. 
Vrtec Velenje

Raziskava o vzgojni doslednosti staršev
Povzetek
V moji dolgoletni praksi se je pogostokrat doga-
jalo, da so mi starši potožili, da ne obvladujejo 
svojih otrok. Nekatere simptome vzgojne raz-
puščenosti sem opazila tudi sama, zato sem se 
v svoji diplomski nalogi lotila raziskave s tega 
področja. Želela sem ugotoviti, ali starši otroku 
postavljajo meje in pravila in kako so dosledni 
pri njihovem upoštevanju. V članku na kratko 
povzemam bistvene ugotovitvi.
Ključne besede: starši, vzgoja, otroci, dosle-
dnost, meje, pravila
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Nakazujejo tudi na težave, ki se pojavlja med zakonci v 
vzgoji otrok, in sicer dvojna merila in nesoglasja. Vendar to 
ni nič narobe. Ne moremo se venomer podpirati in dajati 
otroku občutka, da doživljamo enako, saj smo vendar različ-
ne osebnosti. Če to počnemo, pridemo do spoznanja, da je 
nujno eden od nas nepristen, da igra, meni Gordon (1991). 
Starši v svojih odgovorih nakazujejo reševanje težav s pogo-
vorom z otrokom, da meje prilagajajo. To pomeni, da upo-
števajo otroka in da morajo biti strpni ter dosledni.

Ali uporabljate v vzgoji otroka kazen?
Večina anketiranih staršev se kazni poslužuje redko ali vča-

sih, 14 % pa je tistih, ki se kazni ne poslužujejo. Kazen in meja 
ne gresta skupaj, pravi Rogge (2000), kajti s kaznijo zlomimo 
otrokovo voljo in pokažemo moč. S kaznijo trenutno prepre-
čimo otrokovo vedenje, nima pa trajnejšega učinka. Otroka 
navajamo prepoznavati in kasneje uporabljati različne korake 
pri reševanju svojih težav tako, da se o njegovem in našem ve-
denju pogovarjamo z njim. Najpogostejše kazni, ki so jih star-
ši navedli v anketi, so: prepoved gledanja televizije, prepoved 
igranja računalnika, otrok ne dobi sladkarij, odvzem igrače, 
zaspati mora brez pravljice, otroka osamijo ali celo postavijo 
v kot (4 %). Juul (2008a) navaja, da mnoge starše, potem ko 
kaznujejo otroke, zaskrbi, da so povzročili škodo medsebojne-
mu razmerju. Bojazen po navadi izrazijo z zahtevo, da se otrok 
upraviči. Na to dejstvo nakazujejo trije primeri odgovorov an-
ketiranih staršev. Občutki in dvom pa so upravičeni, nadalju-
je avtor (prav tam), saj s kaznijo zavračajo vsako odgovornost 
za nastali konflikt in za krivca določijo otroka. Takšen vzorec 
ravnanja spodkopava ne le otrokovo zaupanje v starše, ampak 
tudi njegovo spoštovanje.

Ali ste zadovoljni s svojo doslednostjo pri postavljanju 
meja in pravil?

V odgovorih anketiranih staršev je razvidno, da so s svojo 
doslednostjo zadovoljni. Glede na ta odgovor je bila zavržena 
moja hipoteza, v kateri sem predvidevala, da so starši premalo 
dosledni pri upoštevanju meja, ki so jih sami postavili otroku.

Navedite motive, ki potrjujejo zadovoljstvo oziroma ne-
zadovoljstvo z vašo doslednostjo pri postavljanju meja in 
pravil.

Starši svoje zadovoljstvo izražajo na zelo različnih podro-
čjih. Najbolj všeč mi je bil odgovor, ki pove, da se njihova do-
slednost odraža v vzpostavljanju boljših odnosov z otrokom.

Zaključek 
Anketni odgovori kažejo, da so starši najbolj zadovoljni, 

kadar njihov otrok upošteva dane meje in pravila. Starši po-
stavljajo meje in pravila v pričakovanju, da jih bodo otroci 
upoštevali. Ko otroci vrednote staršev in pravila ponotranjijo, 
starši doživljajo vzgojni uspeh. Predvidevam, da so starši, ki so 
sodelovali z odgovori v anketi, uspešni pri vzgoji svojih otrok. 
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Zanimivosti, komentarji in mnenja

Portfolio mi je bil v pomoč za moj 
profesionalni in osebnostni razvoj

V našem vrtcu smo se leta 2000 od-
ločili za vključitev v razvojni projekt re-
fleksivne edukacije, saj smo bili prepri-
čani, da nam bo sodelovanje v projektu 
pomagalo k strokovnejšemu pristopu k 
opazovanju in spremljanju otrokovega 
učenja, razvoja in napredka. V projekt 
so se od leta 2000 postopoma vključe-
vale naše strokovne delavke in leta 2006 
že prav vse začele z izdelavo portoliev 
za vse otroke svojega oddelka. Začele 
so nastajati zgodbe o učenju, razvoju in 
napredku otrok. Zgodbe, za katerimi je 
stalo veliko učenja, iskanja, razmišljanja.

Portfolio otrok, ki smo ga v našem 
vrtcu zastavili kot način spremljanja 
otrokovega razvoja, napredka in uče-
nja, mi je kot ravnateljici vedno znova 
in vse bolj močno utrjeval razmislek, da  
lahko  pravzaprav filozofijo portfolia kot 
inštrumenta, s katerim spremljaš razvoj, 
učenje in napredek otroka, uporabiš tu-
di zase. Uporabiš ga kot pripomoček, s 
katerim delaš zgodbo lastnega razvoja 
in napredka, ob katerem se lahko učiš 
kot vseživljenjski učenec in ob katerem 
profesionalno zoriš. Pripomoček, ki ti 
pomaga sistematično in postopno do-
seči to, kar želiš, te podpre v močnih in 
šibkih področjih, kaže uvid v tvoje la-
stno delo na način, da postane tvoje de-
lo in razvoj zgodba o uspehu, zgodba, 
ki krepi tvojo samozavest in strokovno 
avtonomnost.

Vse bolj sem bila prepričana, da kot 
ravnateljica to potrebujem in želim. 
Zase in za sodelavce, ki so mi zaupali 
vlogo ravnateljevanja, ki se po mojem 
mnenju odslikava predvsem v tem, da 
skupaj s sodelavci udejanjaš vizijo vrt-
ca in delaš zgodbo o njegovem uspe-
hu. Svojo vlogo vidim v tem, da gra-
dim ustvarjalno kulturo na način, ki 
spodbuja strokovno sodelovanje, kri-
tično razmišljanje o lastnem delu in 
načrtovanje izboljšav.

Le s pozitivno usmerjenim kritičnim 
razmislekom o sebi, o svojih predno-
stih in slabostih,  s samoevalvacijo la-
stne strokovne učinkovitosti lahko po 
moji izkušnji ravnatelj pripomore k iz-
boljševanju vodenja.

Verjela sem, da lahko s portfoliem 
sistematično naredim ta kritičen razmi-
slek o sebi, o svojem delu, o sposobno-
stih, željah, možnostih in profesional-
nem napredku.

Tako je nastajal moj portfolio, por-
tfolio ravnatelja, kjer sem postopno in 
sistematično načrtovala svoj razvoj in 
učenje ob nalogah, za katere sem oce-
nila, da jih želim bolje razviti, ozirom 
raziskati. Tako razvijem kompetence, 
ki jih potrebujem pri svojem delu, in v 
svojem okolju skupaj s sodelavci razi-
skujem lastno prakso.

V štirih letih dela na portfoliu sem 
v svojem razvojnem načrtu opredeli-
la tri naloge. Prvo nalogo sem si zasta-
vila v šol. letu 2008/2009, nanašala se 
je na izpopolnitev znanja na računalni-
škem programu Power Point. Odloči-
tev zanjo je bila izbrana zaradi tega, ker 
sem ocenila, da kot ravnateljica pri de-
lu potrebujem ta znanja, da bi bile moje 
predstavitve nazornejše in zanimivejše 
za udeležence. Danes z veseljem v port-
foliu prebiram proces svojega učenja na 
tej nalogi in rezultate, ki so mi pomagali 
k večjim IKT kompetencam, ki jih kot 
ravnateljica vsekakor potrebujem.

Izbor druge naloge z naslovom Vre-
dnote in stališča strokovnih delavk Vrt-
ca Rogaška Slatina do otroštva in vzgo-
je otrok v vrtcih je nastal po razmisleku 
o tem, da se dobra praksa gradi tudi na 
poznavanju lastnih stališč do vzgoje in 
učenja otrok v vrtcih, na spodbujanju 
njihovega razmisleka in preko soočanja 
teh stališč s stališči stroke. Zame je kot 
ravnateljici pomembno, da stališča in 
vrednote strokovnih delavk našega vrt-
ca do otroštva in vzgoje otrok v vrtcih 
poznam, saj mi bo to pomagalo v na-
daljnjem vodenju oz. postavljanju pri-
oritetnih ciljev vodenja na pedagoških 
nalogah. Naloga proučuje vrednote in 
stališča 44 strokovnih delavk s pomočjo 
vprašalnika, obdelavo in interpretaci-
jo podatkov ter ugotovitve in nadaljnje 
korake glede na ugotovitve. Naloga je v 
fazi interpretacije podatkov. 

Tretja naloga, ki sem jo zastavila v 
šol. letu 2011/2012, se povezuje z vo-

denjem letnih pogovorov in nosi na-
slov Portfolio strokovnega delavca in 
letni razgovor z ravnateljem. Z nalo-
go želim proučiti, koliko in na kakšen 
način se v portfoliu strokovnega de-
lavca odražajo prednostne naloge in 
cilji, zastavljeni v Letnem delovnem 
načrtu vrtca v posameznem šolskem 
letu. Podatke bom pridobila z izvedbo 
letnih pogovorov s strokovnimi delav-
kami, ki vodijo portfolio strokovnega 
delavca. Z vprašalnikom bom od njih 
pridobila njihova razmišljanja in mne-
nja o tem, kako doživljajo letni razgo-
vor z ravnateljem, katerega izhodišče 
je realizacija nalog, vodenih s pomo-
čjo portfolia.

Ne glede na dodatne obremenitve, ki 
jih je prinesla odločitev, da vodim por-
tfolio ravnatelja, sem vesela, da sem se 
odločila za tovrstno spremljanje svoje-
ga razvoja, napredka in učenja. Utrjuje 
me v prepričanju, da je to tudi dodana 
vrednost mojemu vodenju vrtca, kjer si 
je potrebno postavljati jasne prioritete 
in cilje, kjer je potrebno k nalogam pri-
stopati sistematično in dokumentirano 
slediti napredku in razvoju vrtca.

Ker sem gradila svoj portfolio v sku-
pini sodelavk, ki so portfolio prav tako 
izbrale za način svoje osebnostne in pro-
fesionalne rasti, je bilo delo na njen še 
zanimivejše in bolj učljivo. 

Nastajale so zgodbe, ki smo jih po-
imenovale zgodbe u uspehu, kjer smo 
uspeh razumele kot odpiranje novih 
razmišljanj, kot kritičen razmislek okrog 
že nekih utečenih osebnih stališč, prido-
bivanje novih vedenj, zavedanje svojih 
šibkih točk, iskanje novih, boljših stra-
tegij delanja  nalog … 

Moja izkušnja s portfoliem je le ena 
izmed njih in ni recept za edini dober 
način razvijanja svoje osebnostne in po-
klicne rasti ter dobrega vodenja vrtca. Je 
pa zagotovo možnost, ki jo je po mojih 
izkušnjah vredno poskusiti.

Metka Fenko, dipl. vzg. 
ravnateljica vrtca Rogaška Slatina
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Igre, takšne in drugačne, so nujno potrebne za razvoj otro-
ka na vseh področjih. V svoji skupini jim dajem velik pou-
darek. Igra je nastala iz potrebe po ustvarjanju in iz težnje, 
ki mi jo je narekoval zastavljeni didaktični sklop z naslovom 
Mostovi Selčnice od nekdaj do danes. V odkrivanju mostov 
naše bližine mi je nekaj manjkalo. Otroci se zelo radi lovijo in 
zakaj ne bi lovili črk, ki sestavljajo besedo most, obenem pa 
bi pri igri lahko usvajali še like in barve. Najrajši uporabljam 
igre, ki niso ozko usmerjene, ki omogočajo več dejavnosti in 
tako sem pri igri stremela tudi za tem vidikom.

Pravila igre
Odkrivanje mostov sem hotela popestriti še s kakšno dru-

žabno igro in tako je nastala tudi didaktična igra. Njen glav-
ni cilj je čim prej sestaviti besedo most. Igra je primerna za 
otroke od tretjega leta naprej. Igrajo jo lahko štirje igralci, ki 
imajo polja z besedo most v osnovnih barvah. 

Potek igre:
- z metom kocke igralci določijo začetnika igre;
- začne tisti z najmanjšim številom pik;
- igra se nadaljuje v smeri urinega kazalca;
- kocko se meče na igralno ploščo;
- če kocka pade na črto, se meče še enkrat;
- če kocka pade izven igralne plošče, se met ponovi; 
- če pade izven dvakrat zaporedoma, igro nadaljuje nasle-

dnji igralec;
- na poljih brez črke se upoštevajo dana navodila;

- ulovljeno črko položiš na svoje igralno polje;
- ob ulovljeni črki za nagrado mečeš še enkrat;
- zmaga tisti, ki prvi sestavi  besedo.

Pomen polj brez črk:
- moder pravokotnik – en krog počivaš;
- rumen trikotnik – naslednjo ulovljeno črko podariš pri-

jatelju z najmanj črkami;
- zelen kvadrat s krogom na sredini – dvakrat mečeš;
- zelen kvadrat – spremeni se smer igre.

Na začetku so me otroci še potrebovali pri igri, da sem jim 
razložila pravila, a je kmalu moja prisotnost postala povsem 
odveč. Z legendo sem jim omogočila lažje prepoznavanje 
pravil in dosegla, da so jo hitro usvojili.

Igra nas je družila v sproščenem sodelovanju, prepozna-
vanju barv, črk in likov. Vsaka zadeta črka je pomenila uspeh, 
vsako pravilo je bilo pozitivno sprejeto, tudi tisto, kjer so 
morali črke podarjati. Zanimivo je bilo opazovati starejše, 
ki so pravila izredno hitro usvojili in svoja spoznanja prena-
šali na mlajše. 

Vesela sem, da jim je ravno moja ustvarjalnost in inova-
tivnost omogočila to doživetje.  

                                                 
Danica Bricman, dipl. vzg. 

VVZ Slovenj Grade

Ponudba ideje: didaktična igra »most«

Foto: Namizna igra
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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:

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

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

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

V novem življenjskem obdobju želimo urednici veliko lepih in s smi-
slom napolnjenih dni. 

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

 Revija Vzgojiteljica
 p. p. 23
 3220 Štore.

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

Hvala za razumevanje.

Za uredništvo: Peter Rebernik                                      

Pomembno obvestilo za pisce prispevkov in druge
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Ožji izbor likovnih del za marec - april 2012

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

RAČKE V JEZERU – Lina Pušnik (4 leta)
mentorica Greta Potočnik

Vrtec Trbovlje, enota Barbara

IZLET NA ŠMARTINSKO JEZERO - Špela Pahor (5,5 let)
mentorica Nada Koprivc 

Vrtec Tončke Čečeve, Hudinja

ZMAJ - Jure Pec (6 let)
mentorica Irena Krajnc  

OŠ Prežihovega Voranca, Maribor

PUSTNI UTRINKI – Lučka Jelen (4,6 leta)
mentorici Ana Bonec, Katarina Karlovšek 

Vrtec Anice Černejeve, Celje


