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Ožji izbor likovnih del za julij - avgust 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. 

MOJA ZLATA RIBICA – Anže Novak (3,5 let)
mentorici Mateja Pirkmajer in Edita Štamulah
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VVZ Slovenj Gradec, enota Podgorje

NA TRAVNIKU – Nika Jecl (5,5 let)
mentorica Nada Koprivc 

Vrtec Tončke Čečeve, enota Hudinja
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Letošnja četrta številka Vzgojitelji-
ce bo prišla v vrtce sredi najbolj inten-
zivnih priprav na novo šolsko leto. Po-
nekod se bodo zaključevala še zadnja 
dela pri investiciji, ki je bila realizirana 
čez poletni čas, drugje bodo pospra-
vljali za kakšnim beljenjem, povsod pa 
se bo izvajalo temeljitejše čiščenje in 
razkuževanje igrač. Prepričana sem, da 
ne bo vrtca na Slovenskem, ki se prve-
ga septembra ne bo bleščal od čistoče 
in urejenosti.

Kako pa je z drugimi pripravami?
Se enako temeljito pripravimo tu-

di po strokovni in organizacijski plati? 
Večinoma se. Kako bi drugače zmogli 
ves september s potrpežljivo ljubezni-
jo sprejemati otroke v svoje naročje in 
jih v razmeroma kratkem času prepri-
čati, da jim bo v oddelku, med drugimi 
otroki, prijetno, zanimivo, lepo? Potem 
pa s to svojo kondicijo vzdrževati otro-
kovo pripravljenost za vsakodnevno 
dejavnost med vrstniki do konca šol-
skega leta in zraven vzbuditi in ohra-
njati še zaupanje staršev?

Za vse to je potrebna poklicanost v 
vzgojiteljski poklic, ki trdno naslonje-
na na kakovostno strokovno izobraže-
vanje lahko daje dobre rezultate svoje-
ga vzgojno-izobraževalnega dela.

Vsak vrtec kot institucija na osno-
vi državnega dokumenta oblikuje tudi 
svoj izvedbeni kurikul vrtca. Poleg igre 
in načrtovanih igralnih dejavnosti so-
dijo v izvedbeni kurikul tudi prehrana, 
počitek, pravila, urejenost in podobno. 
Po izvedbenem kurikulu se javni vrtci 
med seboj vsebinsko razlikujemo, če-
prav upoštevamo enaka načela in sle-
dimo enakim ciljem.

Vsaka vzgojiteljica ali vzgojitelj v so-
delovanju s svojo pomočnico za svoj 
oddelek načrtuje izvedbeni kurikul od-
delka. To pomeni, da načrtovane de-
javnosti za otoke in sredstva za igro 
pripravlja in načrtuje glede na razvoj-
ne značilnosti konkretnih otrok v od-
delku, potem ko jih z načrtnim opa-

zovanjem spoznava, saj je vsak otrok 
svojstvena in enkratna osebnost v raz-
vijanju.

Poleg dobrih priprav je za kako-
vostno vzgojno-izobraževalno delo v 
vrtcu potrebna tudi dobra organizaci-
ja dela, pri čemer mislim na vse nivoje 
organiziranja, od ravnatelja do vzgo-
jiteljic  in vzgojiteljev. Pripravljeno in 
organizirano delo ima vedno prednost 
pred neorganiziranim. Za vrtce, kjer 
dnevno manjka okoli 8 % zaposlenih, 
je dobra sistemska organiziranost iz-
jemnega pomena za kakovost dela z 
otroki. Mlajši kot so otroci, manj me-
njav svojih vzgojiteljev prenesejo. V 
dobri organizaciji, kjer so zadeve vna-
prej poznane in sprejete, se dobro po-
čutijo vsi udeleženci.

Evalvacija je najprej naloga po-
sameznega vzgojitelja, para in tima. 
Vzgojitelji so učinkovitejši, če načr-
tujejo in evalvirajo timsko. Brez tim-
skega sodelovanja pri načrtovanju, še 
posebno pa pri evalvaciji, je težko pri-
čakovati povečano profesionalizacijo 
vzgojiteljev, brez stalnega sodelovanja 
med strokovnimi delavci pa težko pri-
čakujemo kakovostni vzgojno-izobra-
ževalni proces.

Sodelovanje zahteva določene ve-
ščine, kot so komunikacija, aktivno 
poslušanje in »jaz sporočanje«. Po-
membno je tudi samozavestno izraža-
nje pohval in priznanj sodelavcem, še 
posebej s strani vodij vrtca in ravnate-
ljice ali ravnatelja. Ko pride do kon-
flikta – pride pa vedno, tako je življe-
nje v skupnosti – se moramo zavedati, 
da razreševanje zahteva odgovornost, 
morebitna narejena napaka pa nosi s 
seboj posledice, a tudi izkušnjo in no-
vo znanje za boljše prihodnje ravnanje.

Ravnateljica in ravnatelj sta v skla-
du z zakonom poslovni in pedagoški 
vodja zavoda. Če ima zavod tudi enoto 
vrtca, je ravnatelj šole tudi poslovni in 
strokovni vodja enote vrtca. Vsakemu 
ravnatelju osnovne šole, ki vodi tudi 

enoto vrtca, želim, da jemlje pri svo-
jem delu vrtec enako pomembno kot 
šolo. Potrebno se mi zdi poudariti, da 
zakon o organiziranju in financiranju 
vzgoje in izobraževanja v vsakem pri-
meru nalaga naloge strokovnega vode-
nja vzgojno-izobraževalnega zavoda iz-
ključno ravnatelju. Ravnatelj lahko po 
svoji presoji podeli naloge strokovnega 
vodenja tudi komu drugemu, v večini 
primerov svojemu pomočniku, ne mo-
re pa podeliti odgovornosti. Odgovor-
nost za pedagoško vodenje je izključno 
ravnateljeva.

Spet smo na pragu novega šolskega leta. 
Nekateri prvič, drugi nizate že leta v de-
setletja.

Naj novo šolsko leto natrosi vsem vam 
obilo svežega veselja za delo v vrtcu, da 
boste z odgovornim vzgajanjem oživljali 
tudi novo upanje za prihodnost nas vseh. 

Vaša urednica

Prijazen pozdrav v vse slovenske vrtce!
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Vrtec se predstavi

Vrtec Lipa pri Osnovni šoli Štore

Sledimo postavljenim ciljem

Prosim vas, da na kratko opišete 
zgodovino vrtca Lipa, ki ga vodite v 
okviru Osnovne šole Štore?

Štore so industrijsko naselje, zato se 
je kmalu pokazala potreba po organizi-
rani skrbi za otroke zaposlenih staršev. 
Prvi otroci so imeli organizirano vzgojo 
in varstvo v stari šoli v starem delu Štor. 
Ko pa je prišlo do prostorske stiske, so 
se preselili v Čečevo vilo na Lipi. Ker 
pa je sčasoma vse več staršev za svoje 
otroke potrebovalo vrtec, se je pričelo 
razmišljati o gradnji novega vrtca. Ideja 

je dozorela leta 1974, ko so s sredstvi pr-
vega samoprispevka začeli graditi vrtec 
ob osnovni šoli, na mestu, kjer stoji še 
danes. Vrtec je prve varovance sprejel 
8. 3. 1975 in deloval pod okriljem OŠ 
Štore do leta 1979, ko je postal enota 
Vrtca Tončke Čečeve Celje. Podobo, 
kakršna je bila ob zaključku gradnje, 
je vrtec ohranjal še dolga leta. V njem 
se je izmenjalo mnogo generacij otrok. 
Iz zapisov kronike vrtca je možno raz-
brati, da je bilo v prvih letih delovanja 
novozgrajenega vrtca na Lipi vpisanih 

kar 125 otrok, ki so napolnili vse igral-
nice in celo presegli razpoložljiva me-
sta. Število otrok, ki so potrebovali or-
ganizirano predšolsko vzgojo, je iz leta 
v leto še vedno naraščalo. Po ustanovi-
tvi samostojne občine Štore, je tudi vr-
tec 1. decembra 1995 spet postal enota 
OŠ Štore. Deloval je s šestimi oddelki, s 
skrajšano pripravo otrok na šolo, ki se je 
izvajala v krajevni skupnosti Svetina, in 
z enim oddelkom v popoldanskem času 
v Štorah. Leta 2002 se je število otrok 
tako povečalo, da smo odprli še dodatni 
oddelek s 17 otroki na podružnični šoli 
Kompole. Število otrok se je nato malo 
znižalo, tako da smo morali leta 2006 v 
Štorah en oddelek ukiniti, v letu 2007 
pa smo ga ponovno odprli. Leta 2009 
smo morali na podružnični šoli Kom-
pole odpreti še en dodatni oddelek, saj 
se je povečalo število otrok 1. starostne-
ga obdobja. Leta 2010 se je v vrtec vpi-
salo kar 173 otrok, zato smo morali v 
prostorih OŠ Štore dodatno odpreti še 
2 oddelka za 48 otrok.

Koliko ima oddelkov in otrok vrtec 
sedaj?

Vrtec ima sedaj skupaj 10 oddelkov 
in 174 otrok. V šolskem letu 2012/13 
bomo dodatno odprli še en oddelek in 

Ravnatelj Franjo Rumf

Štore so urbanizirano naselje 
med Teharjami in Šentjurjem, 
znane predvsem po železar-
stvu, ki še danes kot edina že-
lezarna v slovenski lasti, daje 
kruh mnogim v samem kraju in 
njegovi širši okolici. 

Možnosti industrijskega ra-
zvoja Štor so se začele po letu 
1845, ko je skozi naselje stekla 
»železna cesta«. Že v letu 1851 
so v Štorah začeli izdelovati 
jeklo na industrijski način. Po 
vzponih in padcih se je žele-
zarstvo ohranilo do danes, ko 
je osrednje podjetje Steel Štore 
d. o. o. spet eno najuspešnejših 
podjetij v državi.

Kraj ima dva dela. Staro industrijsko naselje leži na desnem bregu 
reke Voglajne, skozenj tečeta železniška proga in prometna cesta 
med Celjem in Šentjurjem. V njem sta tudi sedež občine, kulturni 
dom, dom gasilcev in industrijska cona z različnimi podjetji.

Sodobni del naselja je bil urbanistično zasnovan šele po drugi sve-
tovni vojni na više ležečem ravninskem levem bregu Voglajne, na 
Lipi, kjer je postopoma zraslo več stanovanjskih blokov, stolpnic in 
družinskih hiš. Naselje se še vedno širi. V neposredni bližini lepo 
urejenega in vzdrževanega športnega parka, ki leži nekako sredi 
naselja, so se razporedili vsi pomembni objekti mlade samostojne 
občine: pošta, sodobna trgovina z restavracijo, dom starejših ob-
čanov z varovanimi stanovanji, zdravstvena postaja in lekarna, 
osnovna šola in vrtec. Šolo z vrtcem vodi ravnatelj Franjo Rumpf, 
profesor športne vzgoje.
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Vrtec se predstavi

poslovali z 11 oddelki, tako bo v vrtcu 
skupaj 190 otrok.

Koliko vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic dela v vrtcu Lipa?

Trenutno je zaposlenih 10 vzgojite-
ljic in 11,5 pomočnic vzgojiteljice.

Kako imate organizirano pedago-
ško vodenje vrtca?

Pri pedagoškem vodenju vrtca sode-
lujeva z  vodjo vrtca. 

Kdo skrbi za vsakodnevno organi-
zacijo dela v vrtcu? 

Za vsakodnevno organizacijo vrtca 
skrbi vodja vrtca. 

Katere naloge še opravlja vodja 
vrtca?

Vodja vrtca pomaga pri oblikova-
nju letnega delovnega načrta vrtca, pri 
pripravi publikacije za starše, skrbi za 
urejenost dokumentacije vrtca, nado-
meščanje bolniških odsotnosti delavk, 
pomaga pri organizaciji izobraževalne-
ga dela, ureja vpise otrok ... Seveda je 
še veliko nalog, ki so potrebne, da vrtec 
nemoteno funkcionira. 

 V skladu s Pravilnikom o norma-
tivih in kadrovskih pogojih v vrtcu 
pa naj bi imel vrtec pri OŠ, ki ima 
osem oddelkov in več, pomočnico 
ravnateljice za vrtec, ki ima tudi 
določeno število ur vzgojne obve-
znosti. Kako je s tem pri vas, glede 
na to, da boste v novem šolskem 
letu imeli kar enajst oddelkov?

O tem se bomo dogovarjali z ustano-
viteljem. Sedaj ima vodja vrtca polovič-
no obveznost v oddelku.

Kakšen je bil vpis za šol. leto 
2012/13? Imate dovolj prostih 
mest za vse vpisane otroke?

Po končanem vpisu smo na zaseda-
nju komisije za sprejem otrok v vrtec 
obravnavali 81 vlog novincev. Na podla-
gi kriterijev in prostih mest za naslednje 
šolsko leto smo pozitivno rešili 45 vlog 
prvega starostnega obdobja in 10 vlog 
drugega starostnega obdobja. Na čakal-
ni listi je ostalo 12 novincev prvega in 
5 novincev drugega starostnega obdo-
bja, 9 otrok pa ne izpolnjuje starostnega 
pogoja 11 mesecev. Po končanem vra-
čanju pogodb se je nekaj staršev odlo-

čilo za preložitev vstopa otroka v vrtec 
ali pa so dobili prosto mesto v vrtcu, ki 
je bližje njihovem domu. Tako imamo 
sedaj na čakalni listi še samo 8 otrok.

Lahko opišete posebnosti izvedbe-
nega kurikula vašega vrtca?

V našem vrtcu se zavzemamo za raz-
vijanje odgovornega in spoštljivega od-
nosa do žive in nežive narave. Sem sodi 
zdrav način življenja – od zdrave prehra-
ne do športnih aktivnosti ter aktivnega 
bivanja otrok na prostem. Naša priori-
tetna naloga, ki jo izvajamo in bomo z 
njo nadaljevali še v prihodnjem šolskem 
letu, je smiselna uporaba IKT pri delu z 
otroki. Veliko pozornosti pa posvečamo 
tudi bralni pismenosti otrok. Na tem 
področju izvajamo številne dejavnosti, 
ki potekajo skozi celo šolsko leto, istoča-
sno sodelujemo s šolsko knjižnico. Za-
vzemamo se za uspešno sodelovanje s 
starši, saj se zavedamo, da sodelovanje 
prispeva k ustreznemu dopolnjevanju 
in usklajenosti med družino in vrtcem. 

Za kaj si trenutno najbolj prizade-
vate na pedagoškem področju rav-
nateljskega vodenja vrtca?

Vzgojiteljskemu timu želimo tudi v 
teh kriznih časih omogočiti čim več iz-
obraževanj za čim boljše delo. Prizade-
vamo si tudi za to, da bi se lahko vsako 
leto čim več skupin otrok udeležilo bi-

vanja v naravi, na kmetiji, se udeležilo 
smučarskega tečaja itd.

       Za kaj ste si v zadnjem času pri-
zadevali v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo? 

Prizadevali smo si predvsem za nov 
prizidek k obstoječemu vrtcu in za so-
časno posodobitev že obstoječe stavbe.

Lahko opišete prednosti končane 
investicije v vrtec?

Prednost končane investicije je vse-
kakor novi nizkoenergetski prizidek k 
vrtcu. S prizidano stavbo smo pridobili 
dodatne tri igralnice, saj je imel obsto-
ječi vrtec le 6 oddelkov. Tako smo za-
dnji dve leti zaradi večjega števila otrok 
imeli dva oddelka v prostorih OŠ. Z od-
prtjem posodobljenega in razširjenega 
vrtca bomo laže zadihali tudi v šolskih 
prostorih. Vse igralnice v posodoblje-
nem in razširjenem vrtcu so prostorne 
in po kvadraturi ustrezajo predpisane-
mu prostorskemu standardu 3–4 m2 

na otroka. Vrtec je pridobil tudi svojo 
knjižnico, lepo telovadnico in sodobno 
opremljeno kuhinjo. 

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

Občina Štore ima zelo naklonjen in 
vsestransko pozitiven odnos do naše-
ga vrtca. V zadnjih letih si je lokalna 

Župan Občine Štore, Miran Jurkošek, pri pozdravnem nagovoru ob odprtju poso-
dobljenega in povečanega vrtca Lipa pri OŠ Štore.
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Uvajalno obdobje
September je mesec uvajanja novincev v oddelek vrtca, 

obenem pa tudi mesec, ko se otroci v oddelkih ponovno spo-
znavajo med seboj in z vzgojitelji. Za pedagoške delavce je 
mesec novih začetkov, izzivov, mesec, ko je potrebno že ute-
čeno prakso, znanje in pridobljene izkušnje prilagoditi otro-

kom in oddelku. Oddelek je bodisi skupina novo sprejetih 
otrok, skupina, ki se po poletnih počitnicah ponovno zbere, 
ali na novo sestavljena skupina otrok, ki  so že obiskovali vr-
tec, in otrok, ki se v vrtec vključujejo prvič.

Kaj pomeni uvajalni mesec za strokovne 
delavke?

Za strokovne delavke je pomembno, da se pripravijo na 
uvajalno obdobje. Sem spada ureditev igralnice, da bo čim 
bolj po meri otrok, da bo prijetno delovno okolje za vzgoji-
teljico in da bo zbujala čim večji občutek domačnosti. K pri-
pravi spada tudi seznanitev z razvojnimi potrebami in zmo-
žnostmi otrok, ki pridejo v skupino. Informacije o otroku, ki 
jih vzgojiteljica pridobi na prvem razgovoru s starši, služijo 
za načrtovanje dela v uvajalnem mesecu.

V fazi prilagajanja otrok je pomembno, da imajo veliko 
razumevanja za otroka, dovolj časa, da se otroku posvetijo, 
da so potrpežljive in sprejmejo otroka takšnega, kot je. Za to 
zahtevno poslanstvo je temeljna osebna naravnanost vzgoji-
teljice in njene osebnostne značilnosti, ki so bile vodilo pri iz-
biri poklica. Prav tako je pomembna nadgradnja strokovnega 
znanja, pridobljenega s stalnim strokovnim izobraževanjem, 

Vrtec se predstavi

Aktualnosti

skupnost vsako leto prizadevala, da je 
postopno obnavljala že dokaj dotraja-
ni vrtec. Tako smo od 2000 do 2009 
uredili sanitarije, v igralnicah zamenja-
li notranje pohištvo, obnovili garde-
robe, na zunanjih površinah postavili 
nova varna igrala, na novo ogradili zu-
nanji del vrtca, zamenjali okna ter kri-
tino na strehi.

Občina Štore je ena manjših občin. 
S kom v okolju največ sodelujete in 
pri čem?

Vrtec uspešno sodeluje z različnimi 
organizacijami v okolju. Otroci obisku-
jejo in pripravijo kratek kulturni pro-
gram ob različnih priložnostih v domu 
starejših občanov Lipa, sodelujemo pri 
različnih prireditvah za Občino Štore, 
pri prireditvah OŠ, obiskujemo knjižni-
co in sodelujemo z lokalnimi društvi (s 
čebelarji, konjeniki, s turističnim dru-
štvom in drugimi). Menim, da je zelo 
pomembno, da se vrtec vključuje in so-

deluje v čim večji meri tudi z zunanjimi 
društvi in inštitucijami.

Kot ravnatelj šole, ki ima v svoji 
sestavi enoto vrtca, ste tudi pe-
dagoški vodja vzgojiteljicam. Vaš 
osnovni poklic je profesor športne 
vzgoje, zato me zanima, kakšen je 
vaš ravnateljski pogled na vzgoji-
teljski poklic?

Kot ravnatelj in pedagoški vodja mo-
ram predvsem slediti postavljenim ci-
ljem. Sicer pa menim, da mora poklic 
vzgojiteljice imeti vsaj sedanje strokov-
no izobraževanje na prvi študijski sto-
pnji. Pri pomočnicah vzgojiteljic, ki se 
niso redno šolale, pa bi morali pri vpisu 
na prekvalifikacijo postaviti strožje kri-
terije. Ugotavlja se, da mnoge, ki konča-
jo prekvalifikacijo za pomočnico vzgo-
jiteljice, za to delovno mesto v vrtcu ne 
ustrezajo. Za uspešno delo v vrtcu ni 
dovolj, da uspešno zaključiš od države 
financirano srednje dopolnilno izobra-

ževanje na Delavski univerzi. Potrebno 
je imeti tudi posluh za otroke. 

Kot ravnatelj vodite tako šolo z uči-
telji kot vrtec z vzgojitelji. Zanima 
me, ali vidite veliko razlik med pov-
prečno vzgojiteljico in povprečno 
učiteljico?

Razlika med vzgojiteljico in učitelji-
co ni velika. Obe morata imeti radi svoj 
poklic, otroke in delo z njimi, vzgojite-
ljica mora znati vzgajati in nato učiti, pri 
učiteljskem mestu pa je najprej učenje 
in šele nato vzgoja. Poklica sta si soro-
dna, oba potrebna in oba pomembna.

Zahvaljujemo se za pogovor in 
želimo tudi uspešno vzgojno-iz-
obraževalno delo s predšolskimi 
otroki v sedaj tako sodobno ure-
jenem vrtcu.

Urednica

Teja Čeh Svetina, univ. dipl. psih. 
Vrtec  Sežana

Uvajanje otrok v vrtec
Povzetek
V članku predstavljam uvajalno obdobje z vidika 
strokovnih delavk v vrtcu ter z vidika staršev 
in otrok, ki prvič vstopajo v vrtec. Opisujem tudi 
dolgoletno prakso v Vrtcu Sežana, ko se uvajalno 
obdobje začne z uvajalnim tednom koncem avgu-
sta. V članku uporabljam poimenovanje vzgojite-
ljica, pri čemer z besedo vzgojiteljica mislim na 
vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice.

Ključne besede:  uvajalno obdobje, uvajanje 
otrok, vrtec
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ob profesionalni podpori svoje referenčne skupine ter vod-
stva vrtca (ravnatelja, pedagoških vodij, svetovalnih delavcev) 
ter možnosti intervizijskega ali supervizijskega predelovanja 
situacij in nudenja podpore.

Za strokovne delavke je pomembno, ko čutijo, da je 
ustvarjeno zaupanje med njimi in starši, ko uspejo pomiri-
ti otroka, ko vidijo, da otrok rad prihaja v vrtec, ko se začne 
vključevati v igro, ko dobi svoje mesto v skupini, ko ga dru-
gi otroci sprejmejo medse, ko starši sprašujejo za nasvete in 
upoštevajo mnenje vzgojiteljev. V procesu uvajanja otrok v 
vrtec je v zadnjem obdobju dan poudarek postopnosti uvaja-
nja in intenzivnejšem sodelovanju med starši in strokovnimi 
delavci, vse s ciljem, da se otrok lažje prilagodi na novo okolje. 

Izkušnje v Vrtcu Sežana
Starše otrok, ki septembra pridejo prvič v vrtec, povabi-

mo konec junija na sestanek, kjer jim poleg življenja in dela 
v vrtcu predstavimo pomen uvajalnega obdobja in sodelo-
vanja z vrtcem. V obdobju do septembra se starši s prebira-
njem literature, pogovori med sabo ter izmenjavo izkušenj 
pripravijo na pomemben dogodek, ko bodo svojega otroka 
zaupali drugim odraslim osebam in ga vključili med otroke. 
V Vrtcu Sežana se novo šolsko leto začenja zadnji teden v av-
gustu, ko se vse strokovne delavke vrnejo z dopustov. Star-
šem nudimo v zadnjem tednu petdnevno uvajanje otrok, 
po dve uri dnevno, in sicer od devete do enajste ure. Starše 
spodbujamo, da v zadnjih dneh uvajanja postopoma puščajo 
otroke same v skupini, čas odsotnosti staršev pa postopoma 
podaljšujemo. Nekateri otroci se lažje vpeljejo v vrtec brez 
predolge prisotnosti staršev. Ker so otroci različni, si je dobro 
pustiti nekaj prostora za tiste, ki ob sebi potrebujejo daljšo 
prisotnost staršev. Dogovore glede ostajanja staršev v skupi-
ni oblikujeta vzgojiteljica in starši, seveda glede na potrebe 
otroka, upoštevajoč možnosti vrtca in želje staršev. Pri tem 
želimo otrokom v vrtcu zagotavljati enake pogoje bivanja v 
skupini. Starše spodbujamo, da so ob uvajanju otrok v sku-
pino čim aktivnejši, da skupaj z otrokom spoznavajo igrače 
in se z njim igrajo, da so ob otroku in sledijo vzgojiteljici, ki 
vodi in koordinira dejavnosti v oddelku.

Kakšni so odzivi staršev?
Starši so lahko pred vključitvijo otroka v vrtec dokaj za-

skrbljeni. Po eni strani imajo pred očmi otroka, njegove po-
trebe in svoja pričakovanja o tem, kaj bi za svojega otroka 
radi. Želijo si vzgojiteljico, ki bo znala prisluhniti potrebam 
otroka, bo dovolj občutljivo spremljala njegov razvoj in na-
predek, hkrati pa v njihovi odsotnosti nudila varno zavetje in 
spodbudno  okolje za otrokov optimalni razvoj. 

Vzgojiteljice opažamo, da starši v zadnjem obdobju pre-
vzemajo nase večjo odgovornost za zgodnji razvoj otrok. Vse 
več staršev se odloča za izboljšano kakovost družinskega ži-
vljenja. Izboljšana kakovost družinskega življenja pomeni, da 
starši v času, ko imajo predšolske otroke, upočasnijo tempo 
poklicne kariere, življenjski dobi ustrezno polno začutijo ra-
dost svoje rodovitnosti in ustvarjalnosti in se veselijo vsakega 
razvojnega koraka svojih otrok. Za to so potrebni zadovoljivi 
bivanjski in eksistenčni pogoji in pristna želja deliti svoj čas s 
svojimi otroki. »Manj je več,« velja v smislu materialnih do-

brin: igrač, obiskovanja prireditev, dragih počitnic. Pomemb-
no je biti z otrokom, ob opazovanju otroka slediti njegovim 
potrebam, biti v stiku z naravo, uporabiti naravne materiale 
za igrače in uživati v času hitrega razvoja in sprememb, ki jih 
opazimo pri predšolskem otroku. Živeti v družini pomeni ži-
veti s konflikti, majhnimi vsakdanjimi neprijetnostmi, urami, 
ki so naporne, prilagajanju na spremembe, ki jih prinesejo 
vsakodnevne življenjske obveznosti, in veseljem, ki ga doži-
vimo le, ko smo drug ob drugem.

Kaj pomeni za otroka vključitev v vrtec?
Za otroka je odhod v vrtec pomemben korak, korak iz dru-

žine v organiziran zunanji svet. Postavljen je pred zahtevno 
nalogo, ki jo bo zmogel ob aktiviranju vseh svojih sil in ljubeči 
podpori s strani doma. Otrok bo spoznal novo okolje, spoznal 
bo nove ljudi, odrasle in otroke. Vendar je prilagajanje tudi 
napor. Otrok se mora prilagoditi novemu bioritmu, drugač-
ni prehrani, zahtevam in pravilom skupine. V družini je bil v 
središču pozornosti, v oddelku bo samo eden v skupini otrok.

Majhen otrok se nekaterim spremembam hitro prilagodi, 
drugim pa težje. Vsi mehanizmi adaptacije še niso razviti (Pra-
per 1992). Če v življenju majhnega otroka pride do ostrih in 
hitrih sprememb, se to odrazi na otrokovem obnašanju. Ne-
gativne reakcije lahko trajajo dlje. Frustracija naj bo tolikšna, 
da jo otrok s svojo pojačano aktivnostjo lahko premaga. Star-
ši mu morajo dajati ustrezno podporo. Ko starši odgovarjajo 
na otrokove potrebe in želje in odpravljajo neugodje, tkejo 
niti zaupanja in vdanosti. Ta varen in vdan odnos pomaga 
skozi življenjske stiske. Lahko zaupamo in verjamemo, da 
stiske minejo in se bo vrnilo ravnotežje. Ko otrok ob izraža-
nju svojih potreb doživi odziv v okolju, starših, ko začuti vso 
varnost tega odnosa, takrat nastane želja po odpiranju v svet, 
po prepoznavanju, čutenju in povezanosti (Novak 1996).

Otrok se v socialni skupini nauči uveljavljati svoje zahteve, 
želje, skupina mu omogoča socialno igro, mu daje možnosti 
za razvijanje socialnih spretnosti. Otrok v skupini pridobiva 
občutek, da sam nekaj zmore, s tem postaja samostojnejši. 
Otroci, ki so uspeli razviti občutek varnosti, svobodneje iz-
ražajo svojo avtonomnost, iniciativnost in delavnost. Pred-
šolski otroci se v vrtcu učijo ob konkretnih izkušnjah, svoje 
videnje, razumevanje okolja in sebe izražajo skozi vse narav-
ne jezike: gibanje, risanje, igro, ples, besedo … Otroku nudi 
vrtec najrazličnejše situacije; otrok izbira, kaj bo od njih od-
nesel. Porajajoča samoaktivnost in iniciativnost pripomore k 
oblikovanju občutka lastne sposobnosti in vrednosti.

Namesto zaključka
Veliki večini otrok je življenje v vrtcu zanimivo, prijazno. 

Za starše je pomembno, da sprejemajo vrtec kot pozitivno 
sestavino življenja za otroka in zase. Pomembno je govoriti o 
tematiki prilagajanja otroka na vrtec, saj ustrezna vključitev v 
skupino in dobro počutje otroka v vrtcu zaznamujeta celotno 
predšolsko obdobje, pa tudi obdobja po tem.

Literatura
Novak, M.  (1996). 12 zlatih pravil vzgajanja.  Ljubljana: Slovenski sklad za 

zdravje otrok, Slovensko zdravniško društvo.
Praper, P. (1992). Tako majhen pa že nervozen. Nova Gorica: Educa.
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O tem in onem iz naših vrtcev

Letos  je minilo 40 let, odkar je vr-
tec pri Mali Nedelji, nekdanji Bučkov-
ci, prvič odprl svoja vrata za peščico 
malčkov v domačem kraju. V ta namen 
smo v aprilu  pripravili slavnostno pri-
reditev ob 40. obletnici našega vrtca. 
Potekala je pod sloganom »Otrok – 
sreča v očeh, sonce na vseh poteh.« 
Naši najmlajši so imeli čast, da so prvi 
pozdravili veliko število gostov v šolski 
telovadnici. Zapeli so prleško ljudsko 
in »sezidali« vrtec. S plesom, petjem 
in tudi s pravimi solističnimi nastopi 
so otroci skupaj z vzgojiteljicami nav-
dušili s svojo neposrednostjo, sponta-
nostjo, sproščenostjo. Strah in trema 
nekaterih sta le še poudarila pristnost 
njihovih nastopov.

Gostom smo izkazali gostoljubje, 
kot se za Prleke spodobi. V ta namen je 
nastopil tudi vrtčevski pevski zborček z 
avtorsko pesmijo Deca z Male Nedle.  
K sodelovanju v programu smo pova-
bili tudi Folklorno skupino OŠ Mala 
Nedelja ter šolska humorista Franče-
ka in Micko, ki sta nam na šaljiv način 
predstavila, kako je bilo v nekdanjem 
in kako je v sedanjem vrtcu. Med vse-
mi povabljenimi je bila posebna gostja 
prva vzgojiteljica v našem vrtcu, Vilma 
Plohl. Prireditev je bila dobro obiska-
na, kar je dokazovala telovadnica, ki je 
pokala po šivih.  V ta namen smo se v 
pevski zbor združile vse vzgojiteljice 
vrtca in zaključek programa posvetile 
vsem otrokom, ko smo zapele pesem 
Naši mali sončki.   

Po končanem programu smo se po-
sladkali s torto in s sladkimi dobrotami, 
ki so jih pripravili starši iz vrtca. Obisko-
valci so si lahko ogledali tudi prostore 
vrtca in razstave, ki smo jih pripravili 
v igralnicah.

Poseben pečat naši obletnici pa je da-
la pesniška zbirka našega vrtca, izdana 
prav posebej za to obletnico. Poimeno-
vali smo jo Žarki otroške sreče v vrtcu 
Mala Nedelja. V njej so zbrana avtorska 
besedila v obliki pesmic, ki so jih sestavili 
otroci in vzgojiteljice. Ilustracije so prav 
tako delo otrok, ki letos obiskujejo vrtec.

Poslovili smo se z besedami: »Tako 
kot mavrica razkrije svoj pisani lok le na 
poseben dan, tako izberite prav tak dan, 
s soncem obsijan in z dežjem pokapljan, 
ter nas obiščite. Veseli vas bomo.« 

Ksenija Kolar, vodja vrtca, 
OŠ Mala Nedelja

Vrtec Mala Nedelja je praznoval 40 let

Spomin na 40 let vrtca Mala Nedelja

Med prireditvijo v Mali Nedelji

Sodelovanje s starši pri spoznavanju 
Slovenije

V neformalnih oblikah sodelovanja 
s starši je veliko več možnosti za dobro 
in kakovostno sodelovanje. Starši imajo 
možnost, da aktivno, neposredno doži-
vijo različne dejavnosti in vzdušje v sku-

pini, se med seboj spoznajo, povežejo, 
si nudijo medsebojno oporo in pomoč.           
Poznamo veliko  različnih  neformal-
nih oblik sodelovanja.  Jaz  sem  se  med  
drugim  odločila, da preko škratovega  

nahrbtnika  s skupnimi  močmi  pred-
stavimo  Slovenijo,  kot  jo vidimo  od-
rasli  in  kot jo doživijo otroci.

Cilje medsebojnega sodelovanja lah-
ko dosežemo le s sprotnim zaznavanjem 
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V mesecu maju in juniju v oddelku 
Mavrica iz Velikega Podloga raziskuje-
mo, spoznavamo, odkrivamo vse, kar 
je povezano s pojmom ˝promet˝. Sko-
zi procese naših vprašanj, spoznavanj 
in odkrivanj o vseh vrstah prometa se 
nam je zdel letalski promet od vseh 
ostalih najbolj zanimiv, saj je nam naj-
manj znan. Skupaj s starši otrok smo se 
odločili, da obiščemo naše največje le-
tališče v Sloveniji, letališče Brnik (Aero-
drom Ljubljana oz. letališče Jožeta Puč-
nika), ter tako otrokom omogočimo, da 
od blizu spoznajo in doživijo letališče.

    Pravijo, da se iz malih idej rodijo 
velike stvari in tako je bilo tudi v našem 
primeru. Našo idejo in željo je uresničil 
Domen Mikulec, pilot Adrie Airways, ki 
je organiziral ogled letališča in nas vodil 
med obiskom. 

     Najprej smo si čisto od blizu po-
gledali Vojaško letalsko bazo Brnik, kjer 
smo videli njihova letala in helikopter-
je. Vojaški pilot nam je predstavil opre-
mo za gašenje požarov ter reševanje po-
nesrečencev iz gora. Nadaljevali smo z 
ogledom letališke ploščadi, kjer smo vi-
deli pristajati in vzletati letala ter uži-
vali v vidni in slušni mogočnosti teh 
jeklenih ptic, ki se nam na nebu zdijo 
čisto majhne. Zanimivo doživetje pa 

so nam pripravili tudi letališki gasilci, 
ki so poleg predstavitve svoje opreme 
in nalog, ki jih na letališču izvajajo, pri-
pravili osvežitev s tušem iz brizgalne 
njihovega spektakularnega specialnega 
vozila Panter. Prijetno osveženi smo se 
odpeljali do letala Canadair Regional 
Jet CRJ900 družbe Adria Airways, se 
vanj vkrcali, si ga ogledali ter ga doži-
veli v potniškem in pilotskem delu, ki 
je bil za vse nas najbolj zanimiv. Toliko 
stikal in ročic na enem mestu pa res še 
nismo videli. Pilot Domen nam je po-
vedal vse potrebne informacije, ki jih 
morajo vedeti potniki med letom na le-
talu. Obisk smo končali z vzponom na 
razgledno ploščad. 

    Po pestrem dogajanju na letališču 
Brnik smo strnili vtise ter se vsi strinjali, 
da smo se imeli odlično. Družba Adria 
in vojaška letališka baza Brnik sta do-
kazali, da sta zelo profesionalni in hkra-
ti odprti tudi za najmlajše obiskovalce. 
Dokaz za to je zanimivo opremljen ce-
lotni ambient, predvsem pa prijazno, 
dobrodušno osebje, saj so kljub natr-
panemu urniku našli čas ter se izredno 
potrudili za dobro počutje vseh nas in 
nam omogočili nazoren vpogled v nji-
hovo sicer skrbno varovano delovno 
okolje. 

Darja Cesar, dipl. vzgojiteljica 
OŠ Leskovec, enota vrtec Leskovec

O tem in onem iz naših vrtcev

Obiskali smo Letališče dr. Jožeta  
Pučnika na Brniku

Na letališču

in beleženjem potreb in želja staršev. Ta 
se skozi leta  spreminjajo, zato moramo 
biti strokovni delavci fleksibilni in stro-
kovno podkovani.  

Škratov nahrbtnik je nahrbtnik, ki 
potuje od otroka do otroka ter vključuje 
otroke in odrasle v široko polje sodelo-
vanja in komunikacije skozi spoznava-
nje značilnosti krajev Sloveniji. Vsebuje 
mapo, kjer otroci narišejo risbice vtisov, 
ki so jih doživeli med obiskom kraja; 
zgoščenko Naj ljudske za najmlajše in 
knjigo Babica pripoveduje (v povezavi 
z našim projektom Spoznajmo Sloveni-
jo); igračo po želji otrok.

Cilj škratovega nahrbtnika je spozna-
vanje lepot Slovenije skozi oči otroka, 
staršev. Medtem ko nam otrok pripove-
duje, s tem spodbujamo samostojnost 
pripovedovanja, jezikovnih zmožnosti, 

bogatenje besednega zaklada, spodbu-
jamo skrb za odgovornost ter s tem 
vključujemo starše v  naše vzgojno de-
lo. Med drugim se otroci v predšolskem 
obdobju učijo izražati čustva, izkušnje, 
misli ter razumevanja sporočila drugih.

Nahrbtnik potuje od otroka do otro-
ka po  vrstnem redu. V ponedeljek na-
hrbtnik odnese domov, naslednji po-
nedeljek ga prinese nazaj v vrtec. V 
primeru da jim ne uspe v dogovorjenem 
času opraviti »naloge«, nahrbtnik pri-
nesejo kasneje.

Starši z otroki izberejo kraj v Slove-
niji, ki jim je najbližji, najlepši, najbolj 
domač … Zaželeno je, da straši z otro-
kom obiščejo kraj (kolikor jim čas do-
pušča), si ga ogledajo, obiščejo muzej 
… V mapo nato skupaj vložijo more-
bitne prospekte, fotografije, DVD z vi-

deoposnetki, računalniško projekcijo, 
predmete, knjige, napišejo, katere so 
značilnosti kraja, običaji, jezik, pesmi, 
igre (rajalne, gibalne), jedi (recept). V 
mapo starši vstavijo risbice otrok na te-
mo izbranega kraja. Ko je mapa opre-
mljena, otrok prinese v vrtec nahrbtnik 
in s svojimi besedami, na svoj način pre-
nese otrokom svoje vtise o kraju, ki so 
si ga izbrali in obiskali.

Odzivi staršev so bili zelo pozitivni. 
Izrabili so priložnost, da skupaj z otro-
ki spoznajo Slovenijo na malo druga-
čen način, saj so morali biti pozorni na 
stvari, ki jih drugače ne bi opazili, videli.

Lidija Kopasič, vzgojiteljica  
Vrtec Črnuče
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Uvod
Dnevna rutina v vrtcu oz. oddelku otrok so vse tiste de-

javnosti, ki jih ponavljamo dan za dnem na podoben način. 
Vsak dan uživamo obroke hrane, se obuvamo in oblačim za 
bivanje na prostem, opravljamo higienske dejavnosti, poči-
vamo, pospravljamo za seboj in podobno. Otroci osvojijo 
rutinske dejavnosti do take mere, da jih opravljajo kot na-
vado ali rutino. Rutina omogoči otrokom predvidevati, kaj 
se bo zgodilo, in jim omogoča nadzor nad tem, kaj bodo po-
čeli v posameznih delih dneva. Dnevnorutinske dejavnosti 
so sestavni del socializacije v vrtcu. 

V dnevno rutino so vključeni tudi vzgojitelji. Rutin-
ska opravila nam prihranijo energijo, niso pa brez pasti, 
saj se ravno v njih skriva tako imenovani »prikriti« del 
vzgoje oz. Kurikula. Apple (1992) meni, da je kritična 
točka v socializaciji otrok v vrtcu posredovanje pomenov 
dogodkov, predmetov, oseb. Prikriti kurikulum se nanaša 
na tiste vidike izvedbenega kurikula v oddelku vrtca, kjer 
se otroci spontano naučijo in od vzgojiteljev prevzamejo 
določene vloge, vrednote in stereotipe. Govorimo lahko 
o prikritem kurikulu na nivoju vrtca ali enote vrtca, na 
nivoju oddelka in posameznega vzgojitelja oz. pomoč-
nika vzgojitelja.

Učinkoviti dejavniki prikritega kurikula so tesno poveza-
ni z organizacijsko kulturo vrtca. Navajam nekaj primerov:
- urejena okolica vrtca na otroke vpliva drugače kot neure-

jena okolica,
- hodniki, garderobe in igralnice, ki prikazujejo delo otro-

ških rok in aktualno vzgojno-izobraževalno delo, vplivajo 
drugače od praznih sten,

- predvidljiva organizacija dnevnega reda (urnika) deluje 
na otroke drugače od turbolentne in nepredvidljive or-
ganizacije,

- prijazna, topla  in naklonjena komunikacija vpliva druga-
če od zadržane in hladne,

- dostopne igrače in druga sredstva v kotičkih sporočajo 
nekaj drugega kot igrače v zaprtih omarah,

- način prehranjevanja, kjer lahko otrok izbira količino, je 
vse drugače spoštljiv do otroka, kot je poln krožnik, ki ga 
predenj postavi odrasla oseba,

- način počivanja, kjer lahko otrok izbira čas in način počit-
ka ali spanja, otroku sporoča nekaj drugega kot obvezen 
odhod vseh na ležalnike,

- individualni način koriščenja stranišč in umivalnic sporo-
ča nekaj drugega kot skupinska raba.

Še bolj prikrito pa se prikriti kurikul uveljavlja skozi vre-
dnote in stališča vzgojnega osebja, njihova mnenja, pripom-
be, razlage in odzive. Otroci dobijo o sebi in drugih vrsto 
verbalnih in neverbalnih sporočil, ki se odražajo v komuni-
kaciji, ravnanju, mnenjih, vrednotah in stališčih vzgojiteljev. 

Kurikulum za vrtce (2007) pravi, da prikriti kurikul za-
jema mnoge elemente vzgojnega vplivanja na otroka, ki nso 
nikjer opredeljeni, a so mnogokrat v obliki posredne vzgoje 
učinkovitejši od zapisanega (str. 20). Z drugimi besedami – 
zasidrajo se globoko v otroku.

Dejavnikov prikritega kurikula ni mogoče odpraviti, lah-
ko pa jih s pomočjo kritičnega sodelavca, pedagoške vodje, 
kolegialne hospitacije in lastne refleksije prepoznavamo. Po 
premisleku, kaj z njimi sporočamo, oblikujemo svoj vzgoji-
teljski način vpliva in delovanja. Tako jih z občutkom vklju-
čimo med načrtovane dejavnosti. Pri tem pa je treba pouda-
riti, da se ne omejujemo na veščine, kot so deliti, poslušati, 
pospravljati in slediti rutini. Otroci potrebujejo tudi veščine 
kritičnega razmišljanja, pripovedovanja in razpravljanja, za-
govarjanja svojih misli, empatije in sočutja, sodelovanja in 
podobno.

Iz prakse: Počivanje in spanje 
V svojem prispevku se bom osredotočila na počivanje in 

spanje otrok v vrtcu. Iz razgovorov z vzgojiteljicami iz dru-
gih vrtcev sem namreč spoznala, da je praksa okoli tega dela 
dnevne rutine še vedno zelo različna, predvsem pa podvržena 
implicitnim teorijam vzgojiteljic (in ravnateljic ter vodij enot 
vrtca) o tem, kaj otrok potrebuje oz. kaj je za njega najboljše.

Primeri ravnanja glede spanja in počivanja, kot sem jih 
zaznala, so najpogosteje naslednji.

- Vsi otroci v oddelku gredo po kosilu na ležalnike, vzgojite-
ljica jim prebere pravljico ali omogoči poslušanje posnetka 
pravljice ali glasbe (uspavanke). Otroci ostanejo vsaj eno 
uro na ležalnikih, tudi če ne zaspijo (»Vsi so potrebni vsaj 
enournega počitka.«).

- Vsi otroci v oddelku gredo po kosilu na ležalnike, vzgojite-
ljica jim prebere pravljico ali omogoči poslušanje posnetka 
pravljice ali glasbe (uspavanke). Otroci, ki po 20 minutah 
ne zaspijo, se lahko gredo igrat po želji k mizicam, v ko-
tičke, na hodnik in podobno (»Nikoli ne vemo, kdo bo 
zaspal in kdo ne, zato naj vsi poskusijo in se umirijo.«).

- Vzgojiteljica otroke, ki kažejo zaspanost ali utrujenost, 
spodbudi, da gredo počivat, ostalim ponudi mirnejšo igro. 
Otrok lahko z ležalnika vstane kadar koli in se pridruži igri.

Za dobro prakso

Tjaša Volavc, dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Počitek v dnevni rutini 
Povzetek
V svojem članku razmišljam o dnevni rutini in 
prikritem kurikulumu, še posebej o problema-
tiki počitka in spanja. Navajam različne prakse 
v vrtcih, zahteve Kurikuluma za vrtce in svoje 
izkušnje.

Ključne besede: prikriti kurikul, dnevna ruti-
na, organizacija počitka, spanje
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- Vzgojiteljica nastavi nekaj ležalnikov v mirnejši del igralni-
ce, otroci se sami odločijo za počitek ali za mirnejšo igro.

- Vsi otroci se igrajo umirjene igre; otrok ali otroci, ki bi že-
leli počivati, imajo na razpolago kotiček za umik z blazi-
nami.

Med počitkom v nekem vrtcu: spanje ali umirjena igra v igral-
nici.

Kaj pravijo načela v Kurikulumu za 
vrtce (2007), ki jih moramo upoštevati 
pri razreševanju problematike spanja in 
počivanja?

Kurikularna načela so v Kurikulumu za vrtce tista temelj-
na usmeritev, ki jo mora vzgojiteljica v javnem vrtcu upošte-
vati in mimo katerih ne sme početi dejavnosti »po svoje«. 
Kurikularna načela, ki nam lahko odgovorijo na marsikate-
ro dilemo v zvezi s spanjem in počivanjem, so po moji pre-
soji naslednja.

- Upoštevanje individualnih razlik (iz načela enakih možno-
sti in upoštevanja različnosti) zahteva od vzgojiteljice, da 
upošteva potrebe po počitku in spanju konkretnega otro-
ka in se izogiba skupinski rutini.

- Organizacija prostora in časa, ki omogoča otroku umik od 
skupinske rutine oz. izražanje individualnosti pri različnih 
dejavnostih (iz načela omogočanja izbire in drugačnosti), 
zahteva od vzgojiteljice, da ponudi otroku na izbiro poči-
tek na ležalniku ali drugo dejavnost.

Kurikulum za vrtce (2007) pravi, da počitek in spanje 
ne smeta biti obvezna in časovno preveč strogo določena. 
Organizacija počitka naj bo odvisna od potreb posame-
znih otrok. Otrokom je potrebno zagotoviti pravico do iz-
bire in jo pri organizaciji spanja in počitka tudi spoštovati. 
Pri tem vzgojiteljice, ki želijo oboje dosledno spoštovati, 
večkrat naletijo tudi na nerazumevanje staršev. Tudi v ta-
kem primeru so pri pogovoru s starši kurikularna načela 
v veliko pomoč.

Počivanje in spanje v moji praksi
Sama delam v skupini prvega starostnega obdobja. Otroci 

so v tem šolskem letu praznovali drugi ali tretji rojstni dan. 
Otroci gredo počivat po kosilu, ki se za malčke prične ob 
dvanajsti uri. 

Medtem ko prvi otroci zaključujejo s kosilom in se od-
pravljajo v umivalnico, ena od delavk v oddelku začne pri-
pravljati ležalnike, druga pa pomaga otrokom po kosilu 
pospraviti krožnik in jedilni pribor ter jim pomaga pri umi-
vanju v umivalnici. Ležalnike pripravimo v pospravljen ko-
tiček in pri tem pazimo, da ne motimo tistih, ki še jedo ali 
se odpravljajo v umivalnico. 

Otroka, ki se je umil in šel po potrebi še na stranišče, 
povabimo k počitku. Otroci sami vedo, kje jih čaka ležal-
nik. Na ležalnik si lahko prinesejo ljubkovalno igračo. Sle-
čejo si hlače in sezujejo copate. Lahko se pokrijejo z odejo 
sami, večina pa želi, da to stori ena od delavk. Pri tem opra-
vilu vsakemu želiva lep počitek, ga malo pobožava. Ko so 
vsi otroci na ležalniku, preberemo kratko pravljico. Med-
tem večina otrok zaspi. Seveda pa je čas, v katerem otrok 
zaspi, odvisen od posameznika. Nekateri zaspijo takoj. To 
so otroci, ki prihajajo v vrtec zgodaj zjutraj, in mlajši otro-
ci. Posamezniki potrebujejo za umiritev do spanja tudi do 
pol ure. Ti otroci na ležalniku stiskajo svojo igračo, iščejo 
udoben položaj ali čakajo, da se igralnica umiri (moti jih 
hrup, ko se odnaša kosilo, odpirajo vrata ...).  Le redko se 
zgodi, da kdo ne zaspi. Kadar se to zgodi, se ta otrok oble-
če in obuje. Nato v kotičku skupaj gledava knjige, se igra-
va sestavljanke in podobno. Se pa pogostokrat zgodi, da 
ta isti otrok komaj še ostaja buden, ko se drugi že naspijo. 
Takrat poležuje v kotičku, kaže slabo voljo ...

Pomembno se mi zdi opazovati otrokove potrebe po 
spanju in delati po občutku. Če pride otrok pozno v vr-
tec, je naspan in dobre volje, potem res ni smiselno, da 
leži na ležalniku, da ga božamo in s tem silimo k spanju. 
Prav tako pa je po mojem mnenju že dopoldan k počitku 
potrebno povabiti otroka, če opazimo, da je zelo utru-
jen, da poležuje z glavo na mizi ali se uleže na blazino v 
mirnem kotičku.

Starši so mi pri tem v veliko pomoč. Večkrat že zjutraj po-
vedo »smo šli pozno spat, zato.... » ali povedo, da čez vikend 
doma otrok ne spi več in da najbrž tudi v vrtcu ne bo več spal.

Tudi trajanje spanja je odvisno od posameznika. So otro-
ci, ki spijo dolgo in jih je potrebno zbujati, ko pridejo starši 
ponje. Drugi otroci imajo dovolj že pol ure spanja. 

Kot otrok sem tudi sama obiskovala vrtec. Takratno pri-
siljeno spanje je bilo tisto, kar smo si večinoma zelo dobro 
zapomnili kot najmanj prijetne trenutke v vrtcu. Kot vzgoji-
teljica se pogostokrat spomnim na to in zato se mi zdi prav, 
da omogočamo otrokom izbiro glede počitka. 

Zaključek
Menim, da bi bila dilema okrog spanja in počivanja 

manjša, če bi imel vsak oddelek čisto ločen ali pa vsaj del-
no umaknjen spalni kotiček, česar pa v sedanji prostorski 
stiski v vrtcih še dolgo ne bo. Tako pogled v igralnico raz-
kriva, da del otrok spi, del otrok pa je pri igralnih dejavno-
stih, vsi skupaj pa so zelo utesnjeni. Kljub temu pa dobra 
praksa v kar največji možni meri spoštuje zgoraj omenjena 
načela in otrokom zagotavlja izbiro ter spoštuje njihovo 
individualnost glede spanja in počivanja.

Za dobro prakso
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Za dobro prakso

Uvod
Nacionalni dokument Kurikulum že v načelih govori o av-

tonomiji vzgojitelja in vrtca in o odprtosti kurikuluma glede 
uveljavljanja različnih posebnosti okolja (1999). 

Sodelovanje v vrtcu poteka na več ravneh: 
- sodelovanje s starši (obvestila, ki so pisna in ustna, spro-

tne informacije, poglobljeni pogovori o otroku, uvajanje 
v vrtec, pravica sodelovanja pri načrtovanju življenja in 
dela v oddelku …);

- sodelovanje z okoljem (upošteva se raznolikost in možna 
uporaba naravnih in družbeno kulturnih virov učenja v 
najbližjem okolju vrtca);

- sodelovanje po vertikali (družina – vrtec, prvo in drugo 
starostno obdobje, vrtec – šola);

- horizontalna povezanost (povezovanje dejavnosti in raz-
ličnih področij; razvoj, učenje; vsebine in metode, ki upo-
števajo specifiko predšolskega otroka) (prav tam).

Da bi otroci praznične dni doživeli in pričakali malo dru-
gače, v toplih medčloveških odnosih, sožitju in medgenera-
cijskem sodelovanju, smo imeli s pomočjo kartic prijaznosti 
in obiskom Doma starejših Lendava pravo medgeneracijsko 
sodelovanje; uživali smo vsi – majhni in veliki.

Cilji s področja družbe, ki smo jih upoštevali pri izvajanju 
in načrtovanju dejavnosti v mesecu decembru.

 Globalni cilj 
- Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možno-

sti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne 
glede na spol, telesno in duševno konstitucijo.

Cilji
Družba

- Otrok spoznava samega sebe in druge ljudi ter si skozi igro 
pridobiva občutek pripadnosti skupini.

- Otroci spoznavajo, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo druž-
bi in so pomembni.

- Otroci imajo možnost razvijati sposobnosti in načine za 
vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih od-
nosih z enim ali več otroki.

- Otroci spoznavajo  pozitiven odnos do starejših ljudi.
- Otroci spoznavajo razne praznike in običaje (adventni čas, 

prihod sv. Miklavža itn.) (Kurikulum, str. 50–51).

Zalokar-Divjakova (1996) govori o doživljajskih vredno-
tah, ki jih lahko v življenju uresničujemo tako, da z doživlja-
njem bogatimo zavest, da doživljamo radost nad lepoto, med-
človeškimi odnosi, z upanjem v prihodnost … Pravi tudi, 
da bi področju doživljajskih vrednot morali v vrtcu, družini 
in šoli posvetiti veliko pozornosti, predvsem zaradi razvoja 
osebnosti. Pomembno je, da otroku že zgodaj pričaramo le-
poto in skrivnost sveta, zaljubljenost v življenje, ki so osnova 
za vrednote, kot so ljubezen, lepota, resnicoljubnost.  Otrok 
spozna, da je življenje vrednota in da je v njem polno lepega, 
skrivnostnega in dobrega. 

Ravno to, da otroci in sodelujoči v našem »projektu« 
spoznajo življenje kot vrednoto, kot nekaj dobrega, da do-
živijo čim več lepih in prijetnih trenutkov in nenazadnje, da 
ostanejo neobremenjeni glede materialnih dobrin, je bil cilj 
naših srečanj in druženj.

Kako se je vse skupaj pravzaprav začelo?
Zaradi prostorske stiske ima vrtec Črenšovci od šolskega 

leta 2010/11 oddelek v prostorih šole. V prvem letu bivanja 
smo osvojili prostor, zaposlene in se dodobra vključili v delo 
in življenje na šoli. Konec marca smo v šoli tudi prvič prespali.

Vendar je leto hitro naokrog in že je bil pred vrati septem-
ber – novi otroci, novi starši, a enak prostor. 

Vključili smo se v precej projektov in dejavnosti, ki so na 
tak ali drugačen način povezani s šolo. Učitelji ter tudi učen-
ci so pričeli prihajati v oddelek in nas tako vključevati v svoje 
delo. Na naši šoli je že tradicionalna oblika sodelovanja med 
učenci 9. razreda in učenci 1. razreda. Porodila se je ideja, da 
bi pričeli sodelovati tudi učenci 8. razreda in otroci iz vrtca, 
ki bodo prihodnje šolsko leto prvošolci. Naše sodelovanje 
se je začelo ob svetovnem dnevu živali, ko smo skupaj izve-
dli ustvarjalne delavnice. Otroci so se pomešali med starejše 
učence in ustvarjanje se je pričelo. V prvi skupini so izdelovali 
kostume za dramatizacijo, v drugi  vrečke s fotografijami živa-
li, ki so jih opremili z lepimi mislimi o živalih, v tretji skupini 
so se ob spremljavi kitare učili pesmico Zajček Dolgoušček, 
v četrti pa dramatizacijo V zavetišču. V peti skupini so listali 
knjige o živalih, izdelali so tudi didaktično igro spomin (s po-
dobami živali). Delo je bilo pestro, zanimivo, kar prekipevalo 

Petra Cigan in Renata Žerdin 
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota vrtec

Medgeneracijsko sodelovanje
Povzetek
Prispevek govori o medgeneracijskem sodelova-
nju otrok iz vrtca (oddelek 5–6 let) z učenci 8. 
razreda, Domom starejših Lendava, učenci pr-
vega razreda in učenci jutranjega varstva. De-
javnosti so potekale s pomočjo kartic prijazno-
sti, ki so jih pisali starši z otroki, osmošolci pa 
so nam s svojimi predstavitvami in vzajemnim 
sodelovanjem popestrili predpraznične dni. 

Ključne besede: predšolski otrok, medgenera-
cijsko sodelovanje, praznovanje
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je od dobre volje in ponosa na eni in drugi strani. Ob koncu 
dejavnosti so se skupine predstavile druga drugi, medse pa 
so povabili tudi ravnateljico. Izdelke so skupno razstavili na 
šolskem hodniku. Otroci in učenci so se tako spoznavali in 
že so se stkala nova prijateljstva. 

Da pa ne bi naša dejavnost ostala le za štirimi stenami, smo 
se odločili, da naše sodelovanje predstavimo še drugim. Igri-
co smo zaigrali otrokom in vzgojiteljicam v vrtcu, v glavnem 
odmoru pa na šolskem igrišču še vsem učencem in učiteljem. 
Poželi smo bučen aplavz.

Naslednje naše srečanje je bilo povezano z nočjo čarovnic. 
Učenke 8. razreda so v igralnici izvedle ustvarjalne delavnice. 
Izdelovali smo različne papirnate okraske (buče, duhove, ne-
topirje) in jih kasneje razstavili po igralnici.

Za vzgojiteljice in učiteljice velja, da imajo vselej veliko 
idej in tako je tudi pri nas. Naše sodelovanje smo želeli še 
poglobiti in ga dvigniti na višji nivo. V decembru smo priče-
li s karticami prijaznosti, ki so jih izdelali starši naših otrok. 
Na panoju pred igralnico je bil izobešen koledar, v  katerega 
so starši vpisali, kdaj bodo pripravili kartico prijaznosti. Se-
znam se je kar hitro polnil in zanimivo je bilo opazovati star-
še, kako so razmišljali, kaj naj napišejo. Kartice prijaznosti 
so sestavljale drobne želje, ki so se nanašale na naš vsakdan 
(spoštuj igrače, podari nasmeh, nariši risbico za vse zapo-
slene, imej spoštljiv odnos do hrane, spoštuj starejše …). V 
oddelku je odpiranje kartic potekalo po posebnem ritualu: 
otrok, čigar kartica je bila na vrsti za odpiranje, je imel poseb-
no čast – kartico je vzel iz nogavice, poskušal prebrati navo-
dilo in predstaviti, kako je kartica nastala (kdo jo je napisal, 
predlagal željo, dejavnost …).

V priprave na bližajoče se praznike smo želeli vključiti 
tudi naše prijatelje iz 8. razreda. Z njimi smo si želeli deliti 
predpraznične trenutke. Ko sva jim vzgojiteljici predstavili 
idejno zasnovo, so učenci bili nadnjo zelo navdušeni in o so-
delovanju ni bilo dvoma. Tako so učenci skupaj z razredni-
čarkama izdelali koledar predstavitev, na katerega so se učenci 
poljubno vpisali. Dogovorili so se, na kakšen način nam bo-
do dnevno, v 10–15 minutah, popestrili predpraznične dni. 
Učenci so nalogo vzeli zelo resno in odgovorno. Skrbno so 
načrtovali izvedbo dejavnosti in pripravili potreben materi-
al. Tako so bili naši predpraznični dnevi zelo pestri in bogati, 
saj je bila ponudba dejavnosti učencev nadvse raznolika, do-
miselna, zabavna in hkrati tudi poučna. Tako smo poslušali 
pravljice, si ogledali dramatizacijo in se tudi sami preizkusili v 
njej, se naučili pesmico in ples, igrali smo božične računalni-
ške igrice, izdelovali voščilnice in različne božično-novoletne 
dekoracije, reševali uganke, iskali izhod iz labirinta, pod jelko 
narisali svoje božične želje, se igrali zabavne igre, tekmovali v 
pihanju ladjic, spuščali smo letala ... Svoje izdelke smo sproti 
razstavljali na hodniku. Ob koncu opravljene dejavnosti se 
je vsak učenci vpisal na seznam in pripisal dejavnost, ki nam 
jo je pripravil. Tako so lahko tudi starši in drugi zaposleni vi-
deli, kaj smo na ta dan počeli.

Učenci, ki so tistega dne izvajali dejavnost, so imeli po-
sebno čast in so lahko prižgali svečko na adventnem venčku, 
upihnil pa jo je otrok, čigar kartica prijaznosti je bila tega dne 
na vrsti. Isti otrok je v zahvalo za sodelovanje učencu izročil 
skromno darilo, ki smo ga izdelali sami. 

Eden izmed ciljev našega sodelovanja je bila tudi dosledna 
raba slovenskega knjižnega jezika; prav tako smo bili pozorni 
na bonton (zahvala, pozdrav …).

Sodelovanje z učenci jutranjega varstva
Vsak zadnji petek v mesecu je pestro v prostorih oddel-

ka vrtca, saj takrat potekajo skupaj z učenci jutranjega var-
stva najrazličnejše ustvarjalne delavnice. Na prvem srečanju 
smo se osredotočili na spoznavanje igrač, igralnice, učencev 
in učiteljice ter vzgojiteljic. Na naslednjih srečanjih pa smo 
izvedli ustvarjalno delavnico ob noči čarovnic, v decembru 
smo izdelovali jaslice in jih razstavili pod novoletno drevo. 

Sodelovanje z učenci prvega razreda
Že vrsto let pripisujemo sodelovanju otrok iz vrtca in 

učencev 1. razreda velik pomen, saj preko naših skupno na-
črtovanih dejavnosti omogočamo otrokom vpogled v življe-
nje šolskega obdobja (spoznavanje prostorov, zaposlenih na 
šoli, načina dela …) in jim na ta način olajšamo prehod iz 
vrtca v šolo. Hkrati pa se imajo tudi učenci 1. razreda mo-
žnost občasno vračati k načinu življenja, ki so ga živeli pred 
kratkim. Naše sodelovanje se iz srečanja v srečanje krepi, saj 
je poleg načrtovanih dejavnosti vse več srečanj, ki nastanejo 
spontano ob različnih priložnostih. Tako učiteljici ob kon-
cu šolskega leta poznata vrtčevske otroke skoraj tako dobro 
kot vzgojiteljici.

V mesecu decembru smo imeli kar nekaj skupnih druženj; 
skupaj smo pričakali prihod sv. Miklavža s spremstvom angel-
čkov in parklja, prihod Božička, rajali smo ob zvokih harmo-
nike, izmenjali smo si novoletne voščilnice in se skupaj igrali 
z novimi igračami, ki nam jih je podaril Božiček.

Sodelujemo tudi z Domom starejših v 
Lendavi

Dan po prihodu Miklavža smo se odpravili na obisk v 
Dom starejših v Lendavi. Stanovalcem in zaposlenim smo se 
predstavili z dramatizacijo V gozdu je prostora za vse. Skupaj 
smo zapeli nekaj pesmic in na koncu zaplesali.

Naše sodelovanje pa se je pričelo že veliko prej. Babica 
vzgojiteljice Petre nam je vztrajno in marljivo šivala torbice, 
ki jih dobijo otroci ob praznovanju rojstnega dne. Ker pa je 
babica zbolela in je za svoj rojstni dan obležala v bolnišnici, 
smo ji narisali risbice, jih opremili z dobrimi željami in ji jih 
poslali. Verjamemo, da je to pripomoglo k njenemu hitrej-
šemu okrevanju. Odločili smo se, da babico spoznamo in se 
ji za njen trud zahvalimo. Marsikateremu stanovalcu so naši 
malčki ob nastopu pričarali iskren nasmeh na obraz in pri-
vabili solze sreče na lica. Tudi vzgojiteljicam je bilo toplo pri 
srcu. Prvi izmed decembrskih  dobrih mož je prinesel darila 
tudi za naše otroke.  »Naša babica« je vsakemu otroku izde-
lala zvonček (ročno delo iz prejice), ki ga bo še dolgo spomi-
njal na obisk v Lendavi. Tudi v našem vrtcu je Miklavž pu-
stil drobno pozornost za vse stanovalce doma. Pravijo, da je 
december mesec obdarovanj, vendar nas tokrat ni obdaril le 
z materialnimi dobrinami, pač pa je obisk varovancev doma 
starejših obogatil naše duše, nas napolnil z izkušnjo, da je vča-
sih malo potrebno, da nekomu pričaraš nasmeh na obraz in 
mu obogatiš vsakdan.
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Uvod
V letošnjem letu smo z otroki iz vrtca Pedenjped  naravi 

namenili kar nekaj pozornosti. Poleg ostalih naravoslovnih 
vsebin smo v tem letu veliko časa namenili pomenu varčeva-
nja z energijo, ki tudi na svoj način pripomore k ohranjanje 
narave. Pobudo za nastanek projekta so mi dali moji lastni 
otroci, ko smo skupaj obiskali interaktivno razstavo na temo 
elektroenergetike. Posamezne vsebine so jih kljub njihovi rani 
mladosti izredno pritegnile. Tudi meni, kot strokovni delav-
ki v vrtcu, je tematika predstavljala velik izziv, saj sem verje-
la, da je mogoče nekatere pojme  (energija, elektrika …),  ki 
spadajo v »svet inženirjev«, na primeren način predstaviti 
tudi predšolskim otrokom. Namen projekta je bil, da otro-

ci na zanimiv in čim bolj atraktiven način spoznajo vlogo in 
pomen učinkovite rabe energije.

Potek projekta
Pri izvajanju vsebin projekta smo se vseskozi posluževali 

metode akcijskega učenja in raziskovanja.
Otroci so preko aktivnega raziskovanja in akcijskih vpra-

šanj spoznavali nekatere abstraktne fizikalne količine (elektri-
ka, poraba energije, električni tokokrog, delovanje elektrarn).

Naša zgodba se je začela z radijem. Nekega dopoldneva, 
ko smo si zaželeli glasbo, naš radio ni več deloval. Nekaj raz-
mišljanj otrok, zakaj je tako:

Za dobro prakso

Zaključek
Ker je na razpolago zelo malo gradiva o primerih uspešne 

prakse (sodelovanja med šolo in oddelkom vrtca, ki biva v šoli),  
nam je kot  teoretično izhodišče služila knjiga Sadeži družbe 
(Arko idr. 2011), ki o medgeneracijskem sodelovanju govori 
zelo pozitivno in spodbudno. Tudi med našim sodelovanjem 
z učenci 8. razreda, Domom starejših Lendava, učenci jutra-
njega varstva in učenci 1. razreda bi lahko potegnili vzporedni-
ce. Tu mislim predvsem na krepitev socialnih vezi in sožitja, 
vseživljenjsko učenje, rušenje stereotipov in predsodkov …  

Vplivi medgeneracijskega sodelovanja se kažejo na pri-
dobivanju in nadgrajevanju znanj in izkušenj (veščine pre-
našanja znanja, pridobivanje le-tega, razvijanje spretnosti, 
učenje sodelovanja) in na osebnostnem razvoju (pridobi-
vanje socialnih veščin, krepitev samozavesti, sprejemanje in 
sodelovanje, razvoj empatije, spoznavanje življenja in sveta 
pripadnikov  drugih generacij) (Arko idr. 2011).

Kaj smo se ob tem naučili?
Vsi smo pomembni. Da nam je lepo, da uživamo, da ne-

komu z drobnimi dejanji popestrimo dan – vsak med nami 
pomembno prispeva k uresničevanju naštetega. Sodelovanje 
med vrtcem in šolo (učenci 8. r., učenci jutranjega varstva, 
1. razreda)  ter vrtcem in Domom starejših Lendava so pri-
meri uspešnega medgeneracijskega sodelovanja. Je pozitiv-
na izkušnja, ob kateri spoznavamo, da je igra nekaj najlepše-
ga. Da velikokrat prav igra prežene vse dvome, nam prinaša 
sprostitev in dobro voljo. 

Literatura
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod 

RS za šolstvo.
Sadeži družbe: priročnik za izvajanje medgeneracijskih aktivnosti. (2011). Lju-

bljana: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva.
Zalokar – Divjak, Z. (1996). Vzgoja JE … NI znanost. Ljubljana: Educy.

Barbara Štrubelj, dipl. vzgojiteljica 
Vrtec Pedenjped, Ljubljana

Varčevanje z energijo se prične zgodaj
Povzetek
V prispevku se želimo dotakniti ene od vsebin, 
ki postaja vse aktualnejša in jo želimo vpeljati in 
živeti tudi v našem vrtcu. To je projekt Varčeva-
nje z energijo, ki je na nek način v tesni povezavi 
z naravoslovjem za trajnostni razvoj. Cilj trajno-
stnega razvoja je dolgoročno izboljšanje kvalitete 
življenja na tem planetu. Ker vemo, da trajnih ci-
ljev ne moremo doseči v kratkem času in da je za 
to večkrat potrebnih več manjših korakov, se nam 
zdi primerno, da že v predšolskem obdobju pripra-
vljamo vsebine, s katerimi bodo otroci, ki so v tem 
obdobju še posebej subtilni, na njim primeren na-
čin zaznali pomen čuvanja in ohranjanja »zdrave« 
narave. 

Otroci so bili ves čas projekta vključeni v akcijsko 
raziskovanje in učenje. Preko lastne aktivnosti so 
ugotavljali, kako bi lahko varčevali z energijo. Osmi-
slili so vlogo »elektronadzornika«, spoznali delova-
nje nekaterih vrst elektrarn (ponazarjali njihovo 
delovanje), manipulirali z enostavnimi električnimi 
elementi (baterije, žičke, prevodniki, elektromotor-
ji …). Otroci se tovrstnih dejavnosti radi poslužuje-
jo, saj jih že njihova prirojena radovednost žene v 
raziskovanje.

Ključne besede: energija, varčevanje, akcijsko 
raziskovanje, elektrarne, trajnostni razvoj
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Za dobro prakso

»Radio ne dela, ker je pokvarjen!«
»Kaj pa, če je kdo kabel precviku?«
»Ne dela, ker ni elektrike. Tud doma ne gledam risank, 

takrat ko strela treska pa ni elektrike.«

Radio sicer ni deloval zato, ker tisto dopoldne v vrtcu ni-
smo imeli električne energije.

Veliko smo se pogovarjali, kaj je energija, elektrika, kako jo 
dobimo in ugotavljali, kako jo lahko privarčujemo. Ugotovili 
smo, da otroci sicer vedo, zakaj elektriko potrebujemo, nika-
kor pa nimajo predstave, kako jo tudi dobimo v naše domove.

»V steni je elektrika, samo je ne moreš videt, ker je tko 
skrita med cegli.«

»Te dve luknjici (vtičnica) jo data.«
»Lahko jo dobimo tud s kolektorji na sonce« (doma gra-

dijo energetsko varčno hišo).
»Prišparamo jo tako, da luč ugasnemo, al pa da cunje na 

štriku sušimo namesto v sušilcu.«
»Če se igram pa ne gledam risank, ugasnem televizijo.«

Pogovarjali smo se, kako bi lahko v vrtcu privarčevali. S 
pomočjo akcijskih vprašanj smo prišli do zaključka, da lah-
ko največ energije privarčujemo s smotrno uporabo prižga-
nih luči. Spremljali smo upravičeno uporabo prižganih luči 
in zaznali, da so luči včasih prižgane tudi, ko jih dejansko ne 
potrebujemo.

Razmišljali smo, kako bi lahko k smotrni rabi energije 
povabili še druge. Pripravili smo pravi likovni  natečaj v ri-
sanju opozorilnih znakov, ki bi nas opominjali na smotrno 
rabo elektrike. Izbrali smo najprimernejši simbol in z njim 
opremili vsa stikala v vrtcu. Otroci so sami izrazili željo, da 
bi omenjeni simbol odnesli tudi domov.

Vsako jutro sta »elektronadzornika« pregledala vse pro-
store vrtca in ugotovila, če so luči upravičeno prižgane oz. 
otroke in vzgojiteljice opozorila, naj z energijo bolj smotrno 
ravnajo. Svoje ugotovitve sta vsakodnevno beležila v tabelo. 
Otroci so bili zelo dosledni. Tudi sedaj, ko je projekt zaklju-
čen, nadzor v vrtcu še vedno ostaja.

Spoznali smo varčne in navadne žarnice ter ugotovili, da 
se navadne veliko bolj segrevajo in pri tem potrošijo tudi 
več energije.

Otroci so tako doma kot v vrtcu iskali različne električne 
aparate, ugotavljali njihovo namembnost, porabo energije 
in s pomočjo staršev izdelali kar nekaj plakatov, ki so nam 
bili v vrtcu v pomoč pri nadaljnjem raziskovanju. Fotogra-
fije posameznih aparatov smo opremili s simboli (pikice 
od 1 do 10) in na ta način označili, kako potrošni so. Apa-
rate smo razvrščali v različne tabele, njihovo porabo pona-
zarjali s stolpičnimi prikazi in pri tem uporabljali elemente 
matematike v vrtcu.

Na predlog otrok smo iz odpadne embalaže naredili kar 
nekaj čudovitih in predvsem zelo »varčnih« gospodinjskih 
aparatov.

Med projektom se nam je še vedno postavljalo vprašanje, 
od kod dobimo energijo? S pomočjo fotografij smo spoznali 

nekaj vrst elektrarn, poudarili smo njihove prednosti in pri 
tem opozorili tudi na možne nevarnosti, ki so z njimi pove-
zane. Otroci so z lastno aktivnostjo prihajali do spoznanj, ka-
ko delujejo posamezne elektrarne. Izdelovali smo vetrnice, se 
igrali z vodnimi mlinčki in pri tem ugotavljali, kaj gibanje vetr-
nice ali vodnega mlinčka povzroči in kaj je njegova posledica. 

Spoznali smo električni tokokrog. Preizkušali smo, kaj je 
potrebno, da »lučka zasveti« in se »motor zavrti«.

Tudi bivanje na svežem zraku smo izkoristili za naše razi-
skovanje, saj nas električna energija spremlja vsepovsod. Na 
sprehodih smo iskali električne drogove, daljnovode, trans-
formatorje in sledili žicam, ki »pripeljejo« elektriko do po-
sameznih hiš.

Čisto na koncu smo izdelali tudi maketo, ki nam je nazor-
no prikazala potovanje električne energije iz elektrarne vse 
do naših domov.

Zaključek
Če otroku postavimo vprašanje na pravi način, bo skušal 

najti odgovor in to nam je z vprašanjem o elektriki tudi uspe-
lo. Otroke je zanimanje potegnilo v aktivno sodelovanje in 
akcijsko raziskovanje. Pri delu smo uporabljali različne vire 
(računalnik, knjige, naravo, leksikone, revije). Čeprav smo 
daleč od elektrarn, otroci čutijo energijo vetra in vode. Pred-
vsem smo okrepili zavedanje pomena energije v vsakdanjem 
življenju. In ker so otroci zelo subtilni, so hitro zaznali pomen 
varovanja narave in varčevanja z energijo. Pri tem nismo ostali 
sami. V raziskovanje, opazovanje in aktivno sodelovanje so 
otroci vključili tudi starše.

Opaziti je predvsem soodgovornost otrok pri smotrni rabi 
električne energije. Tudi sedaj, ko je projekt zaključen, skrb 
za zdravo okolje in varčno uporabo elektrike še ostaja. Tako v 
vrtcu kot na sprehodih večkrat pogovor nanese na omenjeno 
temo, saj nas električna energija spremlja povsod. Otroci ima-
jo predstavo, kako se proizvaja elektrika, kar je večkrat sliša-
ti tako iz njihovega pogovora, kakor tudi od odzivov staršev. 
Tako še naprej pridno ugašamo luči, včasih smo pri opozar-
janju že pretirano zavzeti. 

Prav zato želimo še naprej slediti sloganu našega ekovrtca: 
Majhna akcija – velika reakcija.
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Gospod profesor, sodelovali ste pri nastajanju Kuri-
kuluma za vrtce in Priročnika h kurikulu za vrtce. Oba 
sta stara že več kot deset let. Ste še zadovoljni s pred-
stavitvijo področja narave, ki ste ga napisali ali bi kaj 
dodali, spremenili?

V desetih letih se v naravoslovju, vsaj temu res osnov-
nemu naravoslovju, ki naj bi ga spoznavali v vrtcu, ni zgo-
dilo nič dramatičnega, kar bi klicalo k reformam. Voda 
je še vedno v treh različnih stanjih in te spremembe še 
vedno na enak način zaposlujejo otroške glave. Prav tako 
rastline za svojo rast še vedno potrebujejo svetlobo in ta 
se še vedno na enak način odbija od ogledala.  Večkrat 
sem že omenil, da trditve o tem, kako hitro novo zna-
nje nastaja in tudi zastari, vsaj za začetno naravoslovje 
ne drži. V učnih načrtih se pojavljajo isti osnovi pojmi 
in zakonitosti, ki naj bi jih otroci in pozneje učenci ob-
vladali vsaj že petdeset let. So se pa v tem času korenito 
spremenili pogledi na učenje in poučevanje. Kurikulum 
in priročnik sta bila napisana v času, ko so si ideje kon-
struktivizma še utirale pot v vrtce in šole in sta prav za-
radi tega še vedno aktualna. Če bi priročnik pisal danes, 
bi najbrž bolj poudaril povezovanje, tako med področji 
kurikuluma kot znotraj področja narave. V kurikulum in 
priročnik bi vnesel razvijanje odnosa do okolja. S tem 
ne mislim razvijanje nekega romantičnega odnosa do 
narave, ampak razvijanje neke vrste spoštovanja tako do 
»žive« kot do »mrtve« narave. Zlasti slednja, na pri-
mer voda, kamnine, kovine, les, so pogosto obravnavane 
le kot sredstvo ali material za izživljanje »žive narave«, 
ki ga po uporabi enostavno zavrže. Zavedam pa se, da je 
razvijanje odnosa preprosto napisati kot cilj v kurikulu, 
težko pa ta cilj uresničevati.       

Kako ocenjujete kakovost izvajanja področja narave v  
javnih vrtcih na Slovenskem?

 
Kolikor mi je znano, do sedaj še ni bilo narejene nacional-

ne evalvacije naravoslovnih dejavnosti v vrtcih. Na to, kaj se 
dogaja v vrtcih, sklepam po tem, kako za naravoslovje izobra-
žujemo vzgojiteljice in vzgojitelje na pedagoških fakultetah. 
Zlasti stiki z izrednimi študenti vzbujajo optimizem. Njihove 
izkušnje in poznavanje otrok ter naši napotki, podkrepljeni 
z nekaj teorije, so kar dobra kombinacija za uresničevanje 
splošnega cilja, h kateremu svoj del prispeva naravoslovje, 
to je »bistrenje« otrok in razvijanje prej omenjenega odno-
sa do narave. Da se vrtci zavedajo pomena naravoslovja pri 
razvoju otrok, dokazujejo tudi številna sodelovanja v različ-
nih projektih. Eden zadnjih je bil evropski projekt  Fibona-
cci – učenje z raziskovanjem, ki smo ga le v Sloveniji razširili 
tudi na vrtce. Na zanimanje in željo po izboljšanju  naravo-
slovja v vrtcih  sklepam tudi po povabilih vrtcev. Ti nas, na-
ravoslovce, kar pogosto povabijo, naj pripravimo delavnice 
ali predavanja zanje.  

  Nam lahko posredujete rezultate kakšne raziskave? 
Domače ali tuje?

Ena od nacionalnih raziskav, ki je vsaj delno bila usmer-
jena tudi v področje narave, je bila izpeljana v okviru projek-
ta Reggio Emilia pristopi. Sodelovalo je okoli 800 vzgojite-
ljic in vzgojiteljev, kar je reprezentativen vzorec. Z njo smo 
poskušali odkriti, kakšno je mnenje in odnos vzgojiteljic in 
vzgojiteljev za področje narave v vrtcu in kakšna je njihova 
usposobljenost. Glede spremenjene vloge vzgojitelja in otro-
ka pri naravoslovnih dejavnosti se je pokazalo, da imajo vzgo-

Motivirana vzgojiteljica ali vzgojitelj 
svoje zavzeto navdušenje zlahka 
preneseta na otroke

Doc. dr. Dušan Krnel je predavatelj bodočim 
vzgojiteljem in učiteljem na Pedagoški fakul-
teti  Univerze v Ljubljani. Njegovo pedagoško 
in raziskovalno področje je  didaktika naravo-
slovja in zgodnje učenja naravoslovja.  Njego-
vo ime najdemo med ustvarjalci Kurikuluma 
za vrtce, saj je sodeloval v delovni skupini za 
pripravo področja narave. Napisal je več pri-
ročnikov in številne prispevke s področja na-
ravoslovja, med drugim je avtor  sedmega po-
glavja z naslovom »Narava« v priročniku Otrok 
v vrtcu. Z avtorskimi prispevki je sodeloval  
tudi na mnogih strokovnih posvetih za  pred-
šolsko vzgojo.

doc. dr. Dušan Krnel
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jiteljice in vzgojitelj kar nekaj znanj, premalo pa izkušenj in 
razvite senzibilnosti, kdaj in kako otroku priskočiti na pomoč 
in kdaj ga pustiti, da sam razvija svoje zamisli. Nekaj vprašanj 
je bilo namenjenih naravoslovni pismenosti. Rezultati razi-
skave so pokazali dokaj spremenjen odnos do naravoslovne-
ga znanja, saj ta ne pomeni le vsebinsko znanje, ampak tudi 
poznavanje postopkov ali spretnosti in veščin naravoslovnih 
dejavnosti. Glede na prejšnje raziskave se je spremenilo tudi 
razumevanje delovanja znanosti in nastajanje novega znanja, 
ki ga v večji meri sprejemajo kot dinamičen proces iskanja in 
približevanja resnici. Večina anketirancev je tudi menila, da 
je zgodnje naravoslovje, kot je predstavljeno v kurikulu, zelo 
primerno za predšolske otroke. Glede usposobljenosti me-
nijo, da so dovolj opremljeni s pojmovnimi znanji, pogosto 
pa jim zmanjkuje znanj in idej o novih pristopih in pa tudi 
znanj o drugačnem načrtovanju, organizaciji in spremljanju 
dejavnosti v vrtcu. 

  Na kaj naj bo vzgojiteljica v vrtcu posebej pozorna, ko 
izbira naravoslovne teme?

Današnji trendi o participaciji otrok delujejo tudi na iz-
biro naravoslovnih tem. Kar predlagajo za dejavnost ali razi-
skovanje otroci, je zagotovo del njihovega okolja in sodi med 
tako imenovane avtentične vsebine ali avtentične probleme. 
Vprašanje pri takem prostem izboru pa je kognitivni domet 
otrok in na koncu rezultat dejavnosti. Otroci na primer pre-
dlagajo temo vesoljske ladje ali vesoljske rakete. Vprašanje 
pa je, koliko naravoslovja, zaradi precej abstraktnih pojmov, 
otrokom lahko približamo. Sam sem bolj nagnjen k »eno-
stavnim dejavnostim«. Več mi je ideja o  »inteligentnih ma-
terialih in pojavih«, to so tisti, ki omogočajo preproste igre, 
a zanimivo in za otroke dovolj zahtevno razmišljanje. Med te 
dejavnosti sodi že prelivanje vode, metanje svetlobnih zajčk-
ov ali guganja na previsni gugalnici.    

Pojmovanje pismenosti se je v zadnjih desetletjih v 
modernih družbah razširilo od bralne pismenosti tudi 
na naravoslovno in ekološko pismenost. Lahko razlo-
žite oba pojma? 

Naravoslovno pismen posameznik naj bi poznal osnovne 
zakonitosti in pojme naravoslovja in seveda tudi nekaj podat-
kov in dejstev, poleg tega naj bi obvladal temeljne naravoslov-
ne postopke ali veščine in seveda tudi poznal, kako današnja 
znanost deluje in kakšen je bil zgodovinski razvoj znanosti. 
Vsaj na nekaj temeljnih vprašanj naj bi znal odgovoriti ne 
le kaj in zakaj, ampak tudi kako to vemo, kako smo do tega 
znanja prišli, kakšna je zanesljivost našega védenja. Vse to pa 
v naši znanstveno-tehnološki dobi potrebujemo prav zara-
di razlikovanja med znanostjo in znanstvenimi trditvami in 
kvaziznanostjo in drugimi oblikami razlag dogajanj v naravi. 
Danes je v medijih vse več kvaziznanosti, to so razlage, ki si 
le nadenejo znanstveno »obleko«, naštevajo meritve, upora-
bljajo znanstveni besednjak, sklicujejo se na znanstvene usta-
nove in podobno. Vse več je tudi »znanstvenega« zavajanja, 
da je na primer ta in ta jogurt brez konzervansov, jogurt pa 
konzervansov sploh ne potrebuje. Naravoslovno pismen po-
sameznik bo razlikoval med Darwinovo teorijo evolucije in 
kreacionizmom, med današnjo medicino in zdravilstvom, si 

lahko ustvaril svoje mnenje o gensko spremenjenih organiz-
mih in o celi vrsti drugih aktualnih vprašanjih, ki jih današnja 
znanost odpira. Ekološko pismenost lahko podobno opiše-
mo le, da njena vsebina niso vsa dogajanja v naravi, ampak se 
omejuje predvsem na človekove vplive na dogajanja v naravi. 
Bistvena razlika med naravoslovno in ekološko pismenostjo 
pa je v akcijski komponenti. Ekološko pismen posameznik 
naj ne bi le vedel kaj in kako, ampak bi tudi ustrezno ravnal. 
Prav to sledne pa je bolj kot znanje in razumevanje mogoče 
razvijati v vrtcih. 

Kaj lahko storimo že v vrtcu glede tega? Katere dejav-
nosti v vrtcu lahko pomembno vplivajo na razvoj nara-
voslovnega mišljenja? 

Pri različnih dejavnostih v vrtcu naj bi bili pozorni na 
razvijanje naravoslovnih postopkov. Opazovanje je ena od 
naravoslovnih veščin, ki jo je mogoče izuriti v vrtcu. Usmer-
jeno opazovanje vodi k razlikovanju med deli in celoto, k 
primerjanju iskanju razlik in podobnosti in kasneje k napo-
vedovanju. Opazovanje v povezavi z jezikom vodi k opiso-
vanju, v povezavi z matematiko v merjenje. Še posebej za 
naravoslovno mišljenje je pomembno razvrščanje; pred 
tem že uporabljajo spretnosti, ki so jih otroci razvili pri 
opazovanju. Razvrščanje ni pomembno le z matematično-
naravoslovnega vidika, kot določanje spremenljivk, ampak 
je razvrščanje ena od temeljnih operacij pri oblikovanju 
pojmov. In končno eksperimentiranje kot iskanje odnosov 
med spremenljivkami: Kaj se bo spremenilo, če naredim to 
in to? In eksperimentiranje kot iskanje zveze med vzrokom 
in posledico, ki vodi k razvoju vzročnega mišljenja. Poleg 
kognitivnega področja pa je pomembno razvijanje stališč  
in  naravnanosti. Za to področje pa ne zadostuje le dobro 
pripravljena dejavnost, ampak celotna atmosfera in življe-
nje vrtca. Zato včasih en sam dogodek lahko izniči to, kar 
se je postopno gradilo daljši čas.

Na kaj naj bo vzgojiteljica še posebej pozorna pri po-
stavljanju naravoslovnih vprašanj otrokom?

Postavljanje vprašanj in ravnanje z vprašanji otrok je vešči-
na, ki si jo vzgojiteljica pridobi le, če se z vprašanji zavestno 
in načrtno ukvarja. Razlikovanje med odprtimi in zaprtimi 
vprašanji ali med produktivnimi in neproduktivnimi vpraša-
nji je dovolj poznano. Opažam pa, da se otrokom pri različ-
nih vodenih dejavnostih še vedno postavljajo vprašanja, na 
katera otroci ne morejo odgovoriti drugače kot z ugibanjem. 

Pogost napotek vzgojiteljem pri naravoslovnih dejavno-
stih je, naj otroci napovedujejo, ne pa ugibajo. Zato mora biti 
vprašanje tako, da nanj  otroci lahko odgovorijo, ker imajo o 
tem že neko izkušnjo. Včasih so neprimerna tudi vprašanja, 
zakaj se je nekaj zgodilo. Pogosto otroci, pa ne samo otroci,  
na taka vprašanja težko odgovorijo. Pri vsakdanjem in dobro 
poznanem pojavu raztapljanja  sladkorja v vodi težko odgo-
vorijo na vprašanje, zakaj se je sladkor raztopil. To velja tudi 
za vprašanja »zakaj«, ki jih zastavljajo otroci vzgojiteljici. V 
tem primeru velja preizkušeno didaktično navodilo, da vpra-
šalnico »zakaj« zamenjamo z vprašalnico »kako« se je nekaj 
zgodilo. Na to vprašanje pa lahko razvijemo vrsto odgovorov 
in dejavnosti, primernih za predšolsko obdobje.   
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Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

V Sloveniji je obsežna produkcija raznih otroških sli-
kanic. So med njimi ustrezno zastopane tudi  poučne 
slikanice in otroške enciklopedije s področja naravo-
slovja?

Res je produkcija kar obsežna in tudi s področja naravo-
slovja za predšolsko stopnjo izide letno kar nekaj knjig. Ve-
činoma pa so to prevodi, kar je za založbe ceneje, kot da bi 
plačevale domače pisce in ilustratorje. Mnoge od njih izsto-
pajo tudi po pretirani senzacionalnosti, ki se odraža tako v 
vsebini (dinozavri in druge zveri) kot v oblikovanju (kričeče 
barvne ilustracije). Za otroke je zelo pomemben kontekst, v 
katerega je vključena neka naravoslovna vsebina. Če je kon-
tekst tuj, bo enako tuje sprejeta tudi naravoslovna vsebina. 
Zato so pomembne slikanice, v katerih otroci prepoznajo 
svoje okolje, naj si bo to narava ali pa družbeno okolje. Pogre-
šam tudi slikanice, ki bi dovolj stvarno, toda besedno bogato, 
vključevale naravne pojave ali dogajanja v naravi v različne 
zgodbe. Tovrstne slikanice bi  bile dobra povezava med na-
ravoslovjem in jezikom. 

Moderna IKT tehnologija omogoča tudi vzgojiteljem, 
da jo s pridom in smiselno uporabljajo pri načrtovanih 
kurikularnih dejavnostih.  Kaj bi svetovali glede tega?

Vzgojiteljica naj uporablja informacijsko in komunikacij-
sko tehnologijo v največji meri pri načrtovanju in dokumen-
tiranju dela z otroki. Nekoliko pa sem zadržan glede neposre-
dnega dela otrok z računalniki. Čeprav so nekatere izkušnje s 

tega področja, ki jih poznam, pozitivne. Otroci so, na primer, 
sami fotografirali in tiskali fotografije za svoj projekt, napisali 
in oblikovali naslov in še kaj. Vse bolj je računalnik nepogre-
šljiv tudi  pri iskanju informacij in fotografskega gradiva. Vsaj 
nekaj neposredne uporabe nove informacijske tehnologije 
je smiselno vključevati tudi zaradi zgodnjega spoznavanja in 
udomačenja tehnologije, ki jih bo spremljala vse življenje. 
Menim pa, da je za predšolsko stopnje še vedno učinkovi-
tejše razvrščanje realnih objektov, kot pa je klikanje z  miško 
po zaslonu. 

Kaj bi za konec k temu še dodali?
Morda še to, da je Kurkulum za vrtce dovolj obsežen in 

odprt, da omogoča različne dejavnosti z zelo različnimi vse-
binami. Običajno je raziskovanje novega in odkrivanje no-
vih področij motivirajoče. Motivirana vzgojiteljica ali vzgo-
jitelj pa bosta svojo zavzetost in navdušenje zlahka prenesla 
na otoke. Tako spontano nastane učeča se skupnost otrok in 
odraslih. Dosežen je cilj, ki ni le idealizirana in teoretična ka-
tegorija iz strokovne literature.  

Zahvaljujemo se vam za odgovore in vam še naprej že-
limo uspešno delo na vašem področju.

Betka Vrbovšek

Uvod
Otroška igra je dejavnost, ki poteka po notranji motivi-

ranosti otroka. Otroci se ne igrajo z namenom, da bi raz-

vili svoje sposobnosti ali da bi naredili kak izdelek trajne 
vrednosti. Igrajo se zato, da zadostijo notranji potrebi. Igra 
ima, zlasti v predšolski dobi, nenadomestljivo vlogo za ce-
loten razvoj otrokove osebnosti. Avtorji različno klasifici-
rajo igro, vendar so najpogostejše navedbe: funkcijska, sim-
bolna, dojemalna in ustvarjalna igra. Pomembno je, da ima 
otrok dovolj didaktičnih igrač, katerih cilj je nuditi otroku 
možnost osvajanja določene zmožnosti. Otrok rabi za igro 
določen prostor, in sicer dom, vrtec ali igrišče. Odrasli ne 
smemo pretirano posegati v otroško igro, moramo pa biti 
na dosegu, če nas otrok potrebuje. Igrača ni samo sredstvo 
igre, temveč je tudi otrokov zvesti spremljevalec, njegov 
prijatelj in prvi soigralec v igri. 

Igra
Igra je že od nekdaj sestavni del otrokovega življenja, zato 

je vedno zanimala razne mislece in teoretike. Igra je priprava 
na življenje, povzetek razvoja človeške vrste, dejavnost za za-
bavo, otrok z njo eksperimentira in povzema nadzor nad svo-

Uroš Savec, dipl. vzg. 
OŠ Sečovlje, enota vrtec

Nenadomestljiva vloga igre
Povzetek
V članku predstavljam igro v širšem pomenu 
besede, ki je notranje motivirana in v dobi odra-
ščanja nepogrešljiva, obvezna ter pomembna za 
otrokov razvoj in njegovo znanje. Kakovostni 
temelji so v predšolskem obdobju kjučni, saj se 
otrokovi možgani intenzivno razvijajo, otroci se 
izredno hitro učijo in z lahkoto sprejemajo vse 
informacije iz okolja. 

Ključne besede: otroška igra, motivacija, pred-
šolsko obdobje
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jim življenjem, skratka – igra je vzgoja. Igra izvira iz majhnega 
otroka samega in ni sad starševske pobude, čeprav nas čaka 
pomembna vloga tistega, ki bo igro omogočil in jo olajšal. 
Starši bi se morali do določene mere sprostiti in otroku pu-
stiti, naj se sam loti igranja. Igra je temeljni kamen zgodnje-
ga razvoja vsakega otroka. Staršem otroka ni treba učiti, kako 
naj raziskuje svet in se veseli življenja; otrok je že obdarjen 
z zavestjo in ta je posebej v prvih dveh letih osnova njegove 
igre (Thomson 1995).

Igra je dejavnost, ki se od drugih dejavnosti loči zlasti po 
tem, da je namerna, usmerjena na predmete, notranje moti-
virana, da so posledice odsotne in da gre za oblikovanje al-
ternativne stvarnosti. Za igro je torej značilno, da je prijetna 
dejavnost (Marjanovič Umek 2001).

Otroška igra je dejavnost, ki na najbolj naraven način zdru-
žuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je 
opredeljena dovolj široko v smislu preseganja svoje vpetosti 
v tako imenovani akademski ali razvojni pristop v predšolski 
vzgoji, razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v 
zgodnjem obdobju (Kurikulum za vrtce 2004). 

Opredelitev igre
- Igra je notranje motivirana z dejavnostjo samo in ni vo-

dena z zunanjimi (socialnimi) zahtevami. 
- Otroci se igrajo z znanimi predmeti ali raziskujejo nezna-

ne predmete. Igralne dejavnosti dopolnjujejo s svojimi 
predstavami in sami nadzirajo svoje dejavnosti. 

- Igralne dejavnosti so lahko domišljijske, nerealne. 
- Igra je svobodna in pod vplivom zunanjih pravil; pravila, 

ki obstajajo, otroci v igri sproti spreminjajo. 
- Otroci se v igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot s ci-

lji. Cilje si definirajo sami, vedenje udeležencev igre pa je 
spontano. 

- Igra zahteva aktivno udeležbo (Marjanovič Umek 2001).

Vrste otroške igre

Funkcijska igra 
V razvoju otroka se najprej pojavi funkcijska igra, ki jo lah-

ko opredelimo kot enostavne ponavljajoče se mišične gibe 
z ali brez predmetov (Marjanovič Umek idr. 2004, str. 278). 

Sprva otrok nosi predmete v usta, nato začne upravljati z 
njimi. S predmeti izvaja njihovi funkciji primerna dejanja ter 
postavlja dva ali več predmetov v neko sprva neustrezno in 
kasneje ustrezno zvezo. Funkcijska igra prevladuje predvsem 
v prvem letu otrokovega življenja, najdemo pa jo tudi v dru-
gem in tretjem, a takrat že postopoma pojenja (Marjanovič 
Umek idr. 2004, str. 278).

Simbolna igra 
Že pri enoletnem dojenčku lahko opazimo simbolno igro, 

ki je razmeroma redka in kratkotrajna. V drugem letu pride 
do porasta te vrste igre, pri kateri otrok reprezentira nekaj 
iz stvarnega ali domišljijskega sveta. Razvoj simbolne igre 
poteka v smeri vse večjega simbolizma oziroma odmika od 
stvarnosti. Simbolne sheme otrok najprej usmerja nase, nato 
pa na druge osebe in predmete. Otrok v simbolni igri sprva 
nadomešča en predmet z drugim, nato povezuje simbolne 

sheme v sosledja, nadomešča predmete v nizu, nazadnje pa 
zmore v posamičnem simbolnem dejanju nadomestiti dva 
ali več predmetov, kar se pojavi konec tretjega leta starosti 
(Marjanovič Umek idr. 2004, str. 279).

Dojemalna igra
Posamezni primeri dojemalne igre, zlasti sledenje navodi-

lom, se pojavijo že pri šestmesečnem dojenčku. Dojemalna 
igra je pogostejša v drugi polovici prvega leta življenja, ko so 
prisotne tudi druge igralne dejavnosti, ki vključujejo poime-
novanje, dojemanje relacij in kasneje v predšolskem obdobju 
razumevanje odnosov. Starostni porast dojemalne igre kaže 
na razvoj otrokovega mišljenja (dojema odnose), govora in 
besedne komunikacije (poimenuje, kar vidi, daje navodila in 
jim sledi), socialnega razvoja, ko prilagaja lastne dejavnosti 
soigralčevi, se zaveda lastnih dejanj na soigralca ter usklajuje 
dejavnosti z igračami s socialnim kontekstom (Marjanovič 
Umek idr. 2004, str. 280).

Ustvarjalna igra 
Pri ustvarjalni igri želi otrok nekaj narediti, ustvariti, pred-

stavlja si cilj svoje dejavnosti. Te vrste iger se začnejo poja-
vljati že v drugem letu starosti, kasneje pa postaja tudi vse 
pogostejša in kompleksnejša. Otrok pri teh igrah povezuje 
in sestavlja posamezne prvine igrače v konstrukcijo (Marja-
novič Umek idr. 2004, str. 279).

Pomen igre za razvoj otrokove osebnosti
Na posameznikovo osebnost vplivajo dedne zasnove, 

vpliv okolja in samodejavnosti. 
Dedne zasnove delujejo kot potenciali, možnosti in 

določajo meje, znotraj katerih se lahko kaka lastnost raz-
vije. Od vplivov okolja in samodejavnosti pa je odvisno, 
kako se bodo ti potenciali uresničili. Dedne zasnove ni-
majo pravega učinka, če razvoj kake lastnosti ne naleti 
tudi na ugodne vplive in pobude okolja. Človek pa tudi 
ni zgolj pasiven proizvod dednosti in okolja, je dejavno 
bitje, ki zavestno uravnava svoje obnašanje. Dejavnost, 
ki izvira iz lastnih pobud, imenujemo samodejavnost 
(Musek 1997).

»Vsaka duševna značilnost se torej oblikuje kot posledi-
ca delovanja dednih zasnov na eni strani ter spodbud oko-
lja in lastne dejavnosti na drugi strani« (prav tam, str. 324).

Preko funkcijske igre otrok uri že usvojene zaznavno-gi-
balne spretnosti in pridobiva nove. Usvaja tudi informacije o 
lastnostih predmetov in o tem, kaj lahko z njimi počne. Tovr-
stna igra pa obenem vpliva na razvoj razumevanja vzročno-
posledičnih odnosov (na primer, če otrok vrže predmet ob 
tla, spozna, da je posledica tega hrup) ter sposobnost napo-
vedovanja in predvidevanja.

Konstrukcijska igra spodbuja zgodnji spoznavni, jezi-
kovni in socialni razvoj. Stimulira tudi razvoj ustvarjalno-
sti, razumevanja prostorskih odnosov, odkrivanja vzroč-
no-posledičnih odnosov, ohranjanje pozornosti, sledenje 
nameri in pomenu, saj mora otrok ves čas gradnje obdr-
žati v mislih, kaj sploh namerava zgraditi. Spodbuja tudi 
pripisovanje in preoblikovanje pomena predmeta in/ali 
dejanja.
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Preko dojemalne igre otrok pridobiva nova spoznanja, 
ki jih povezuje z že pridobljenimi informacijami. Spodbuja 
razvoj govornega sporazumevanja in izražanja, razumevanje 
vzročno-posledičnih odnosov ter usmerjanje pozornosti. 
Stimulira tudi razvoj otrokovih socialnih spretnosti, zlasti 
prilagajanja lastne dejavnosti partnerjevi, zavedanja učin-
kov lastnih dejanj na soigralca in usklajevanja dejavnosti z 
igračami s socialnim kontekstom.

    Simbolna igra ima velik vpliv na razvoj mišljenja in so-
cialnih spretnosti. Ima tudi ključno vlogo pri razvoju prija-
teljstva v predšolskem obdobju (Marjanovič Umek 2004).

Dejavniki, ki vplivajo na igro
Otroci se med seboj razlikujejo glede na: vsebino in način 

igre, vrsto iger in igrač, čas, ki ga preživijo v različnih igrah itd. 
Poleg otrokove razvojne stopnje na igro posameznika vpliva 
še več drugih dejavnikov:
- osebnostne značilnosti: npr. živahnost, družabnost, vztraj-

nost, samozaupanje …;
- spol otroka: vprašanje je, koliko so razlike genetsko pogo-

jene in koliko nanje vpliva okolje s kulturnimi stereotipi 
o ženski in moški vlogi; dejstvo pa je, da se med spoloma 
že zgodaj kažejo različne preference v zvezi z izbiro iger in 
igrač, ki so skladne s stereotipno vlogo moškega in ženske 
v družini in družbi;

- trenutno fizično in emocionalno stanje otroka, npr. utruje-
nost, bolezen, razigranost, jeza, žalost itd.;

- trenutna situacija, npr. letni čas, prostor (velikost, zunaj – 
notri …), vrsta in količina igrač, možni soigralci, količina 
prostega časa (zlasti pri šolskih otrocih) …;

- ožje okolje: otroke pri igri lahko spodbujajo odrasli (glej 
naslednje poglavje) in igralni materiali (npr. oblačila za 
preoblačenje, nestrukturiran material kot npr. velike ška-
tle …), na njihovo ustvarjalnost pa vlivajo tudi vse druge 
izkušnje, ki jih dobijo v okolju (npr. obisk živalskega vrta, 
čevljarja, letališča; kar je videl v knjigah ali filmih …);

- kultura: vpliva na razlike v možnostih in vrsti iger, ki so 
značilne za različna zgodovinsko-kulturna okolja; psiho-
logi ugotavljajo, da otroštvo traja vedno daljši čas; v pre-
teklosti je bilo bistveno krajše, obseg igre pa skromnejši 
(Marjanovič Umek 2001).

Vloga vzgojitelja
Vzgojitelj lahko spodbudi, usmeri in vodi otrokovo igro k 

razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih dejavnosti. 
Konkretni načini, ki jih predlaga Smilansky (v Marjanovič 
Umek  2001, str. 128, 129), so: 
- vzgojitelj se aktivno vključi v igro tako, da prevzame dolo-

čeno vloge, pri čemer otrokom demonstrira, kako jo lahko 
igrajo; 

- vzgojitelj spremlja igro in daje otrokom določene sugesti-
je ter s tem pomaga oblikovati njihove vloge;

- vzgojitelj pomaga otrokom odigrati znano zgodbo ali pra-
vljico;

- vzgojitelj otroke uči različne spretnosti, povezane z de-
javnostmi pretvarjanja (npr. jih uči igranja z naprstnimi 
lutkami).

Marjanovič Umek (2001) pravi, da ima v tehnološko raz-
vitih družbah vključevanje odraslih v otrokovo igo posebno 
pomembno vlogo. Pravi, da otroci eno izmed optimalnih 
spodbud za svoj razvoj dobijo v igralni interakciji z mentalno 
razvitejšim partnerjem, ki je lahko eden od staršev, vzgojitelj 
ali starejši vrstnik (heterogene skupine). Zelo pomembna je 
pomoč odraslega pri igri: npr. predlaga ideje za igro, poma-
ga otroku pri vključitvi v igro (npr. »Tine, ali želiš tudi ti biti 
kmet? Tu je lopata, le pojdi in koplji z drugimi!«), pomaga 
rešiti spor (npr. če gre za spor za igračo, doda še eno enako 
igračo) in spodbuja k pogajanju (npr. »Obe ne moreta biti 
mami. Če je Pia mama, si ti lahko starejša sestra in ji poma-
gaš.«). Avtorica dodaja, da se otroci v vrtcu igrajo daljši čas, 
če so odrasli blizu, kot če so povsem pasivni in niso v stiku 
z otroki. Zelo poudarja, da morajo imeti otroci za igro po-
leg primernega okolja in podpore odraslih tudi dovolj časa.

Otroška igra in Kurikulum za vrtce
Ko govorimo o igri v vrtcu, se soočimo s Kurikulumom 

za vrtce (1999). Psihologija otroško igro prepozna kot dejav-
nost, v kateri se naravno prepletajo različna področja otroko-
vega razvoja. Mnogi avtorji jo opredeljujejo s kriteriji, kot so 
notranja motivacija, pozitivna čustva, nestvarnost, proces oz. 
dejavnost v nasprotju do cilja, fleksibilnost. Vse to govori v 
prid umeščenosti otroške igre v vsak izvedbeni kurikul, hkrati 
pa ne odreka pomembnosti vsem ostalim dejavnostim, ki so 
glede  na cilje, ki jih zasledujemo, enako ali bolj primerne in 
strokovno upravičene. Simbolna igra je pogostejša v kuriku-
lih, v katerih je manj omejitev, konstrukcijske igre pa je več v 
kurikulih, v katerih vzgojitelji dajejo otrokom podrobna na-
vodila. Otroci morajo imeti tudi dovolj časa, da se igra razvi-
je. Poleg tega je pomembno, da vzgojitelj zagotovi ustrezno 
razmerje med strukturiranimi in nestrukturiranimi igračami 
ter dovolj prostora (Marjanovič Umek 2001).

Zaključek
V igri otrok uživa, se zabava in uči. Igra prispeva k vsem 

področjem otrokovega razvoja. Otrok skozi igro ustvari svet, 
ki ga lahko obvlada, se v njem spopade s svojimi strahovi, na-
uči socialnih spretnosti in spretnosti reševanja problemov ter 
krepi svoje telo.
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Uvod
Učenje z raziskovanjem je metoda aktivnega učenja, pri ka-

teri vzgojitelj ustvari pogoje, da lahko otroci poskušajo reševati 
probleme čim bolj samostojno in na razne načine. Raziskova-
nje je torej dejavno učenje, ki je usmerjeno k reševanju proble-
mov (Maxim 1997). S tem načinom dela otrokom omogoči-
mo, da se aktivno učijo, in sicer v interakciji tako s socialnim 
kot fizičnim okoljem, saj ves čas predelujejo in ustvarjalno pre-
našajo svoje prejšnje izkušnje v nove situacije (Cotič Pajntar 
2011). Maxim (prav tam) opredeljuje raziskovanje kot strate-
gijo aktivnega učenja, ki je usmerjeno v reševanje problemov. 
Poznamo dva tipa raziskovanja: odprti in zaprti tip.

Raziskovanje odprtega  tipa 
To je raziskovanje, kjer problem postavimo tako, da do-

bimo čim več možnih različnih in ustvarjalnih rešitev, pri če-
mer ni pomembno, če so rešitve pravilne ali nepravilne, vse 
obravnavamo enako. Postopek je naslednji:

-  opredelitev problema (na zanimiv način postaviti pro-
blem, da ga otroci prepoznajo za svojega);

-  iskanje alternativnih rešitev problema (izražanje pre-
dlogov vseh otrok; dokumentiranje plakat, video, ris-
ba, diktafon …);

-  izbira in preizkušanje rešitev (izberemo vse rešitve, ki 
jih preizkusimo);

-  ocena rešitev (opišemo pot, po kateri smo prišli do re-
šitve, ali razmišljamo, zakaj nekateri predlogi niso pri-
peljali do rešitve);

-  uporaba rešitev (uspešne rešitve uporabimo).

Raziskovanje zaprtega tipa 
To je raziskovanje, pri katerem sta problem ali vprašanje 

zastavljena tako, da je le en pravilen odgovor oz. ena možna 
rešitev.  Postopek je naslednji:

-  opredelitev problema (zaznamo zanimanje otrok in ga 
izkoristimo, zastavimo si eno vprašanje);

-  izražanje domnev (ugotovimo, kaj že vedo, kakšne iz-
kušnje že imajo);

-  iskanje informacij, podatkov ter njihovo dokumentira-
nje in urejanje (zbiramo podatke, uporabimo različne 
vire in načine zbiranja podatkov, beležimo);

-  rešitve oz. odgovori na vprašanja (izdelava plakatov, po-
novni pogovor, primerjava z uvodnimi izjavami otrok, 
primerjava začetnih in končnih risb, izdelkov);

-  uporaba novih spoznanj (igre, izdelava izdelka, raz-
stava ...).

Metoda raziskovanja zaprtega tipa je bila zanimiva, za-
to sem jo sklenila preizkusiti. Raziskovalne naloge imajo 
namen nuditi otrokom možnost biti raziskovalec, navajati 
jih, da bodo čim bolj samostojno prišli do želene rešitve, 
ohranjati radovednosti pri otroku, spodbujati trajen inte-
res za odkrivanje sveta in novega znanja, razvijanje meta-
kognitivnih sposobnosti in razvijanje kreativnega mišlje-
nja. Otroci se pri tem učijo:

-  aktivno sodelovati in se dogovarjati, skrbeti drug za 
drugega, upoštevati pravila,

-  urejati učno okolje,
-  globlje in boljše razumeti pretekle izkušenje ter dogod-

ke v okolju,
-  samostojno sprejemati odločitve in izbire v sodelovalni 

situaciji,
-  zaupati v lastne intelektualne zmožnosti in okrepiti dis-

pozicije za nadaljnje učenje.
Vzgojiteljica spodbuja otroke k uporabi grafičnih jezikov, 

s katerimi otroci beležijo in predstavljajo svoje zamisli, hipo-
teze, predstave, opažanja, občutke, omogoča jezikovno in 
nejezikovno izražanje, omogoča dokumentiranje (beleženje 
otroških opažanj, izjav otrok, seznam želja, pričakovanj ...) in 
omogoča otrokom proces učenja.

 Raziskovalna naloga: Od problema do 
rešitve 

Vsako šolsko leto se v enoti dogovorimo, kako in kje 
bi se srečali s starši otrok, ki obiskujejo vrtec, si kaj za-
nimivega ogledali. Na mojo pobudo smo si s starši in 
otroki ogledali mlin v Dolenji vasi. V mlinu smo videli, 
kako je mlinar zmlel pšenico v moko in jo dal v vrečo. 
Nekaj otrok je reklo, da iz te moke nastane kruh, nekaj 
pa jih je reklo, da kruh kupimo v trgovini in »da ga nič 
ne delamo«. To je bilo izhodišče za oblikovanje razi-
skovalne naloge.

Cilji
Iz Kurikuluma za vrtce (1999) smo izbrali dva cilja:
-  otrok spozna, kako se spreminjajo materiali in njihove 

lastnosti,
-  otrok spozna delovni proces in razvija primeren odnos 

do dela.

Iz teorije v prakso

Katja Požar, dipl. vzgojiteljica 
Vrtec Sežana

Učenje predšolskih otrok z aktivnim 
raziskovanjem

Povzetek
V prispevku predstavljam aktivno učenje s po-
močjo raziskovanja. Opisujem raziskovanje odpr-
tega in zaprtega tipa. Metodo raziskovalne igre 
opišem in dodajam primer iz prakse.

Ključne besede:  aktivno učenje, problem, razi-
skovalna naloga, primer iz prakse
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Iz teorije v prakso

Formuliranje problema
- Kaj potrebujemo, da naredimo kruh?
- Kako naredimo kruh?
- Kakšne vrste kruha poznamo?
- Kje dobimo informacije o kruhu?

Izkušnje
S kruhom se otroci srečujejo vsak dan pri zajtrku ali ma-

lici. Z nalogo sem začela, ko sva v igralnico prinesli različne 
vrste kruha: belega, koruznega, makovega, rženega, črnega, 
ajdovega in polnozrnatega. Spraševali sva, kakšen kruh sva 
prinesli in kje sva ga dobili. Otroci so ga želeli poizkušati. 
Povedali sva jim, da sva kruh kupili v trgovini. Najprej so po-
jedli beli in koruzni kruh ter makove žemljice, sledil je pol-
nozrnati, črni, rženi in ajdov kruh. Iz otroških odgovorov je 
bilo razvidno, da je znanje otrok približno tako, kot sem ga 
pričakovala. Sodelavka je beležila odgovore, otroci so izde-
lali plakat s svojimi domnevavi o tem, iz česa je kruh narejen. 
Plakat smo obesili na pano v igralnico. 

Domneve
Domneve otrok o tem, kaj potrebujemo za izdelavo kru-

ha, so bile raznične. Navajam nekaj primerov:
-  mikser, skleda, jajce, sol, sladkor, limona, ajda, mleko, 

mak, semena, pečica (Taj, Alenna, Rok, Tjaša, Urša, 
Taida);

-  sol, mleko, moka, jajce, pšenica, mrzla voda, vrela voda 
(Anže, Enej, Danijela, Janko, Nina); 

-  jajce, poper, mlinček, bela moka, sladkor, cuker, skleda, 
ne vem (Matevž, Blaž, Matic, Blaž, Tan);

-  kvas, koruza, jajce, mleko, olje, črna moka, sladkor, vo-
da, testo ( Žana, Gaja, Mia, Naja).

Domneve otrok o tem, kako naredimo kruh, so bile prav 
tako zanimive. Navajam nekaj primerov:

-  jajcu dodamo vodo, moko, sladkor, sol, damo v skle-
do, stresemo v pekač, si damo predpasnik, damo peč 
(Alenna, Rok);

-  zmeljemo moko v mlinčku, dodamo tudi semena, ki jih 
zmeljemo v mlinčku; jajca zmešamo z moko, dodamo 
sladkor, miksamo, še malo popra, odpremo predalček 
v mlinu in kruh se je spekel (Blaž, Gaja);

-  zgnetemo testo, vzhaja, damo cunjo na skledo ali po-
krov, nato odkrijemo, damo na pol, zgnetemo v krogli-
co, damo na pladenj in pečico (Mia, Tjaša);

-  daš moko in ga spečeš (Matic, Danijela).

Raziskovanje
Otroke sem spodbudila, da narišejo, kar vedo o kruhu. 

Likovno so se izražali tudi tisti, ki pogosto ne želijo govorno 
sodelovati. Risali so na skupni list, zato so se morali dogo-
varjati, kaj in kje bodo narisali. Nato sva otroke usmerili v 
iskanje novih virov. Večkrat sem jih spomnila na naše raz-
iskovanje in na zastavljeno vprašanje. Spodbujali sva jih k 
razmišljanju, kje bi lahko izvedeli o kruhu. Pomagali sva si 
z odprtimi vprašanji: kako bi ugotovili, kje lahko dobimo 
informacije o kruhu, kdo nam lahko pomaga, zakaj tako 
misliš, kaj bomo naredili, da si bomo zapomnili, kaj smo 

delali, kako bomo to povedali drugim in podobno. Odgo-
vore otrok sva zapisovali.

Za pomoč pri raziskovanju smo prosili starše. Starši so se 
odzvali z recepti, slikami iz revij, knjigami. Vse recepte smo 
obesili na pano. V kotičku kruh smo pripravili knjige, revije, 
slike, uganke in se ob njih večkrat ustavili.

Nato smo obiskali knjižnico. Otroke sem spodbujala, 
da so sami vprašali, po kaj smo prišli. Knjižničarka nam je 
predstavila mnogo informacij, do katerih smo prišli s po-
govorom in ogledom. Nekaj knjig in slikanic o kruhu smo 
si izposodili. Deček je prinesel slikanico Pekarna Mišmaš.

Informacije smo iskali v revijah, slikanicah in knjigah, ki 
so jih otroci prinesli od doma in ki smo jih imeli v vrtcu. Na-
šli smo deklamacijo Kruhek Janeza Bitenca. Nekaj otrok je 
prineslo pregovore o kruhu. Najbolj so si zapomnili »dober 
kot kruh«. Deček nam je povedal, da si dober kot kruh, ka-
dar si prijazen do drugih.

Iz revij so rezali slike o kruhu in jih lepili na plakat. Izdelali 
smo drevesni diagram »je/ni kruh«.  

Obiskali smo šolsko kuharico Silvo. Predstavila jim je šol-
sko kuhinjo, pripomočke, delovno obleko. Povedala jim je, da 
se delo v pekarni začne zvečer. Ko spimo, peki zamesijo testo 
za kruh in pecivo, ki nas zjutraj pričaka v trgovinah. V trgovine 
ga razvažajo s kombiji. K nam vozijo kruh iz pekarne Vrhnika.

Jedilnik smo spremljali tri tedne in zasledovali, kakšen 
kruh jemo za dopoldansko in popoldansko malico. Ugotovili 
so, da je za dopoldansko malico večkrat beli ali polbeli kruh, 
občasno pa tudi rženi in polnozrnati kruh. Vsi radi jedo kruh 
z namazi ali salamami. 

Preverjanje domnev
Po vsem, kar smo prebrali v knjigah in revijah in kar smo 

izvedeli od staršev, babic, knjižničarke, šolske kuharice, sple-
ta, smo začeli preverjati domneve. Res je, da za kruh potre-
bujemo: moko, kvas, malo mleka, malo sladkorja, mlačno 
vodo, sol in malo olja.

Potrebujemo tudi pripomočke: posodo, pekač, predpa-
snik, peč, kuhalnico in pridne roke.

Kruh naredimo tako, da iz sestavin zamesimo testo, pu-
stimo vzhajati, oblikujemo, ponovno pustimo vzhajati, spe-
čemo in se pogostimo.

Ugotovili so, da pri osnovnem receptu za kruh ne potre-
bujemo jajca, limone, maka, ajde, koruze in popra, kar so tudi 
narisali na plakat. Odločili so se, da bodo spekli beli kruh, ki 
ga ima večina najraje. Za pomoč smo vprašali mamo deklice 
in kuharico za uporabo pečice.

Uporaba znanja: Od moke do kruha
Na dogovorjeni dan so bili prisotni vsi otroci naše sku-

pine. Oblečeni smo bili v predpasnike. Prišla je tudi gospa 
Milena. Razdelili smo se v dve skupini. Najprej smo kvas 
raztopili v mlačnem sladkem mleku in gledali, kako nara-
šča. V moko smo zlili kvas, dodali slano mlačno vodo in 
malo olja. Otroci so dobili testo in ga mesili, oblikovali z 
rokami in paličicami. Med vzhajanjem testa smo zapeli 
nekaj pesmi, da nam je čas hitreje minil. Otroci so obli-
kovali testo po svoji želji in ga položili v namaščen pekač. 
Pod vsakim testom je bil listek z imenom otroka. Pekače 
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Temeljne odlike branja otrokom v 
predšolskem obdobju

Opismenjevanje je nepretrgan in vseživljenjski proces, či-
gar začetki segajo v obdobje zgodnjega otroštva, v čas pred 
vstopom v šolo in pred začetkom formalnega opismenjeva-
nja. Gre za t. i. obdobje zgodnje pismenosti, pri čemer pa ne 
gre za neposredno učenje branja ali pisanja, ampak za dejav-
nosti, ki so s pismenostjo povezane posredno in pripomorejo 
k razvoju določenih sposobnosti in spretnosti, ki v šolski dobi 
otroku olajšajo, pospešijo in skrajšajo potek opismenjevanja 
(Knaflič et al. 2009).

Že dolgo je znano, da k dobremu obvladanju jezika, razu-
mevanju in izražanju bistveno pripomorejo ravno dejavnosti, 

Iz teorije v prakso

s testom smo odnesli v šolsko kuhinjo, kjer nas je čakala 
šolska kuharica. Pohvalila je otroke za njihovo vztrajnost 
in ustvarjalnost. Po kosilu je bil kruh pečen in otroci so 
ga veseli odnašali domov.

Evalvacijski zaključek
Naslednji dan smo z otroki pregledali celotno pot učenja. 

Bilo jih je zanimivo poslušati in opazovati, kako so se njihove 
izjave in obrazi spreminjali: bili so začudeni, navdušeni, ve-
seli. Primerjali smo zapisane domneve,  izjave, plakate, risbe, 
in sicer na začetku in na koncu procesa.

Največ težav so jim povzročale informacije, kako priti do 
njih, koga vprašati, kdo bo vprašal. Sramežljivi, zaprti otroci 
so se izkazali pri risanju, ko se jim v skupini ni bilo treba iz-
postaviti. Otroci so bili presenečeni nad razliko med svojimi 
začetnimi in končnimi odgovori.

Starši, dedki in babice so bili nad svojimi otroki in vnuki 
prijetno presenečeni, saj pri nekaterih družinah še vedno ve-
lja prepričanje, da se v vrtcu »samo igramo, čuvamo, crklja-
mo, jemo, počivamo«.

Med izvajanjem naloge so bili otroci motivirani, rado-
vedni in sproščeni. Bili so zadovoljni, ker so prišli sami do 
želenih rezultatov. Občasno so se sporekli, ker so želeli biti 
glavni vedno isti otroci. Spomnili sva jih na pravila skupine, 
da včasih vodiš in včasih slediš, da si prijazen in strpen, da 
oškodovanemu otroku narediš dobro delo, da ni nič narobe, 
ker vsi vsega ne znamo in se učimo. Večkrat so se ustavljali v 
knjižnem kotičku, prinašali so svoje knjige o kruhu. Spod-
bujali sva starejše otroke, da so pomagali mlajšim otrokom 
pri dejavnostih in skupaj reševali spore, ki so se pojavljali. 
Napačne odgovore otrok sva izkoristili za pogovor in uče-
nje. Potolažili sva jih, da ni narobe, kadar se zmotimo, saj 
se učimo drug od drugega, vsi ne vemo vsega. Lepo je, da 
se znanje deli z drugimi. 

Menim, da je bila raziskovalna naloga uspešna. Otroci so 
se naučili, da do cilja pridobimo nova spoznanja, izkušnje, 
spretnosti, ki jih uporabimo v življenju, in da ni narobe, če 

se zmotimo. Skozi celoten proces so bili v pričakovanju, kar 
so izražali z vprašanji, idejami in odgovori.

Upoštevala sem načela kurikula, in sicer načelo razvoj-
no-procesnega pristopa, demokratičnosti, enakih možnosti 
in upoštevanje različnosti med otroki, omogočanja izbire in 
drugačnosti, sodelovanja s starši in načelo aktivnega učenja. 
Cilja sta bila dosežena.

Spoznala sem, da je treba imeti za raziskovalno nalogo do-
volj časa in potrpljenja. Otroke moramo spodbujati, jih sli-
šati in poslušati, razumeti, predvsem pa jim nuditi ljubezen 
in varnost, da prosto raziskujejo in uživajo. Vsekakor se bom 
še posluževala aktivnega raziskovanja, saj daje dobre vzgoj-
no-izobraževalne rezultate.
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Branje otrokom v vrtcu in v družini
Povzetek
V članku strnjeno predstavljam koristi branja 
v predšolskem obdobju, pri čemer se posebej 
osredotočam na projekt predšolske bralne 
značke, ki se je v zadnjih letih pod različnimi 
imeni in načini izvedbe uveljavil v večini slo-
venskih vrtcev.

Ključne besede: branje, zgodnja pismenost, 
predšolska bralna značka, družinsko branje
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kot so pripovedovanje, poslušanje pripovedi, zlasti pa branje 
knjig otroku. Ob teh dejavnostih otrok spoznava pisni jezik 
ter ga razlikuje od ustnega. Uči se določati, kaj, kje, komu, 
kako itd. se je zgodilo, izbirati med pomembnimi in nepo-
membnimi informacijami, urejati misli, opisovati, presojati, 
sklepati, predvidevati. Spoznava, da lahko zgodbo pove na 
različne načine, vpliva na njen potek ter da lahko stopnjuje 
njeno privlačnost in napetost. Branje kot nadgradnja pripo-
vedovanja tudi danes ostaja nenadomestljiv način seznanja-
nja otroka s tiskanim gradivom in pismenostjo v splošnem 
pomenu besede, hkrati pa je to pomemben način prenosa 
kulture, družbenih in človeških vrednot na mlajše genera-
cije. Sporočila, vtkana v zgodbo, so za otroka razumljivejša 
in primernejša za zapomnitev. Poslušanje pomeni zanj tudi 
prvi stik s knjižnim jezikom, ki ga v vsakdanjem življenju ne 
uporabljamo, bogati otrokov besedni zaklad, širi obzorja ter 
je neprecenljiv vir novih znanj in izkušenj. Pridobi tudi do-
ločeno znanje o pisavi, to znanje pa med opismenjevanjem 
le še poglobi (Knaflič et al. 2009).

Sestavni del bralne dejavnosti naj bi bil vedno tudi po-
govor o prebranem. S tem preverimo, ali je otrok prebrano 
razumel, poleg tega se ta že zgodaj navaja na sodelovanje pri 
vsebini in pomenu prebranega. Hkrati spoznava in se navaja 
razumeti različne vrste ter oblike besedil ter tudi sloge izraža-
nja. Ob pogovoru se uči ustvarjati lastno mnenje ter kritično 
vrednotiti vsebino, seveda ob upoštevanju njegove razvojne 
starosti in izkušenj. Učinkovita raba jezika v predšolskem ob-
dobju prispeva tudi k otrokovi boljši samopodobi in samo-
zaupanju (Knaflič et al. 2009). 

Predšolska bralna značka spodbuja branje
Osnovni namen tega gibanja je zgraditi temelje otrokove 

bralne kulture, in sicer z združevanjem družinskega branja ter 
z branjem kakovostnih  knjižnih del v vrtcu. S tem se uresni-
čujejo tudi številni cilji, ki jih opredeljuje Kurikulum za vrt-
ce (1999) na področju dejavnosti jezik: otroci poslušajo, ra-
zumevajo in doživljajo jezik, se zavedajo obstoja lastnega in 
drugih jezikov, lastne in drugih kultur, strokovni delavci vrt-
ca pa preko izvajanih dejavnosti spodbujajo razvoj otrokovih 
jezikovne zmožnosti otrok, kot so artikulacija, komunikacija, 
besednjak, razvoj neverbalnih komunikacijskih spretnosti, jih 
uvajajo v spoznavanje simbolov pisnega jezika, spodbujajo 
ustvarjalnost ter v doživljanje slovenskega jezika kot držav-
nega jezika. Z branjem pa se posledično posega tudi na druga 
področja kurikuluma, kar dodatno prispeva k širjenju otro-
kovega obzorja, razvoju njegovih verbalnih zmožnosti ter k 
otrokovi pismenosti nasploh (Bucik et al. 2011).

Predšolska bralna značka pomeni tudi obogatitev in raz-
širitev knjižne vzgoje v vrtcu ter dela z otroki in starši v splo-
šnih knjižnicah. V njej ključno vlogo prevzemajo starši, kar 
ima poleg že naštetega še številne druge prednosti. Branje v 
krogu družine je za otroka izjemnega pomena, saj s tistimi, 
ki jih ima najraje, v varnem in čustveno toplem okolju de-
li lepoto in zanimivosti, ki jih knjiga prinaša. Zgodbe, ki jih 
otrok sliši v otroštvu, tako ostanejo z njim celo življenje in 
so tesno povezane s spominom na tiste, ki so mu jih brali ali 
pripovedovali. Kot že rečeno, branje otroku vsestransko ko-
risti, saj spodbuja njegov čustveni, socialni in intelektualni 

razvoj, hkrati pa polaga temelj za uspešno branje in učenje v 
kasnejšem življenju. Druženje ob knjigi pa dobro vpliva tudi 
na starše, saj jim nudi možnost globoke čustvene povezanosti 
z otrokom, kar je v sodobnem, hitrem svetu, še kako drago-
ceno (Kordigel, Jamnik 1999). 

Iz prakse
Leta 2011 smo obeležili 100. obletnico rojstva Kristine 

Brenkove, slovenske pesnice, pisateljice, dramatičarke, pre-
vajalke in urednice. Mnogi od nas se je spomnimo kot avto-
rice pravljice Deklica Delfina in lisica Zvitorepka, kot prve 
in dolgoletne urednice Mladinske knjige ter knjižnih zbirk, 
ki so izšle pod njenim okriljem, pa tudi prve prevajalke Pike 
Nogavičke v slovenščino. V spomin na izjemno ustvarjalko 
in ljubiteljico knjige smo odločili, da bo Cici bralček, kot smo 
poimenovali naš bralni projekt, v šolskem letu 2011/12 po-
tekal v znamenju knjig slovenskih ustvarjalcev. V oddelku re-
dno in zelo radi beremo, vsak mesec pa smo izbrali še (sloven-
sko) knjigo meseca, katere vsebina in ilustracije so nudili snov 
za pogovor, hkrati pa so bili tudi iztočnica za skupinsko delo, 
ki je segalo na različna področja – od likovnega, glasbenega, 
dramskega in gibalnega. Tako smo denimo pri Muci Copa-
tarici izdelali veliko muco, okoli nje pa smo nalepili copatke, 
ki smo jih izrezali iz odpadnega kartona, jih polepili z gumbi 
ter vato; ličen skupinski izdelek je lepo poživil našo igralnico. 
Ob knjigi Juri Muri smo spoznavali nenavadne živali, s pomo-
čjo interneta pa smo si ogledali še slikovno gradivo o drugih 
zanimivih živalih ter s pomočjo posnetkov prepoznavali nji-
hove glasove. Pri Petru Klepcu pa smo se odločili, da krene-
mo na pohod, na vrtčevskem dvorišču pa smo postavili tudi 
poligon in pokazali, kako močni smo v premagovanju ovir.

Najpomembnejši del projekta je potekal doma: vsak otrok 
je za en teden dobil nahrbtnik z zgodbami slovenskih avtor-
jev. V njem so se znašle knjige Kdo je napravil Vidku srajčico, 
Mojca Pokrajculja, zraven pa še Babica pripoveduje, zbirka 
51 slovenskih ljudskih pravljic, ki jih je uredila ravno Kristina 
Brenkova. Otrokom in staršem je bila prepuščena odločitev, kaj 
bodo izbrali in koliko bodo prebrali. Želeli smo, da družinsko 
branje nadgradijo z izdelkom po lastni zamisli, ki ga je otrok 
nato v vrtcu predstavil. Zraven smo priložili še knjižico vtisov, 
kamor so starši zapisovali vtise družine ob branju in ustvarja-
nju. Nastali so lepi izdelki: od risbic, do plakatov in lutk, ki bo-
do v poletnih mesecih razstavljeni v prostorih našega vrtca. Za 
najpriljubljenejšo se je izkazala knjiga Kdo je napravil Vidku 
srajčico, zanimivo pa je, da so zlasti starejši otroci raje posegali 
po zgodbah iz zbirke Babica pripoveduje, kjer so zgodbe sicer 
krajše, a po sporočilnosti zahtevnejše. Odzivi so bili zelo dobri, 
tako med otroki kot starši, tako da bo projekt v novem šolskem 
letu znova potekal, seveda z novo rdečo nitjo. 
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Uvod
 V okviru sodelovanja v mednarodnem projektu Spod-

bujanje aktivnega državljanstva s študijami primerov iz zgo-
dovine  in sodobnega sveta – demokracija/demokratični sis-
tem se mi je zastavilo vprašanje, kako predšolskemu otroku 
predstaviti, kaj je to demokracija in demokratično odlo-
čanje. Ob nenehnem razmišljanju in iskanju situacij, kjer 
bi otrokom lahko to predstavila, se mi je porodilo veliko 
idej oz. sem jih našla v situacijah, ki so se dogajale v igral-
nici otrokom. Otrokom sem začela predstavljati demo-
kracijo s pomočjo bajk iz živalskega sveta, potem so opa-
zovali starše pri volitvah, saj nam v realnem življenju ne 
manjka takšnih priložnosti. Ko so jim bili pojmi nekoliko 
jasnejši, pa sem to prenesla v igralnico in so se preizkusili 
na konkretnih primerih.

Kaj je demokracija?
Beseda demokracija izvira iz starogrške besede demo-

kratia, ki je sestavljena iz dveh besed: demos – kar pome-
ni ljudstvo, in kratein, ki pomeni vladati. Torej je demo-
kracija vladavina ljudstva. Veliko število ljudi, ki so med 
seboj na nek način povezani, je ljudstvo. Imajo nekatere 
skupne običaje, zgodovino in vsaj večinoma govorijo sku-
pni jezik. Demokracijo (za svobodne državljane) so po-
znali že stari Grki.

»Vladavina je beseda, ki opisuje, kdo je tisti, ki s svojimi 
odločitvami vodi ljudstvo in kako sprejema te odločitve. V 
preteklosti so bili vladarji (voditelji ljudstva) večinoma kra-
lji, cesarji ali kako drugače imenovani posamezni voditelji, 
danes pa imajo nekatere države (še vedno) kralje, druge pa 
predsednike. V nasprotju s kralji, ki pridobijo svoj vladarski 
položaj največkrat po dednem nasledstvu in vladajo do smr-
ti, so predsedniki držav največkrat izvoljeni s strani ljudstva 
ali njegovih predstavnikov in vladajo le določen čas« (Ce-
rar 2009, str. 30). 

V demokraciji nam vladavina pomeni predvsem to, da o 
nekaterih najpomembnejših družbenih zadevah sprejema 
odločitve celotno ljudstvo ali določeni posamezniki – po-
slanci, ki jih izbere (izvoli) večina ljudstva. Poslanci potem 
sprejemajo odločitve o pomembnih družbenih zadevah (o 
šolstvu, zdravstvu, kulturi, gospodarstvu in tako dalje). Da 
je neka odločitev sprejeta, mora za to glasovati večina drža-
vljanov ali pa poslancev.

Svobodne in poštene volitve   
Volitve poslancev so ključnega pomena za obstoj in de-

lovanje političnega sistema. Parlament je predstavniško telo 
vseh državljanov oz. celotnega ljudstva. Volitve morajo biti 
izvedene demokratično. Za to morajo biti izpolnjeni nasle-
dnji pogoji.
- Zagotovljena mora biti splošna volilna pravica. Volijo lah-

ko vsi polnoletni državljani. Lahko so aktivni volivci in 
imajo pravico voliti poslance v parlament (na volišču dati 
enemu izmed kandidatov svoj glas podpore). Pasivna vo-
lilna pravica pa pomeni, da vsi polnoletni državljani lahko 
kandidirajo za poslanca v parlamentu. V tem primeru pa 
drugi odločajo o njegovi usodi in je on pasiven.

- Vsem državljanom mora biti zagotovljena enaka volilna 
pravica. To pomeni, da ima vsak državljan en glas. Glaso-
vi vseh državljanov pa so enakovredni.

- Volitve morajo biti svobodne. Nihče ne sme nikogar pod-
kupovati ali siliti, koga naj voli. O kandidatih so volivci ob-
veščeni preko javnih medijev. Tako se seznanijo o njiho-
vih dobrih in slabih stvareh. Potem se volivci, na podlagi 
lastne presoje, odločijo, komu bodo dali svoj glas.

- Volitve morajo biti tajne. Za volivca so na volišču pripra-
vljene posebne kabine, kjer v miru napiše (obkroži), za 
koga glasuje. Volilni listič potem prepogne in odda v za-
prto volilno skrinjico. Tako nihče ne vidi, kako je glasoval 
(Cerar 2009).
Prav tako kot volitve je tudi referendum sistem, kjer po-

sameznik izraža svoje interese.
»Referendum je splošno ljudsko odločanje o določeni 

zadevi. Referendumi se lahko izvajajo tako na ravni države 
kot na ravni občin in drugih ožjih skupnosti. Na državni rav-
ni parlament ali kateri drug državni organ določi predlog, o 
katerem bodo na referendumu odločali državljani« (Cerar 
2009, str. 73).

O samem referendumskem predlogu se potem razpravlja 
v javnih medijih. Takrat zagovorniki predstavijo argumente 
»za« in nasprotniki »proti« predlogu referenduma. Posa-
mezniki pa si ustvarimo o zadevi svoje mnenje, ki ga izrazi-
mo na referendumu. Uspeh referenduma je odvisen od tega, 
koliko državljanov podpira referendum. 

»Državna oblast nato upošteva odločitev, ki jo je podpr-
la večina državljanov, ki so na referendumu glasovali; če gre 
za zelo pomemben referendum, se lahko zahteva še strožja 

Iz teorije v prakso

Slavi Hostnik, dipl. vzg. 
Vrtec Litija

Učenje za demokratično odločanje v vrtcu
Povzetek
Članek obravnava poskus razumevanja demo-
kracije in demokratičnega odločanja pri pred-
šolskem otroku. Teoretična izhodišča sem pre-
nesla v prakso in priredila razvojni stopnji in 
zmožnosti razumevanja predšolskemu otroku. 
Pri pripravi sem izhajala iz kurikula in omogo-
čila otrokom, da so preko igre spoznavali demo-
kracijo na njim razumljivem problemu in ga na 
demokratičen način rešili.

Ključne besede: demokracija, referendum, taj-
nost, glasovnica, volilna skrinjica
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večina, denimo večina vseh volivcev v državi« (Cerar 2009, 
str. 74).

Nastal je problem
Z otroki smo v gozdu nabrali jesenske plodove. V vrtcu so 

se potem z njimi igrali in izvajali razne dejavnosti: jih tehtali, 
razvrščali, šteli. Tri plodove hrasta pa smo posadili, zalivali 
in opazovali. Kmalu so vzklila in iz kalčkov so rasla drevesa, 
ki so potrebovala skrbnika. Na demokratičnih volitvah je bil 
izvoljen otrok, ki je prevzel nalogo in skrb za ta tri drevesa. 
Kam s sadikami hrastov? Otroci se niso mogli dogovoriti, kaj 
bi naredili z njimi. Imeli so veliko predlogov, kako bi za njih 
poskrbeli, nikakor pa se niso mogli zediniti in uskladiti. Med 
drugim so predlagali, da bi jih posadili v gozd. Pa so jim dru-
gi oporekali, da to ni dobro, da jih lahko kdo poškoduje ali  
jih bodo pojedle divje živali. Lahko jih tudi poseka človek, 
potem ko bodo zrasli. 

Potem so se spomnili na volitve in predlagali, da naredi-
mo tako, kot smo takrat, ko smo izvolili skrbnika. Otroke sem 
spodbujala, da so razmišljali in pripovedovali, kaj se mora-
mo dogovoriti in kaj vse je potrebno pripraviti. Imeli smo 
referendumsko vprašanje: Posadimo drevesa v gozd ali ne? 

Od problema do učenja
Problem je postal izhodišče za načrtovano vzgojno-izo-

braževalno dejavnost. V Kurikulumu za vrtce sem poiskala 
ustrezne cilje.
- Otrok dobiva konkretne izkušnje o demokratičnih nače-

lih, na katerih temelji sodobna družba.
- Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi 

in so pomembni.
- Otrok se seznanja z matematiko v vsakdanjem življenju.
- Otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava.

Pripravljali smo se na referendum
Otroke sem spodbujala, da so pripovedovali, kako si pred-

stavljajo, da bodo odločali o problemu, ki je nastal. Doma 
so se pozanimali pri odraslih in pripovedovali v vrtcu. Ker 

jim je bilo všeč, kar so izvedeli, so predlagali, da tudi v vrt-
cu pripravimo referendum. Neki deček je povedal, da so to 
takšne volitve, da obkrožiš »da«, če se strinjaš, če se ne, pa 
obkrožiš »ne«.

Pred pričetkom priprav smo razjasnili nekatere pojme: re-
ferendum, volišče, seznam volivcev, glasovnica, volilna skrinja 
... Pogovarjali smo se, kako naj pripravimo referendum, glede 
na to, da otroci še ne znajo brati. Ker imajo že dosti izkušenj s 
podobnimi dejavnostmi, so takoj predlagali, da z znaki, simbo-
li. Izdelali smo volilni seznam z znaki otrok, ki jih vsi poznajo. 
Zbirali smo ideje za glasovnico. Nekaj otrok je takoj pričelo z 
delom in nastali so odlični predlogi. Izbrali smo tistega, za ka-
terega je glasovalo največ otrok. Otroci so z mojo pomočjo 
pripravljali seznam volivcev, obvestila, s katerimi so obveščali, 
kdaj bo referendum, zastave, volilno skrinjico ...

Natančno smo se dogovorili, kako referendum pote-
ka. Določili smo datum izvedbe. Otroci so povedali, da se 
mora odločiti vsak sam, ne glede na to, kaj naredi prijatelj. 
Na dan referenduma se ne pogovarjamo o tem, kako bo 
kdo glasoval. Na volišču niso vsi naenkrat, nekateri takrat 
kuhajo, gledajo slikanice, se igrajo družabne igre, grejo na 
sprehod ... Otroci so si izbrali svoje domove (kotičke) in se 
odločili, kako se bodo igrali.

Pismonoša je raznesel vabila za referendum na »domove« 
otrok, (referendumsko komisijo smo izbrali že pred tem) in 
referendum se je začel.

Kako je potekal referendum
Otrok, ki je prišel na volišče, se je najprej podpisal na vo-

lilni seznam, potem je dobil glasovnico in šel za zaslon, kjer je 
obkrožil želeno. Izpolnjeno glasovnico je prepognil, prinesel 
v volilno skrinjico in odšel domov. Tako so postopoma prišli 
na volišče vsi otroci.

Ko se je volišče zaprlo, smo posedli v krog in volilna ko-
misija je poročala, kako je potekal referendum, če je bilo vse 
v redu, koliko otrok se ga je udeležilo, koliko jih je manjkalo. 

Odprli smo volilno skrinjico. Otroci so po vrsti jemali li-
ste iz skrinje. Ko je bil otrok na vrsti, je na graf prilepil kar-

Volilna komisija v vrtcu. Rezultat referenduma.
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tonček k tistemu znaku, ki je bil na glasovnici obkrožen. Ko 
so pri preštevanju glasov prišli na vrsto vsi otroci, smo pri-
merjali stolpce pri znakih. Dobili smo rezultat referenduma.

Evalvacijski zaključek
Otroci so z zanimanjem spremljali in sodelovali pri pripra-

vi in izvedbi referenduma. Pri tem so jim pomagale izkušnje, 
ki so jih dobili pri pripravi in izvedbi volitev. Bili so samostoj-
ni in ustvarjalni. Potrebno je bilo le moje usmerjanje in po-
vezovanje. Na preprost način in preko organizirane igralne 
dejavnosti so spoznali, kako se lahko odločijo in pomagajo 
pri izbiri, ne da bi bil pri tem kdo užaljen in prizadet. Ob tem 
so dobili izkušnjo, da je pri odločanju o neki stvari pomem-
ben prav vsak posameznik. Pri odločanju so imeli vsi enake 
možnosti. Otroci so upoštevali, da je referendum tajen in se 
niso pogovarjali, kako se bo kdo odločil.

Tudi pri preštevanju glasov so bili odgovorni. Z zanima-
njem in napetostjo so spremljali dogajanje. Na koncu pa je 

bilo veliko navdušenje, ko smo dobili rešitev problema. Ne-
kaj otrok pa je bilo kljub temu razočaranih, ker izid referen-
duma ni bil takšen, kot so pričakovali. Povedala sem jim, da 
je vedno tako. Čeprav smo morda glasovali drugače, kot je 
bil na koncu izid referenduma, moramo izid vsi spoštovati.

Otroci sedaj v vrtčevskem vsakodnevnem življenju ko-
mentirajo, kar opazijo. Radi predlagajo rešitve problemov 
in sodelujejo pri njihovem reševanju.  Ugotovili so, da tudi 
odrasli rešujejo svoje probleme in dileme na podoben način. 
Bili so ponosni, da jim je tako dobro uspelo.

Literatura
Bučar, F.( 1998). Demokracija in kriza naših ustavnih institucij. Ljubljana: No-

va revija.
Cerar, M. (2009). Kako sem otrokom razložil demokracijo. Ljubljana: Cankar-

jeva založba. 
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS za 

šolstvo.                                                                                                  

Iz teorije v prakso

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

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

Literatura mora biti nanizana brez označevanja, toda v abecednem zapo-
redju. Naštejemo samo tiste avtorje, ki jih navajamo v besedilu, 
na primer:
Literatura
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- 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.

Napotki za avtorje prispevkov:
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Ožji izbor likovnih del za julij - avgust 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. 
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