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Smo na zaključku letošnjega ko-
ledarskega leta in že skoraj na pragu 
novega. Ne tako dolgo nazaj je bil to 
v vrtcih čas za zadovoljni pogled na 
opravljeno delo in čas za optimistično 
snovanje prihodnosti. Ob letošnjem 
poslavljanju od starega leta se bomo 
tudi v vrtcih zavedali, da bomo v novo 
leto nesli s seboj mnoge probleme, ki 
nam jih v tem letu zaradi objektivnih 
okoliščin ni uspelo rešiti, ne glede na 
to, če jih je povzročila sedanja finanč-
na in gospodarska kriza ali pa jih kot 
prtljago nosimo s seboj že od prej. V 
večini vrtcev navsezadnje nepretrgo-
ma varčujemo in vzgajamo otroke k 
varčnemu ravnanju ne glede na poli-
tične pozive, k temu nas že vrsto let 
silijo omejene možnosti staršev in lo-
kalnih skupnosti.   

Kljub temu je letos še težje. Opti-
mistično vzdušje se počasi izgublja in 
umika vzdušju negotovosti in zaskr-
bljenosti, kaj bo prineslo prihodnje le-
to. Politične napovedi vsekakor niso 
obetavne, tudi s finančno vzdržnostjo 
revije, ki jo držite v rokah, imamo teža-
ve. Ko to pišem, še vedno ne vemo, če 
bomo dobili sredstva za sofinanciranje 
od pristojnega ministrstva.

Čeprav celo največji kritiki javne-
ga sektorja priznavajo, da so javni vrt-
ci v naši državi kakovostne ustanove, 
se ob napovedi sprememb upraviče-
no sprašujemo, če bomo vzgojiteljice 
in vzgojitelji še lahko tudi v prihodnje 
enako kakovostno skrbeli za predšol-
ske otroke in nudili pomoč staršem 
pri vzgoji in učenju njihovih otrok. V 
javnih vrtcih pozorno spremljamo do-
gajanje v državi in obenem tudi sami 
iščemo najustreznejše odgovore na iz-
zive predšolske vzgoje danes in tehta-
mo razne predloge za jutri. V vzgoji 
in izobraževanju predšolskih otrok v 
javnih vrtcih to počnemo odgovorno. 
Ni nam vseeno za mladi rod, ki ga po-
magamo vzgajati staršem, saj nam je 
vsem jasno, da skrb za otroke ni samo 
zadeva staršev. Je tudi zadeva javne skr-
bi za najmlajše in tega, kar najmlajši v 

vrtcih po sedanjih standardih in nor-
mativih imajo, jim ne smemo vzeti ne 
glede na težke čase. 

Zaradi splošno priznanega pome-
na predšolskega obdobja za otrokov 
razvoj, pripravo za šolo, za razvoj na-
vad in sposobnosti za vse življenje, 
predvsem pa zaradi kakovosti življe-
nja predšolskih otrok tukaj in sedaj, je 
ključen pomen ohranjanja kakovosti 
javnih vrtcev. Kakovost je tesno po-
vezana z zgodnjim učenjem otrok in 
z zagotavljanjem optimalnih pogojev 
za to učenje ter s spodbudami za ra-
zvoj na vseh razvojnih področjih. Zara-
di dolžine preživetega časa otrok v vrt-
cu, je v slovenskih življenjskih pogojih 
sestavni del vrtčevske skrbi za otroke 
tudi ustrezna nega in vzgoja za samo-
stojnost, skrb za zdravo prehrano  ter 
skrb za dovolj kakovostnega bivanja 
na prostem. 

Pomemben neposreden porabnik 
storitev vrtca so poleg otrok tudi njiho-
vi starši. Na to dejstvo se pri razume-
vanju in interpretaciji vzgojiteljskega 
poklica rado pozabi. Vzgojitelji omo-
gočajo staršem raznovrstne oblike so-
delovanja z vrtcem, posredujejo pa jim 
tudi razna izobraževanja in svetovanja 
na temo vzgoje in učenja predšolskih 
otrok. Temu so namenjene popoldan-
ske pogovorne ure s starši, izobraže-
valne vsebine roditeljskih sestankov, 
individualno svetovanje, razne delav-
nice in še kaj. Za sodelovanje z vedno 
bolj izobraženimi generacijami staršev 
potrebuje vzgojitelj veliko strokovnega 
znanja, razvitih sposobnosti vživljanja 
in dela z ljudmi.

Nesporno je, da lahko javni vrtci 
s svojimi kompenzacijskimi in vsemi 
ostalimi pozitivnimi učinki svojega de-
lovanja v času, ko je vedno več otrok 
iz socialno in kulturno prikrajšanega 
okolja, pri otrocih in starših pomemb-
no blažijo negativne učinke krize ter 
po svoje tako prispevajo k stabilnosti 
slovenske družbe, ki že nevarno niha 
v iskanju ravnotežja in poti iz sedanje-
ga stanja.    

Za leto, ki prihaja, nihče ne na-
poveduje bistveno boljših časov. 
Kvečjemu nas bodri upanje, da se 
življenjske razmere naj ne bi več 
slabšale. 

Zavezanost poklicnim vredno-
tam je najbolj na preizkušnji rav-
no v takih časih, kot jih doživljamo 
sedaj. Vsi, ki se trudimo za vsebino 
strokovne revije Vzgojiteljica, želi-
mo vsem strokovnim in drugim de-
lavcem v vrtcih, da bi kljub kriznim 
okoliščinam s kar največ zavzetosti, 
ljubezni in vztrajnosti izpolnjeva-
li svoje poklicno poslanstvo tudi v 
prihodnjem letu.

Mirne in zadovoljne božične pra-
znike ter uspešno leto 2013 vam želi 
v imenu uredništva 

Betka Vrbovšek

Prijazen predpraznični pozdrav!
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Vrtec se predstavi

Vrtec Ciciban Novo mesto

Prizadevanja ministrstva naj gredo v 
smeri ohranjanja sedanje kakovosti in 
čim večje socialne enakosti otrok

Lahko na kratko opišete zgodovino 
vrtca, ki ga vodite?

Predšolska vzgoja ima v Novem 
mestu bogato tradicijo. Prvi vrtec je 
bil ustanovljen davnega leta 1930. 
Po 82. letih sta po nekaj združitvah 
in razdružitvah pred desetimi leti iz 
velikega vrtca »Vzgojno-varstvena or-
ganizacija Novo mesto« nastala dva 
manjša zavoda, Vrtec Ciciban Novo 
mesto z 29 oddelki, ki je njen prav-
ni naslednik, in Vrtec Pedenjped No-
vo mesto, prav tako z 29 oddelki. Do 
statusne spremembe je prišlo zaradi 
zakonskega določila, da lahko deluje 
javni samostojni vrtec v obsegu naj-
več 30 oddelkov. V desetletnem ob-
dobju  je tudi Vrtec Ciciban Novo me-
sto doživel bistveno povečan vpis in 
se iz 29 razširil na 41 oddelkov. 

Koliko ima vaš vrtec skupaj oddel-
kov in otrok? 

V šolskem letu 2012/13 je znotraj 
Vrtca Ciciban Novo mesto organizira-
nih 41 oddelkov, v katere je vključenih 
preko 700 otrok med 1.–6. letom in si-
cer v homogene, heterogene in kom-
binirane oddelke. Zaradi različnih pro-
storskih zmogljivosti in vzporedno 
potreb staršev imamo organizirane tu-
di tri polovične oddelke.

Koliko vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic dela v vrtcu?

V 41 oddelkih je zaposlenih 40 vzgo-
jiteljic in 1 vzgojitelj ter 42 pomočnic 
vzgojitelja in 5 pomočnikov vzgojitelja. 

Lahko opišete organizacijske po-
sebnosti vašega vrtca?

Vrtec Ciciban Novo mesto deluje na 
desetih lokacijah. S svojimi enotami po-
krivamo tako mestne kot primestne po-
trebe staršev po predšolski vzgoji in var-
stvu otrok, z bolnišničnim oddelkom 
prispevamo pomemben prispevek k hi-
trejšemu okrevanju otrok znotraj bolni-
šničnih zidov, z oddelki, organiziranimi 
v treh stanovanjskih hišah, pa smo uspe-
li pridobiti kar nekaj dragocenih doda-
tnih prostih mest za vedno več otrok 
na čakalni listi. V sodelovanju z ustano-
viteljico, MO Novo mesto, smo ravno 
te enote opremili in pripravili za dejav-
nost predšolske vzgoje na zelo prijeten 
in funkcionalen način in v njih se tako 
otroci, kot tudi zaposleni, počutijo izje-
mno lepo. Z organizacijo treh tedensko 
izmenskih oddelkov smo prisluhnili tu-
di staršem, ki delajo v izmenah.  

Kdo skrbi za vsakodnevno organi-
zacijo dela?

Organizacija dela poteka na več ni-
vojih in sicer od ravnateljice, preko po-
močnic ravnateljice do vodij posame-
znih enot, svetovalne službe ter vodje 
prehrane in zdravstveno higienskega 
režima. Pomembno vlogo v vrtcu z de-
setimi enotami ima dnevno tudi vodja 
vzdrževanja, ki mora s še dvema sode-
lavcema poskrbeti za razvoz hrane in 

Ravnateljica Majda Kušar Ambrožič

Za Novo mesto radi rečemo, da je prestolnica Dolenjske, saj je go-
spodarsko, upravno, izobraževalno, zdravstveno, kulturno, škofij-
sko in še kakšno središče dolenjske regije. Staro mestno središče 
leži na polotoku, ki ga v loku obliva Krka. Arheološke izkopanine 
pričajo, da je bilo neprekinjeno naseljeno že od okoli tisoč let pred 
našim štetjem, pa vse do vdorov barbarov v četrtem stoletju, za 
katerimi so ostale le razvaline. Naši slovanski predniki so mesto 
sčasoma obnovili, toda zaradi strateške lege je bilo ves čas izpo-
stavljeno nevarnostim. V srednjem veku so po njem, kot po vseh 
mestih, razsajale kužne bolezni, visok davek pa so v človeškem in 
materialnem smislu terjali tudi neprestani turški vpadi.

Ponovno je mesto oživelo z razvojem industrije v 18. in 19. stoletju 
ter po drugi svetovni vojni. Mesto ima veliko kulturno pomembnih 
stavb. V njem so se rodili mnogi slavni Slovenci, med njimi olimpi-
jec Leon Štrukelj, baletnik Pino Mlakar in arhitekt Edo Ravnikar. V 
Novem mestu je dlje časa živela in v njem tudi umrla Julija Primic.

Danes ima Novo mesto podobne probleme kot ostala večja sloven-
ska mesta, ki pa jih Novomeščani po svojih najboljših močeh bolj in 
manj uspešno odpravljajo. V mestu delujeta dva vrtca, Pedenjped 
in Ciciban, ki sta razmeroma velika javna vzgojno-izobraževalna 
zavoda. Vrtec Ciciban že dolgo vrsto let uspešno vodi ravnateljica 
Majda Kušar Ambrožič.
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Vrtec se predstavi

urejati tekoče in urgentno vzdrževanje 
stavb. Vsak izmed naštetih, ki sodelu-
jejo pri organizaciji dela, ima svoje na-
loge in seveda tudi odgovornosti. Tudi 
zaposleni v kuhinji za pripravo skoraj 
3000 obrokov dnevno, med njimi je 
vsako leto večje število diet. Ravno za-
to sem bila in sem še vedno zelo pozor-
na pri izbiri svojih najtesnejših sodelav-
cev, ki jim, ko se enkrat zanje odločim, 
popolnoma zaupam. Prepričana sem, 
da je izbira pravih ljudi na pravih me-
stih, pedagoških ali zaposlenih v pod-
pornih službah, ključna in če je prisotna 
pomembna vrednota – zaupanje – po-
tem dobi zunanji opazovalec občutek, 
da teče vse samo od sebe. 

      Kakšen je bil vpis za šolsko leto 
2012/13? 

Vpis za šolsko leto 2012/13 je bil 
primerljiv vpisom zadnjih nekaj let. 
Ker smo imeli v Novem mestu že tre-
tjič zapovrstjo poenoten vpis za vse 
novomeške vrtce, smo tudi število pre-
več vpisanih otrok reševali skupno. S 1. 
septembrom 2012 nam je uspelo spre-
jeti vse otroke iz novomeške občine, 
postopno pa smo, ob nekaj izpisih iz 
zdravstvenih razlogov, sprejeli tudi ne-
kaj otrok, ki so vrtec potrebovali v okto-
bru in novembru. V zadnjih nekaj letih 
smo bili uspešni v dogovarjanju z našo 
občino, saj nam je omogočila tudi od-
piranje oddelkov med letom. Upamo, 
da bomo na enak način lahko poskrbeli 
tudi letos za tiste otroke, ki bodo dovolj 
stari za v vrtec v januarju in mesecih, ki 
mu sledijo.

Imate dovolj prostih mest za vse 
otroke, ki se zanimajo za vaš vrtec?

Že nekaj let imamo več želja za vpis 
v vrtec, kot jih lahko izpolnimo. Otroke 
vključujemo v različne vrtce v naši obči-
ni glede na mesto na skupni čakalni listi. 
Tisti, ki jim ne moremo ustreči z vklju-
čitvijo v naš vrtec, imajo v naslednjem 
šolskem letu možnost premestitve, če 
tako še želijo in imajo absolutno pred-
nost pred novo vpisanimi.

Kako imate organizirano pedago-
ško vodenje vrtca? 

Najprej je potrebno poudariti, da 
ima Vrtec Ciciban Novo mesto za vseh 
deset enot skupno vizijo, deluje pod 
okriljem skupne uprave in izvaja dr-

žavni Kurikulum za vrtce (1999). Lah-
ko bi rekli, da to pomeni neko obliko 
centralističnega vodenja in organizi-
ranosti, vendar je vseh deset enot raz-
ličnih, tako po velikosti, kot tudi po 
starosti vključenih otrok, po lokaci-
ji (mestni in primestni vrtci), skoraj 
povsem drugačen je bolnišnični od-
delek. Nujna specifična organizacija 
je v enoti, kjer delujejo trije tedensko 
izmenski oddelki, z mnogimi prilago-
ditvami so organizirane tudi enood-
delčne enote. Vse omenjene različnosti 
že vrsto let narekujejo poleg skupnih 
projektov in prednostnih nalog tudi 
projekte in prednostne naloge na ni-
voju posamezne enote. Kolektiv, otro-
ci in starši so tisti, ki oblikujejo  in na-
rekujejo organiziranost posameznega 
vrtca in posledično njihovo avtono-
mnost ter odgovornost. Zaradi vseh 
teh razlogov imamo vodenje organi-
zirano večplastno. Neposredno preko 
pomočnic ravnateljice, delno tudi pre-
ko vodij enot, ter posredno preko pro-
jektnih načrtov in prednostnih nalog v 
posameznih enotah in preko skupnih 
načrtov in prednostnih nalog zavoda. 

Čemu kot ravnateljica posvečate 
posebno skrb?

Največjo skrb kot ravnateljica po-
svečam mladim strokovnim delavcem 
na področju strokovnega poglabljanja 
ter razumevanju in udejanjanju vrtče-
vskega kurikula. Čas v pripravi za stro-
kovni izpit se mi zdi zelo pomembna 
prelomnica v razumevanju lastnega 
strokovnega zorenja vsakega strokov-
nega delavca. Prav tu se mi moja vlo-
ga zdi nepogrešljiva. V veliki meri pa 
poskrbita za pedagoško vodenje mo-
ji pomočnici, ki s svojo strokovnostjo 
in profesionalnim pristopom skušata 
strokovne delavce podpreti na njiho-
vih najmočnejših področjih in jim da-
ti možnost, da se avtonomno potrdijo, 
izkažejo, izpeljejo nalogo. Sama vodim 
največji projekt zavoda, Ciciveselico, 
pri katerem sodelujejo vsi zaposleni. 
Projekt sloni na prostovoljstvu in do-
brodelnosti, kar pomeni, da za veliko 
porabljenega časa in energije, ki jo vlo-
žimo v prireditev, namenjeno otrokom 
in staršem, ne pričakujemo nikakršnega 
plačila. Izkupiček prireditve porabimo 
izključno za potrebe otrok, vključenih 
v naš vrtec (nadstandard). 

Za kaj si trenutno najbolj prizade-
vate na pedagoškem področju?

Za kvaliteto na vseh področjih dela 
in življenja v vrtcu. V obdobju, ko nas 
je doletela recesija in se nas je kriza do-
taknila vseh skupaj, tako kot zavod kot 
tudi vsakega posebej na osebni ravni, 
si previdno in tankočutno prizadeva-
mo za ohranitev dobre klime, zavedajoč 
se, kako zelo ravno zdaj potrebujemo 
prijazne, empatične medsebojne od-
nose. Hkrati pa se zavedamo, da so po-
membni partner našega kakovostnega 
dela tudi starši naših otrok, ki sicer ta-
ko ali drugače delijo z nami večino na-
ših profesionalnih skrbi ob obilici svojih 
osebnih. To nas logično spodbuja, da 
poskušamo slediti tudi njihovemu tem-
pu, njihovim potrebam in željam. Tako 
smo letos v luči varčevalnih ukrepov, po 
predhodnem nekajletnem postopnem 
privajanju na to, pristopili k združeva-
nju otrok iz različnih enot v zgolj dve 
večji enoti (med počitnicami in prazni-
ki), s čimer dosegamo tudi pomembne 
premike v miselnosti in navadah tako 
zaposlenih v vrtcu, kot tudi staršev na-
ših otrok. 

Lahko opišete posebnosti izvedbe-
nega kurikula vašega vrtca?

Omenila sem že, da imamo več zelo 
različnih enot in posledično omogoča-
mo izvedbeni kurikul po principu: ko-
likor je oddelkov, toliko je izvedbenih 
kurikulov, ki jim je osnova naša skupna 
vizija, ki se ji bližamo s pomočjo načel. 
Spodbujamo različne nianse izvedbene-
ga kurikula, ki so posledica permanen-
tnih izobraževanj strokovnih delavcev. 
Nekaterim so bližji elementi različnih 
metodologij kot so Korak za korakom, 
metodologija Reggio Emilia … Svoj pe-
čat dajo tudi otroci s posebnimi potre-
bami, ki so vključeni v naše oddelke. Vse 
to nas bogati in dviguje kvaliteto stro-
kovnega dela. 

 Kako načrtujejo vzgojiteljice iz-
vedbeni kurikul? Timsko, v paru ali 
individualno?

Vzgojiteljice načrtujejo izvedbeni 
kurikul v paru, ponekod tudi timsko. 
Odvisno od tega,  v katerem oddelku 
in v kateri enoti delajo. Tako z organi-
zacijo kot z načrtovanjem se ves čas 
odzivamo na trenutne situacije in po-
trebe otrok.  Menimo, da je oddelek 
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tako dinamičen organizem, kot npr. 
družina in da bi nas togost in unifor-
miranost močno ovirala. Umetnost je 
prav v zaznavanju različnosti in spre-
tnem umeščanju le-te v kurikul. Seveda 
pa imamo nekaj večjih skupnih projek-
tov letno, kjer vsi oddelki sledijo sku-
pnemu cilju. Le-te na ravni enote in  
zavoda načrtujemo timsko.

V kakšne projekte ste vključeni kot 
vrtec? Kako ocenjujete projektno 
sodelovanje?

V zavodu ločimo nekaj vrst pro-
jektov. Izvajamo projekte s pedago-
ško vsebino, na katere se prijavimo na 
podlagi razpisov, med njimi so tudi 
inovacijski projekti. Običajno jih iz-
vajamo eno šolsko leto, nekatere tu-
di dve ali več let. Drugi so projekti, ki 
jih izberejo in vodijo na nivoju posa-
mezne enote. Tretji, katerim pa iz leta 
v leto namenjamo več pozornosti in 
pomembnosti, so projekti, ki so pri-
sotni že vrsto let in smo nanje zaradi 
namena in načina izvedbe izredno po-
nosni. Preko slednjih otroci dobivajo 
nova, dragocena spoznanja o tem, ka-
ko pomembna je skrb za druge ljudi in 
okolje. Gre za projekte, ki slonijo na 
prostovoljstvu in donatorstvu, odre-
kanju v korist bližnjega na način, da 
sta zadovoljna oba (Ciciveselica, Knji-
go podarim, za bolnega prijatelja po-
skrbim, zbiranje zamaškov, ekološki 
projekti, sodelovanje z VDC, ko pri-
dejo njihovi učenci na obisk k otro-
kom v vrtcu in vodijo delavnico izde-
lovanja različnih izdelkov iz različnih 
materialov, Anina zvezdica, zbiranje 
igrač in oblačil za varno hišo …). Več 
kot 15 let pa se ponašamo tudi s pro-
jektom Radio Vrtec, ki je, kolikor nam 
je znano, edinstven v slovenskem vr-
tčevskem prostoru.

Kakšna je podpora staršev vašim 
prizadevanjem? So se starši pri čem 
posebej angažirali?

Z leti smo uspeli s starši vzposta-
viti resnično sodelovalni, partnerski 
odnos. Veseli smo, da ravno zaradi 
obojestranskega spoštovanja in razu-
mevanja zmoremo tudi nesporazume 
ali nezadovoljstva reševati s strpno ko-
munikacijo. Starši nam večinoma za-
upajo in nas v prizadevanjih za dob-
robit njihovih otrok zelo podpirajo. 

Tako smo skupaj uspeli pred leti do-
seči ugodne rezervacije tako za poči-
tniško odsotnost, kot tudi za odsotnost 
iz zdravstvenih razlogov. Prav tako so 
plod medsebojnega sodelovanja po-
pusti za starše otrok iz naše občine, 
kot tudi premik pri obnovah naših na-
mensko ali nenamensko grajenih vrt-
cev. Predvsem pa smo bili zadovoljni, 
ker so pred leti prepoznali naša iskre-
na in strokovno podprta prizadevanja 
proti združitvi vrtcev, se tudi sami ta-
ko opredelili na Svetu staršev in svojo 
opredelitev skupaj z vrtcem predsta-
vili javnosti.

S katerimi zavodi v okolju vrtec 
največ sodeluje in pri čem?

Veliko sodelujemo z vrtci na podro-
čju naše občine in z vrtci Posavja ter 
Bele Krajine, predvsem preko aktiva 
ravnateljev, aktiva računovodij, akti-
va svetovalnih delavcev in aktiva vodij 
prehrane in zdravstveno higienskega 
režima. Izmenjujemo ter usklajujemo 
mnenja, izmenjujemo znanja in izku-
šnje. Sodelujemo z vsemi osnovnimi 
šolami v občini, še zlasti v spomladan-
skem času, ko se naši najstarejši otroci 
počasi poslavljajo od nas in se že pri-
pravljajo na šolo. Pomembno je sode-
lovanje z razvojno ambulanto, ko sku-
paj iščemo poti za pomoči potrebnim 
otrokom s posebnimi potrebami. So-
delovanje je izredno kakovostno, z 
več letno tradicijo, zato nam je uspelo, 
da nudimo pomoč otrokom z občin-
skim financiranjem že zgolj na podla-
gi priporočila razvojne ambulante in 
ne šele po izdani odločbi. S tem lahko 
otrokom, ki so pomoči potrebni, po-
magamo že zelo zgodaj in ne izgublja-
mo dragocenega časa.

Zelo intenzivno je sodelovanje s 
Srednjo vzgojiteljsko šolo v Metliki in 
s Šolskim centrom Novo mesto, kjer 
se za poklic vzgojitelja, tudi s pomo-
čjo prakse v našem vrtcu, pripravljajo 
dijaki in odrasli, vključeni v izobraže-
vanje odraslih.

Sodelujemo z Zavodom za šolstvo, 
predvsem so naši strokovni delavci 
vključeni v študijske skupine in posa-
mezne inovacijske projekte. Koristno 
je tudi sodelovanje z vzgojno posveto-
valnico, ki nam organizira zelo kakovo-
stna predavanja za strokovne delavce in 
starše. V letošnjem letu smo še doda-

tno poglobili sodelovanje s Centrom 
za socialno delo in sicer v smislu pri-
dobivanja dodatne delovne sile na po-
dročju tehničnih služb iz naslova druž-
beno koristnega dela.   

Za kaj ste si v zadnjem času priza-
devate v sodelovanju z lokalno sku-
pnostjo?

V sodelovanju z MO Novo mesto 
si nenehno prizadevamo za pravoča-
sno in ustrezno medsebojno komu-
nikacijo. Na tak način uspemo doseči 
ustrezno financiranje in razumevanje 
našega področja delovanja, kot tudi 
naših potreb. V času recesije in var-
čevalnih ukrepov si prizadevamo, da 
bo naša ustanoviteljica in financerka 
zmogla razumeti, do kod lahko največ 
poseže v krčenje proračuna za pred-
šolsko dejavnost – glede na to, da smo 
podvrženi zelo natančno opredelje-
nim predpisom, ki so napisani zagoto-
vo zato, da jih spoštujemo in izvajamo 
v praksi. Prizadevamo si tudi, da bi v 
kar najkrajšem možnem času uspeli 
obnoviti še preostali dve manjši eno-
ti našega vrtca. 

Kako ocenjujete prizadevanja Mi-
nistrstva za šolstvo … na podro-
čju predšolske vzgoje oz. javnih 
vrtcev?

Ministrstvo za šolstvo se vrtcev 
vsaj zaenkrat po mojem mnenju še 
ni »dotaknilo«. Ne vem, ali je to do-
bro ali slabo. Ves čas smo v pričako-
vanju, nekoliko se počutimo nelago-
dno, ne vemo ali in kdaj bo prišlo do 
sprememb, kakšnih sprememb … Res 
smo vrtci financirani iz lokalne sku-
pnosti, vendar ne moremo biti prepu-
ščeni enostranskemu odločanju le-te, 
ker nas zavezujejo zakoni, ti pa so od-
visni od odločitev parlamenta. 

    Upam, da bodo šla prizadevanja 
Ministrstva vsaj na predšolskem po-
dročju v smer ohranjanja sedanje ka-
kovosti in socialne enakosti otrok. Bi 
si pa želeli nekoliko več podpore in 
odzivnosti pri vseh spremembah, ki 
so ta čas aktualne. Zelo dobrodošlo 
bi bilo, če bi Ministrstvo poskrbelo za 
odpravo nejasnosti in ovir, ki se kaže-
jo v praksi in nanje mogoče niso po-
mislili ob pripravljanju teoretičnega 
dela (ZUJF, ZUPJS, vsa dodatna bi-
rokracija …).
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Uvod
Sobivanje z romsko populacijo je v našem okolju se-

stavni del življenja domačinov, prav tako vključenost rom-
skih otrok v vrtce in osnovne šole. Vrtec Beltinci se je 
šolskem letu 2011/12 prvič vključil v projekt Uspešno 
vključevanje otrok Romov v vzgojo in izobraževanje (v 
nadaljevanju UVRVI). Zaradi kakovostnejšega uvajanja 
projekta v prakso in čim bolj uspešnega izvajanja Kuri-
kuluma za vrtce ter dodatka h Kurikulu za romske otro-
ke, smo zaposlili romsko pomočnico. Tako smo povečali 
kompenzacijski učinek kurikula pri romskih otrocih in 
uspešno realizirali vse cilje.

Projekt »Uspešno vključevanje otrok 
Romov v vzgojo in izobraževanje II« 

K sodelovanju pri projektu smo bili povabljeni s stra-
ni Ljudske univerze Kočevje kot partnerski vrtec. S pod-
pisom pogodbe smo se zavezali k izpolnjevanju vseh 
obveznosti, ki smo jih s tem pridobili. Imenovali smo ko-
ordinatorja projekta v našem zavodu, zaposlili romsko po-
močnico in ji določili mentorja. Tim se redno udeležuje 
timskih sestankov na regijskem nivoju, ki jih sklicuje ko-
ordinator, LU Kočevje. Oblikovali smo opis del in nalog 
romske pomočnice na podlagi opisa delovnega mesta, po-
sredovanega prav tako s strani LU Kočevje. 

Začetki so bili zelo negotovi, porajala so se številna 
vprašanja. Pripravljenost za sodelovanje s strani strokov-
nih delavk našega vrtca kakor tudi romske pomočnice in 
cilj, da delamo v korist otrok, sta nam dala zagon za kvali-
tetno delo. Pričeli smo s temeljitim načrtovanjem in izva-
janjem dela. Najpomembnejše pa je to, da smo opravljeno 
sproti evalvirali in gradili na izsledkih.

Izvedbeni kurikulum za delo z otroki 
Romov

Pri delu z romskimi otroki ves čas upoštevamo načelo ena-
kih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 
multikulturalizma iz Kuriluluma za vrtce (1999).

Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki 
Sloveniji poudarja: »Pomen izobraževanja v najzgodnej-

Martina Vidonja, dipl.vzgojiteljica 
Vrtec Beltinci

Uspešno vključevanje otrok Romov v 
predšolsko vzgojo in izobraževanje

Povzetek
Kvalitetna priprava otrok na življenje je med 
drugim tudi sposobnost sprejemanja drugačno-
sti in raznolikosti v družbi. V prispevku pred-
stavljam, na kakšen način to uresničujemo v 
našem vrtcu. Opisujem vključenost v projekt 
UVRVI in dejavnosti za doseganje ciljev.

Ključne besede: Romi, romska pomočnica, 
vključevanje, multikulturnost, projekt.

Kakšen vpliv ima sedanja finančno-
gospodarska kriza na vaš zavod?

Varčujemo in se na vseh področjih, 
kjer je mogoče, samoomejujemo.

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

Zelo sem razočarana, ko berem in 
poslušam, koliko naj bi si v javnem 
sektorju, v vzgoji in izobraževanju, v 
zadnjem letu zvišali plače, izplačali 
uspešnosti. Pa se nihče ne oglasi, da 
to zagotovo ni bilo v vrtcih. Berem in 
poslušam, koliko novih zaposlitev je 
bilo v zadnjih letih na področju vzgoje 
in izobraževanja. Pa se nihče ne ogla-

si in ne pove, da je bilo v zadnjih letih 
v slovenske vrtce vpisanih mnogo več 
otrok, kar pomeni mnogo več oddel-
kov, v katerih so pač zaposleni vzgojite-
lji in pomočniki vzgojiteljev v skladu z 
državnim pravilnikom. Zraven pa smo 
potrebovali še ustrezno število spre-
mljajočih tehničnih kadrov.  Lahko ob 
obstoječi zakonodaji sprejmemo v vrt-
ce več tisoč novih otrok in ne zaposli-
mo dodatnih delavcev? 

Res čudno prelaganje odgovornosti. 
Mislite, da javnost tega ne razume?

Mislim, da bi o teh dejstvih morali 
ves čas in na ves glas opozarjati sindi-

kati, Skupnost vrtcev Slovenije in tudi 
Združenje ravnateljev slovenskih vrt-
cev. Od njih to pričakujemo, saj so oni 
tisti, ki nas zastopajo na domala vseh 
nivojih. Zdi se mi, da smo to slišali in 
prebrali premalokrat. 

Najlepša hvala za vaše odgovore. 
Vam osebno in vašim sodelavcem 
želimo v novem letu 2013 uspešno 
doseganje ciljev in izpolnitev po-
klicnih in osebnih želja.

Urednica B.V.
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šem obdobju in sistemsko omogočanje enakih možno-
sti za vse predšolske otroke; postopno vključevanje vseh 
otrok v izobraževanje že pred vstopom v šolo; za otroke, 
ki niso bili vključeni v institucionalno predšolsko vzgo-
jo, mora biti obvezna vključitev v brezplačni program za 
petletne otroke s ciljem socializacije in gradnje pozitivne 
samopodobe ter učenja slovenščine kot prvega tujega je-
zika« (Strategija 2011, str 8).

Naštetih trditev se močno zavedamo, zato namenjamo 
načrtovanju dela z romskimi otroki posebno mesto. V le-
tnem delovnem načrtu vrtca smo v poglavju Vzgojno-izo-
braževalno delo z otroki Romov zapisali namen: Strokov-
na podpora pri ustvarjanju pogojev za uresničevanje pravic 
romskih otrok do enakih možnosti za učenje in razvoj in 
dva cilja: vključitev v projekt in zaposlitev romske pomoč-
nice. Oba cilja smo realizirali ob sprotnem doseganju ciljev 
in upoštevanju načel iz Kurikuluma za vrtce in dodatka h 
Kurikulu.

Dejavnosti za uspešno vključevanje
V šolskem letu 2011/12 je bilo v naš vrtec vključenih 

pet romskih otrok. Izkušnje na področju dela z Romi so v 
našem okolju zelo pozitivne. Romska pomočnica je bila v 
oddelkih, v katerih imamo vključene Rome, prisotna dva 
dni v tednu, ostali čas je delala v osnovni šoli. Mentorica ji 
je v prvi vrsti nudila strokovno pomoč in podporo za delo 
v oddelku ter skrbela za organizacijo in nemoteno izvajanje 
pedagoškega procesa. 

Pred pričetkom šolskega leta so vzgojiteljice skupaj z 
romsko pomočnico oblikovale cilje in pripravile program 
dela. Skupno so načrtovale tudi sprotne dejavnosti in po-
sebno mesto namenile vključevanju romskih otrok v redne 
oddelke vrtca. Romska pomočnica je v oddelkih opravljala 
svoje delo kot ena izmed strokovnih delavk vrtca. Pri tem 
je najpomembnejše to, da je delo potekalo po principu so-
delovanja med otroki in ne v obliki individualnega dela s 
posameznim otrokom oz. v osamitvi. Pomembno je to, da 
se romskega otroka vključuje v igro z ostalimi sovrstniki. 
Pri evalvaciji opravljenih dejavnosti smo vedno znova ugo-
tavljali, da nam je uspelo. Tudi ostali otroci iz oddelka so 
romsko pomočnico sprejeli zelo pozitivno, radi so se igrali 
v kotičku, v katerem je vodila določeno dejavnost.

Na podlagi načela multikulturalizma smo načrtovali tu-
di predstavitev romske kulture in jezika. Romski otroci so 
skupaj z romsko pomočnico pripravili predstavitev različ-
nih navad, plesov, glasbe in jezikovnega sporazumevanja. 
Posebnosti romskega jezika so vključevali tudi ob drugih 
priložnostih in primerjali izgovarjavo določenih izrazov v 
slovenščini in romščini ter v prekmurskem narečju.

Skupaj smo uspešno sodelovali tudi v ostalih projektih, 
v katere je vključen Vrtec Beltinci. Tako so otroci kot pred-
nostno nalogo v tem šolskem letu izvajali dejavnosti s po-
dročja ekologije in se osveščali o pomenu zdravega načina 
življenja. Veliko pozornost smo posvečali gibanju, bivanju 
na prostem, spodbujanju porajajoče se pismenosti in pri-
dobivanju drugih vseživljenjskih znanj.

Kadar so v redne oddelke vključeni romski otroci, pred-
stavlja to posebno situacijo ter način dela tudi za ostale 

otroke. Osebnostne lastnosti strokovnih delavcev v oddel-
ku, strokovna usposobljenost in posluh za takšne situacije 
so pogoji za uspešno delo. Otroke je potrebno pripraviti k 
temu, da sprejemajo drugačnost in znajo sodelovati z vse-
mi otroki iz skupine. Težave se kažejo predvsem tam, kjer 
otroci od doma prinesejo negativne izkušnje in nenaklonjen 
odnos do romske populacije. Velikokrat je potrebno vplivati 
tudi na starše, predstaviti in razložiti situacijo. Pri tem čaka 
strokovne delavce težka naloga, vlagajo ogromne napore, 
da stečejo začetki, dosledno in vztrajno delo pa po navadi 
prinese obojestranski uspeh in zadovoljstvo.

Sodelovanje s starši
Romski otroci redno obiskujejo vrtec. Osveščenost star-

šev glede pomena socializacije otrok že v predšolskem ob-
dobju je dokaj visoka. V romskem naselju v naši občini 
skorajda ni otroka, ki ne bi obiskoval vrtca vsaj leto pred 
vstopom v šolo. To se pozneje odraža tudi na rednem obi-
sku učencev v šoli in posledično na šolskem uspehu. 

Starši se popoldanskih srečanj po navadi ne udeležu-
jejo, ne čutijo želje po druženju in sodelovanju z drugi-
mi starši in s strokovnimi delavkami vrtca. Prav tako ne 
prihajajo na individualne pogovorne ure. V stik z njimi 
pridemo zjutraj ob prihodu otrok ter popoldne, takrat 
je priložnost za izmenjavo medsebojnih informacij. Ra-
di prisluhnejo navodilom in pobudam vzgojiteljic in jih 
večinoma tudi upoštevajo. Romska pomočnica občasno 
– po potrebi – tudi obišče romsko naselje. Takrat poskr-
bi za prenos nujno potrebnih informacij in navezuje stike 
tudi z drugimi prebivalci.

Zaključek
Po enoletnem delu so vidni uspehi in rezultati našega 

dela. S projektom bomo nadaljevali in nadgrajevali dolo-
čena področja, na katerih čutimo primanjkljaj. Posebno 
mesto bomo še naprej posvečali gradnji medsebojnih od-
nosov med otroki, starši in strokovnimi delavci vrtca. V 
novem šolskem letu bomo imeli vključenih še več rom-
skih otrok, trenutno jih je vpisanih deset v dveh enotah 
našega vrtca. Večinoma so to otroci drugega starostnega 
obdobja. Želimo si in upamo, da bomo romsko pomočni-
co lahko zaposlovali še naprej, kljub ne preveč obetavnim 
napovedim. Želimo ustvarjati takšne pogoje, da bo vrtec 
še bolj privlačen in zanimiv tudi za romske otroke. Le ta-
ko lahko pričakujemo, da se bodo brez težav vključili tudi 
v šolo in pozneje v življenje.
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V vrtcu smo se tudi letos, kot že vsa 
leta pred tem, aktivno vključili v akci-
jo, ki poteka v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti. Geslo letošnjega tedna je 
bilo »Prava smer je gibanje«, zato smo 
v vseh oddelkih vrtca v tem tednu da-
li poudarek dejavnostim s področja gi-
banja. Aktivno smo vključili tudi starše, 
tako smo organizirali popoldansko ko-
lesarjenje s starši, z otroki in zaposleni-
mi vrtca. Obisk in odziv staršev je bil 
zelo dober. Vsako leto nam pri izvedbi 
popoldanskega kolesarjenja priskočijo 
na pomoč policisti, gasilci in kolesarsko 
društvo »Kose Radenci«. Izvedli  smo 
tudi »dan brez avtomobila«, kjer smo 
ponovno prosili starše, da ta dan pridejo 
v vrtec z otroki peš ali z nemotorizira-
nimi sredstvi. Na ta dan smo strokovni 
delavci pripravili dopoldanske dejav-
nosti pred vrtcem, ki smo jih poime-
novali »Vesela ulica«. Otroci so imeli 

možnost sodelovati pri vožnji s kolesi 
in skiroji, premagovati ovire na poligo-
nu, ciljati z žogicami, risati s kredami in 
izvajati gibanje s padalom. Seveda  je 
za uspešno izvedbo takšnih dejavno-
sti potrebno dobro timsko sodelova-
nje vseh zaposlenih in izdelan akcijski 

načrt, kjer so točno določene naloge in 
odgovornosti vsakega posameznika.  Z 
aktivnostmi smo bili zadovoljni otroci, 
starši in vzgojitelji.

 Petra Lehko, dip. vzgojiteljica 
Vrtec Manka Golarja, Gornja Radgona

Naš vrtec, enota vrtca pri Osnovni 
šoli Stročja vas, leži le nekaj kilometrov 
od Ljutomera. Na eni strani ga obdajajo 
gozdovi in vinogradi, na drugi pa se raz-
prostirajo travniki, sadovnjaki in njive. 
Prav te različne zasaditve nam omogo-
čajo spoznavanje le-teh v avtentičnem 
okolju, kjer se dogajajo.  Obenem pa 
nam v sodelovanju z okoljem uspeva 
načrtovati različne dejavnosti za otroke.  

Letos smo se v vrtcu odločili, da bo-
mo uredili svoj skalnjak, na katerega bo-
mo posadili različna zdravilna zelišča. 
Naloge smo si razdelili in sicer od naj-
mlajših pa do najstarejših otrok v vrtcu. 

Z otroki (4–6 let) smo se odločili, 
da si sami priskrbimo zelišča. Pot nas 
je vodila po Nunski Grabi, kjer nam je 
Patrikova mama že pripravila zelišča. S 
košarico smo pot nadaljevali do Tjašine 
babice in dedka in naša zbirka zelišč je 
bila popolna. Malo smo se še okrepčali, 
poigrali in pot nadaljevali nazaj do vrt-
ca. Tjašina dedek in babica sta bila nad 
našim obiskom tako navdušena, da sta 
za naslednji obisk sama dala pobudo. 

Vsi smo bili veseli povabila na ličkanje 
koruze, se pravi „na provo prleško ko-
žühaje”. Najprej sta nam razložila, kaj 
in kako bomo delali in spoznavali delo, 
ki je postalo ljudski običaj „kožühanje”. 
Zmenili smo se za ponovno srečanje in 
se poslovili. Zelišča smo posadili na že 
pripravljeni skalnjak, označili z imeni, 
nekaj pa smo jih tudi posušili. 

Kmalu je prišel dan „kožühaja”. Na 
dvorišču nas je že čakal velik kup koru-
znih storžev. Delo nam je šlo hitro od 
rok, košare so bile kmalu polne. Delo je 
ves čas spremljalo „čebljanje” in smeh, 
pa še zapeli smo ljudsko pesem Dere 
sen jaz mali bija. »Kožühanje« je bilo 
končano, posedli smo naokoli in dobili 
za malico še kvasenico. To so pogače, ki 
so jih jedli nekoč ob takšnih in podob-
nih priložnostih. Dobili smo še nekaj 
koruznih stebel, koruze in ličkanja za 
dekoracijo v vrtcu.  

Za nekatere otroke je bilo »kožüha-
nje« nekaj novega in posebnega. Ugo-
tavljali so, da je to prijetno delo, ob ka-
terem se sprostimo, se lahko družimo 

in imamo lepo. Čeprav živimo na deže-
li, je delo večinoma narejeno strojno in 
marsikaj zanimivega je skrito otroškim 
očem. Zato smo toliko bolj veseli, da 
lahko kdaj otrokom omogočimo doži-
veti kakšen ljudski običaj, ki počasi tone 
v pozabo. Hvaležni smo tistim, ki nam 
pri tem kakorkoli pomagajo.        

Cvetka Sovič in Suzana Babič,  
vzgojiteljici 

OŠ Stročja vas, enota vrtca Stročja vas 

O tem in onem iz naših vrtcev

Teden mobilnosti v vrtcu 

Dejavnosti za otroke v sodelovanju z 
okoljem vrtca
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Za Vrtec Zarja Celje je bil 20. junij 
2012 prav poseben dan. Sončen, topel, 
vesel in razigran. Razigran in prav pri-
jazen dan za pesem o prijateljstvu, za 
pihanje majhnih in  velikih mavričnih  
mehurčkov, otroški smeh, veselje otrok 
in staršev ter strokovnih delavcev vrtca.

Veselili smo se, ker sta župan Mestne 
občine Celje Bojan Šrot in ravnatelji-
ca Vrtca Zarja Marija Grešak  v družbi 
otrok vrtca Zarja odprla novozgrajen vr-
tec - enoto Mehurček, ki ustreza vsem 
sodobnim standardom in normativom 
s področja  predšolske vzgoje.

Vrtec Mehurček je umeščen v Me-
stno četrt Dečkovo naselje. Je sodo-
ben, energetsko varčen, funkcionalen 
pritličen objekt, sestavljen iz dveh de-
lov  v obliki črke L. Otrokom omogo-
ča spodbudno in varno okolje ter nudi 
kakovostne pogoje za prve korake, za 
raziskovanje ožjega in širšega okolja. V 
vrtcu  Mehurček so starši dobili prostor 
za 160 otrok. 

Otrokom je na voljo devet igralnic z 
garderobami in s širokimi hodniki. Štiri 
igralnice so namenjene otrokom prve-
ga starostnega obdobja. Štiri igralnice in 
večnamenski prostor, ki smo ga zaradi 
povečanih potreb preuredili v igralnico, 
pa so namenjeni otrokom drugega sta-
rostnega obdobja.

Igralnice so zaradi pastelnih barv in 
velikih steklenih površin svetle in pri-
jazne. Del zavzemajo lesene galerije, 
na katere vodijo stopnice. Tu smo našli 
svoj poseben prostor za tiste trenutke 
čarobnosti, ko otroci prisluhnejo pra-
vljici in z njo odpotujejo v svet domi-
šljije, ko jih obišče lutka in za vse tiste 
trenutke, ki jih otrok potrebuje zase, da 
objame svojo igračo. Galerija otrokom 
postane kotiček za umik, prostor za igro 
ali počitek.

Sodobno opremljena telovadnica je 
pomemben dejavnik spodbudnega uč-
nega okolja in omogoča vsakodnevno 
izvajanje gibalnih dejavnosti, osmišlje-
nih z radostjo, s  sproščenostjo in z ve-
seljem otrok.

Zunanje terase pred igralnicami pre-
oblikujemo v prostor za raznovrstne 
igralne dejavnosti in druženje z vrstni-
ki ter nadaljujemo z izhodom na zuna-
nje igralne površine. 

Igrišče vrtca z vrtom, s sadnim in z 
okrasnim drevjem, s čutno potjo, z na-
ravnim tunelom in raznovrstnimi igrali 
omogoča otrokom bogato učno okolje 
v različnih letnih časih. Otroci skupaj z 
nami sodelujejo pri urejanju okolja in 
spremljajo delo hišnika. Na gredah z 
vrtninami so že zrasli plodovi, ki smo 
jih obirali, okušali, vonjali in tipali. Tudi 
cvetlične grede otroci z vzgojiteljicami 
urejajo in jih že zasajajo s čebulnicami, 
ki bodo zrasle v naslednjem letu.

Vrtec Zarja je prepoznaven po otro-
ških pevskih zborčkih, zato imamo tako 
na igrišču kot v večnamenskem prosto-
ru postavljena več nivojska odra.

Del igrišča, fizično ločenega, s pr-
vimi koraki raziskujejo tudi naši naj-
mlajši otroci. S pomočjo strokovnih 
delavk se učijo pasti v varnem okolju, 
si umažejo hlače, raziskujejo, spozna-
vajo in dojemajo svet okoli sebe, raz-
vijajo občutek za ritem in hitrost ter 
dojemajo prostor in čas.

Zaposleni v enoti Mehurček smo 
veseli, da vrtec postaja vse bolj naš - 
zaradi naše pozitivne energije, zaradi 
otrok, ki vanj radi prihajajo, se druži-
jo, pridobivajo vedno nove izkušnje in 
tudi zaradi staršev, ki nam zaupajo in 
nam to tudi povedo. 

Tanja Bukovec, dipl. vzgojiteljica 
Vrtec Zarja Celje

Mehurček – nova enota Vrtca Zarja Celje

Nov vrtec in igrišče – enota Mehurček

Z našimi triletnimi otroki  preži-
vimo veliko časa v naravi, saj nam lo-
kacija enote vrtca Križe to omogoča. 
Izkoristili smo lep jesenski dan in se 
odpravili v gozd. Otrokom sem pove-
dala, da se bodo v gozdu lahko igrali. 

Sprva se otroci kar niso znašli, saj ni-
so vajeni igre brez igrač. Ob spodbuja-
nju so hitro odkrili, da se lahko igrajo 
s stvarmi, ki jih ponuja narava, in si-
cer  s palicami, z mahom, lubjem, tudi 
s kostanji. Ves material, ki so ga našli, 

so znosili na kup in nastala je prava hi-
šica za škratke.  

Otrokom sem obljubila, da se v 
gozd še vrnemo. S sodelavko sva ga 
poimenovali »naš gozdiček«. Ob vra-
čanju smo nabrali nekaj storžev, vejic, 

Pokukali smo v svet škratkov 
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mahu, vse skupaj dali v nahrbtnike in 
odnesli v vrtec.

Naslednji dan smo se ob jutranjem 
krogu prijateljstva pogovarjali o do-
živetjih na sprehodu. Ko sva otroke 
vprašali, kaj jim je bilo najbolj všeč, 
so vsi govorili o igri z naravnim ma-
terialom in hišici za škratke, ki smo jo 
zgradili. Tako so nama otroci dali idejo 
za novo vzgojno-izobraževalno temo.  
Odločili smo se, da bomo zgradili še 
več podobnih hišic. Otroci so predla-
gali, da bi jih lahko delali zunaj, pred 
vrtcem, v gozdu in igralnici. Ugotovili 
smo, da imamo premalo materiala, za-
to sva k sodelovanju povabili še starše 
naših otrok.  Prosili sva jih, naj gredo s 
svojimi otroci na sprehod v gozd in pri-
nesejo različen naravni material. Tako 
so v naslednjih dneh pridno prinašali 
liste, lišaj, mah, storže, lubje, kamenčke 
in druge zaklade iz gozda.  Naša škatla 
se je polnila z raznovrstnim materia-
lom, ki smo ga spoznavali preko različ-
nih čutil, se z njim igrali, ga razvrščali, 
delali vzorce, uporabili za didaktične 
igre. Nekaj materiala smo uporabili zu-
naj, da smo na pobudo otrok skupaj 
izdelali hišico za škratke. Ves preostali 
material nam je služil za izdelavo hišic 
v igralnici. 

Vsak otrok je v vrtec prinesel ve-
liko kartonsko škatlo in izdelal svojo 
hišico. Otroci so pokazali veliko do-
mišljije in ustvarjalnosti. Pri delu so 
bili samostojni, pomoč so potrebovali 

le pri zahtevnejšem lepljenju, kjer je 
bilo potrebno uporabiti lepilno pišto-
lo. Nastala so zanimiva bivališča, ki 
so jih otroci sproti odnašali domov, 
kjer bodo počakala na obisk pravljič-
nih bitij. Še enkrat smo se na željo in 
pobudo otrok odpravili v »naš gozdi-
ček«, kjer smo naredili  tri hišice. Vsi 
otroci so pridno iskali in nabirali raz-
ličen potreben material in hišice delali 
na štoru, ob drevesu, koreninah. Niso 
več potrebovali pomoči, le za kakšen 
nasvet so naju prosili.

Ko smo v knjigah iskali lik škratkov, 
smo našli tudi palčke. Otroci so ugo-
tovili, da so le-ti med seboj prijatelji. 
Ob pregledovanju knjig smo naleteli 
na glasbeno pravljico: Palček Piskal-
ček. Otrokom je bila zelo všeč, zato sva 
se s sodelavko odločili, da jo zaigrava. 
K sodelovanju sva pritegnili še dve so-
delavki. Poiskale smo ustrezne lutke in 
male instrumente, se naučile pesmico 
in besedilo in jo zaigrale. Otroci so jo z 
navdušenjem spremljali dramsko igro 
in se vanjo aktivno vključili. Pesmico 
o škratku so v naslednjih dneh večkrat 
sami poskušali zapeti, zato sva v igral-
nico prinesli male ritmične instrumen-
te, da so jo z njimi lahko spremljali. Ob 
vprašanju, če bi radi zaigrali vsebino, so 
se otroci z navdušenjem odzvali.  V vrt-
cu smo skupaj poiskali potrebna sred-
stva (oblačila, kape za živali), skupaj 
izdelali hišico in naslednji dan prvič 
izvedli glasbeno dramatizacijo. 

Po daljšem času smo spet obiska-
li »naš gozdiček« in bili prijetno pre-
senečeni, saj slabo vreme (močno de-
ževje in veter) ni uničilo naših hišic za 
škratke. Med opazovanjem ustvarjalne 
igre otrok, sva dobili idejo, da bi Palčka 
Piskalčka igrali kar v gozdičku. Otroci 
so najino idejo sprejeli z navdušenjem, 
morali smo le počakati na sončen dan. 
Vsak otrok je v vrtec prinesel svoj na-
hrbtnik in vanj dal instrument ter obla-
čilo, ki ga je potreboval. Vloge so si otro-
ci sami izbrali. Polni pričakovanja smo 
že po zajtrku odšli v »naš gozdiček«. 
Na cilju so doživeli prijetno preseneče-
nje, saj sta jih v hišici čakala dva škratka 
z rdečima kapicama. Končno smo jih le 
videli … Otroci so se preoblekli v živali, 
si ogledali prostor, se dogovorili, kaj bo 
kdo in igra se je pričela. V svoje vloge so 
se dobro vživeli, nekaj pomoči je bilo 
potrebne le pri besedilu in petju pesmi-
ce. Presenetila naju je deklica, ki je bila 
v vlogi palčka, saj je nekoliko spreme-
nila vsebino, ko je k sebi povabila svojo 
najboljšo prijateljico (v vlogi polžka). Z 
odigrano igro so otroci doživeli čudovi-
to izkušnjo, kakršno jim lahko nudi le 
naravno okolje. Svoje zadovoljstvo so 
med vračanjem v vrtec pokazali s pre-
pevanjem pesmice »Enkrat, enkrat je 
bil en  škrat …«.

Po teh prijetnih doživetjih se bomo 
v »naš gozdiček« še vračali in ga spo-
znavali v različnih letnih časih. Neka-
teri starši so nama zaupali, da otroci 
doma pripovedujejo o doživetjih, ča-
kajo, da jih bodo obiskali škratki, po-
samezni otroci pa imajo željo staršem 
pokazati, kje se gozdiček nahaja. Mo-
goče bodo tudi starši lahko postali  del 
naše pravljice.

Majda Donoša, vzgojiteljica 
Vrtec Tržič

ZIMSKO RAJANJE - Lara Jeznik 
mentorici Vida Javornik in Martina Rebernik, VVZ Slovenj Gradec

V gozdu
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Uvod
V vrtcih je povezovanje različnih področij kurikul neizo-

gibno. V šolah pa to žal ni stalna praksa, oziroma prej izjema 
kot pravilo. Vendar pa se v zadnjem času se pojavljajo med-
predmetni učbeniki, česar pa prej ni bilo. 

Vsi mislimo, da vemo, kaj je povezovanje področij kuri-
kula. Zanimivo bi bilo razmisliti o tem, kaj to ni. Na primer: 
če se z otroki pogovarjamo o pticah, potem rišemo ali ka-
ko drugače upodabljamo ptice, jih opazujemo, pojemo pe-
smice o ptičkih, jih oponašamo in štejemo ptičke, to še ne 
predstavlja povezovalni kurikulum. In kaj potem to je? Pa 
ostanimo pri pticah. Povezovalni kurikulum bi lahko dose-
gel svoj namen, če bi po področjih izvajali dejavnosti, ki bi 
bile povezane s pticami, a na globljih in kompleksnejših rav-
neh. Npr. spoznavali ptice kot del narave, v katero živalsko 
skupino sodijo (sesalci, plazilci, ptiči ...), kako in kje živijo 
(selivke in ptice stalnice), s čim se prehranjujejo, kako skr-
bijo za svoj zarod.  Izdelali bi plakat o različnih vrstah ptic, 
zbirali fotografije, si ogledovali posnetke. Poleg pravljic in 
zgodbic povezanih s pticami bi bilo smiselno otroke spod-
buditi k pripovedovanju o  njihovih izkušnjah in njihovem 
poznavanju ptic. Spoznali bi ornitologijo (vedo o pticah), 
mogoče tudi poimenovanje človeka, ki se ukvarja s prou-
čevanjem ptic (ornitolog). Pogledali bi si posnetke iz ptičje 
perspektive, da bi se z domišljijo, ki pri otrocih ne pozna 
meja, podali še v višave. To je le delček, ki ga lahko temati-
ka o pticah zajema. 

Ko nam je jasna razlika med prej omenjenimi dejav-
nostmi in dejanskim povezovalnim kurikulom, je posta-
vljen temelj za drugačno vzgojno-izobraževalno delo. To 
zavedanje se mi je zdelo pomembno, zato bi ga rada de-
lila s širšim krogom ljudi, ki se profesionalno ukvarjajo 
z vzgojo otrok. V nadaljevanju bom predstavila primer 
povezovanja področij kurikula z naslovom Commotion 
in the Ocean. Odločila sem se povezati področja: jezik, 
naravo in umetnost. 

Povezovalni projekt Commotion in the 
Ocean v 1. razredu OŠ
Globalni cilj: Zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov.
Področni cilji
Cilji za jezik:

-  Zavedanje lastnega in drugih jezikov ter kultur.
-  Otrok opazi razlike med zapisom različnih jezikov.
-  Spoznava knjigo in pisano besedo kot vir informacij.
-  Se izraža s kretnjami in z gibi telesa.
-  Doživlja ritem besed, glasbe in pesmi.

Načrtovane dejavnosti:
-  Otrok posluša branje angleške slikanice Commotion 

in the Ocean.
-  Pri prebiranju slikanice zaznava besedilo ter primerja 

zapise v angleškem in slovenskem besedilu.
-  V knjižnici poišče slikanice z »morsko« vsebino.
-  Posluša in zaznava rime v primerjavi s proznim besedi-

lom ter sam tvori preproste rime.
-  Uporablja slovar in drugo literaturo kot vir informacij, 

ter išče še druge poti za pridobivanje informacij.
-  Ob poslušanju skladbe Commotion in the Ocean si 

zapomni in ponovi dele besedila.

Cilji za umetnost:
-  Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških de-

javnosti in umetnosti.
-  Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z 

ustvarjanjem.
-  Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v raz-

ličnih umetniških jezikih.
-  Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, orga-

nizaciji in uporabi sredstev in prostora.

Načrtovane dejavnosti:
-  Otrok sodeluje pri različnih stopnjah ustvarjalnih pro-

cesov: pri načrtovanju, oblikovanju zamisli in izvedbe, 
posredovanju in sprejemanju dela ter pri pogovoru o 
delu, procesu, izkušnjah.

-  Nastopa pred publiko in pred kamero.
-  Otrok se sreča z umetniškimi deli v knjižnici.
-  Ustvarja in pridobiva izkušnje z različnimi materiali.
-  Smiselno izdela kompozicijo morskega dna.
-  Otrok opazuje, komentira in posnema videosekvence 

in se naje odziva z likovnim ustvarjanjem.
-  Otrok se z gibanjem in s plesom ob glasbi (Commoti-

on in the Ocean in drugimi skladbami)  izraža, komu-
nicira in ustvarja.

-  Posnema gibanje različnih morskih živali.

Cilji za naravo:
-  Otrok spoznava, da se živa bitja med seboj sporazume-

vajo.

Tanja Maver, dipl. vzgojiteljica 
OŠ Škofljica, enota vrtec Škofljica

Povezovanje področij kurikula
Povzetek
Kot študentka podiplomskega magistrskega štu-
dija predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani, z izkušnjami učiteljice v osnovni šoli 
in vzgojiteljice v vrtcu, sem v okviru modula z 
naslovom Povezovalni kurikulum izvedla projekt 
imenovan Commotion in the Ocean, ki ga predsta-
vljam v svojem članku. Članek govori o povezova-
nju področij dejavnosti in mojih izkušnjah v zvezi 
s tem.

Ključne besede: kurikul, povezovanje, področja 
dejavnosti.
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-  Spoznava, da imajo živa bitja, predmeti in snovi v do-
mišljijskem svetu lastnosti, ki jih v naravi nimajo.

-  Otrok odkriva in spoznava, kako se snovi mešajo, kako 
se pri tem spreminjajo lastnosti in kakšne so posledice 
oziroma rezultati.

-  Povezuje dogajanje v naravi s poskusi v razredu (izhla-
pevanje morske vode, soline).

-  Otrok odkriva in spoznava, da je življenje vseh živih 
bitij odvisno od drugih bitij in nežive narave.

Načrtovane dejavnosti:
-  Otrok izvaja poskuse s slano in sladko vodo ter ob tem 

spoznava izhlapevanje tekočin.
-  Igra se z vodo, jo preliva in pri tem ugotavlja in predvi-

deva rezultate.
-  Ogleda si videoposnetek o življenju pod vodo in ga pri-

merja z risanko Mala morska deklica.
-  Opazuje in opisuje morske živali, spoznava brezmej-

nost oceana, kdo je komu sovražnik, kako se živali spo-
razumevajo ...

-  Spoznava gibanje teles v vodi in na kopnem.
-  Otrok išče informacije o morskih živalih v različnih 

medijih.
-  Likovno upodablja morske rastline in živali ter opona-

ša njihovo gibanje.
-  Spoznava različne materiale in jih med seboj primerja 

(lepenka, svila, blago, usnje, les, umetne mase, pluta).

Evalvacija po področjih

Jezik
Otroci so slikanico Commotion in the Ocean sprejeli z 

velikim zanimanjem. Že prvič so poslušali moje branje do 
konca, vmes pa so komentirali. Takoj so zaznali znane be-
sede v angleškem jeziku, nekaj otrok je celo poznalo pomen  
le-teh. Zaznali so rime, ki so se jim zdele smešne, čeprav niso 
razumeli besedila. Povedali so, da so jim besede, ki sem jih 
izgovarjala, smešne. Povprašali so tudi o pomenu nekaterih 
izrazov, ki sem jim jih potem prevedla. Slikanico so imeli na 
voljo v razredu – v knjižnem kotičku in so sami velikokrat 
posegali po njej in jo prebirali. Ker nekateri že berejo, so se 
zabavali ob branju in pri izgovarjavi besed. V največje veselje 
pa ji je bila skladba z istim naslovom Commotion in the Oce-
an, ki sem jo našla na spletu. Predvsem deklice so do potan-
kosti načrtovale koreografijo in si tudi zapomnile besedilo v 
angleščini. Nekatere so na koncu celo znale pravilno zapisa-
ti naslov slikanice, ker so doma na spletu iskale te vsebine s 
starši. Zanimanje je bilo res presenetljivo. Preverjala sem tudi 
razumevanje besedila, ki so ga pripevali in ugotovila, da po-
znajo pomen besed in celotnega konteksta pesmi. Obiskali 
smo šolsko knjižnico, kjer so otroci izbirali slikanice in drugo 
literaturo v zvezi z življenjem pod morsko gladino in ocea-
ni. Ugotavljali smo tudi, kako lahko prevedemo besedilo, ki 
ga ne razumemo, v slovenski jezik. Otroci slovarja kot take-
ga niso poznali, tako da sem jim predstavila njegov namen, 
nato pa so v knjižnici s pomočjo knjižničarke iskali slovarje 
angleškega jezika in ugotovili, da obstajajo slovarji za različne 

jezike, a za vsak jezik posebej. Zabavali so se s prebiranjem 
besed in opazili razlike med zapisi v našem in drugih jezikih, 
še posebno črke, ki jih v slovenščini ne poznamo. Ker imamo 
v razredu dva otroka, čigar materin jezik je albanščina, sem 
prosila mamico enega izmed njih, da mi zapiše albansko abe-
cedo. To smo nato primerjali z našo in otroci so ugotovili, da 
ima več črk kot naša abeceda. 

Umetnost
Otroci so na velik list papirja izdelali morsko dno. Izbira-

li so med različnimi materiali, kot so blago usnje, papir, les, 
svila, plastika, umetne mase ... Navodil za ustvarjanje jim 
nisem dajala, razen teme – morsko dno. Nastal je unikaten 
izdelek, ki sem ga tudi dokumentirala – seveda v različnih 
fazah nastajanja. 

Otroci so domiselno kombinirali različne materiale in jih 
lepili na papir. Ugotavljali so tudi lastnosti lepila, ki je neka-
tere materiale bolj držalo kor druge, zato smo v ta namen 
uporabili več vrst lepila.

Največ veselja in interesa pa so otroci pokazali za gibalno 
ustvarjanje ob glasbi. Na spletu sem poiskala skladbo z na-
slovom Commotion in the Ocean in jim jo predvajala. Takoj 
se jim je zdela zanimiva, kmalu so začeli pripevati in ob njej 
plesati. Všeč jim je bila animacija, ki je spremljala videopo-
snetek. V njej je videti vse živali, ki so tudi v slikanici. S ple-
som so posnemali gibanje morskih živali in ugotavljali, da je 
takšno gibanje mogoče le v vodi, na kopnem pa je to veliko 
težje oz. nemogoče. Zanimiva je bila izjava deklice, ki je hotele 
posnemati gibanje meduze. Rekla je, da bi bilo najbolje, če bi 
jo privezali za pas in dvignili od tal, saj bi tako lahko v zraku 
lažje posnemala gibanje meduze z nogami in rokami. Dejala 
je, da bi bila potem res prava meduza – zračna meduza. De-
klice so ob poslušanju skladbe in ogledu videoposnetka že-
lele zaplesati za sošolce. Sestavile so koreografijo (malo so si 
pomagale s posnetkom) in odplesale del pesmi za sošolce in 
sošolke tudi v sosednjem prvem razredu. Ker imam mešano 
skupino dveh prvih razredov, so pri plesu želele sodelovati 
tudi deklice iz sosednjega razreda. Tako smo skupaj, v sodelo-
vanju z učiteljico in sošolci iz paralelke, pripravili pravi plesni 
nastop z naslovom Commotion in the Ocean.

Proti koncu projekta so otroci osvojili kar nekaj angle-
ških besed, nekateri so znali tudi že samostojno zapisati del 
naslova skladbe/slikanice. Na spletu so poiskali še druge 
skladbe na temo morja, oceana in življenja pod vodo. Ob 
obisku knjižnice so sami od sebe izbirali literaturo, vezano 
na temo morje.

Narava
Na področju narave smo v okviru projekta izvedli spodaj 

navedene dejavnosti. 
-  Poskuse s slano morsko in sladko vodo.
-  Ogledali smo si videoposnetek o življenju pod vodo in 

ga primerjali z risanko Mala morska deklica.
-  Uporabljali smo vodo kot rekvizit pri igri.
-  Likovno smo upodabljali morske rastline in živali ter 

oponašali njihovo gibanje.
-  Spoznavali smo različne materiale, nihove lastnosti in 

jih med seboj primerjali.
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Za poskuse sem z obiska na morju prinesla morsko vo-
do. Otroci so ugotavljali, kako prepoznamo morsko in slad-
ko vodo. Predvideli so, da to lahko storimo le z ogledovanjem 
vode v kozarcu, vendar so prišli do zaključka, da jo moramo  
poskusiti, da ju lahko ločimo. Z zanimanjem so vodo okušali, 
otipavali in se z njo igrali. Nekateri so imeli težave s poimeno-
vanjem »sladko/slano«. Eno od vprašanj, ki sem jim jih za-
stavila, je bilo tudi to, ali je sladka voda zares sladka? Zaključi-
li smo, da v sladki vodi – vodi iz pipe – ni sladkorja, ampak jo 
tako le poimenujemo, da jo ločimo od slane vode. Nekaj jih je 
vedelo tudi, da je na svetu največ slane vode in da sladke po-
nekod primanjkuje. Vedeli so tudi, da je voda nujno potrebna 
za življenje in da je treba z njo varčevati. Slano in sladko vodo 
smo v kozarcih dali na radiator, kjer smo pustili da izhlapi. Po-
jav izhlapevanja so otroci opazovali tudi na igrišču, kjer so se 
nabirale luže, ki so izhlapele, ko je posijalo sonce. Nekaj otrok 
je na začetku menilo, da luža »izhlapi« v zemljo. Ob pogovo-
ru sem jim predstavila nekaj zakonitosti, ki veljajo pri izhlape-
vanju. V kozarcu s slano vodo so lahko potem okušali sol, ki je 
ostala, medtem ko v kozarcu s sladko vodo ni bilo ničesar. Ker 
sem vodo prej prevrela, ni ostalo nič vodnega kamna in je bila 
razlika bolj očitna. Večkrat sem jim dala vodo v skledo, da so 
se lahko z njo igrali. Preizkušali so plovnost predmetov, jo pre-
livali v različne posodice in ugotavljali, da voda nima oblike (je 
ne moremo oblikovati, kot na primer plastelin, saj prevzame 
obliko posode, v katero jo nalijemo). 

Pri ogledu in primerjavi risanke in filma o življenju v oce-
anu so bili otroci zelo aktivni. Takoj so prepoznali razlike in 

ločili fikcijo od realnega stanja. Živali se v resnici ne pogovar-
jajo, vendar pa se na nek način sporazumevajo. To so lahko 
zasledili tudi v videoposnetku. Opazili so tudi, kako se razli-
kujejo barve živali in rastlin v risanki in v resničnem posnet-
ku. Pogovarjali smo se tudi o preživetju v oceanu in divjini na 
sploh. Skoraj vse živali imajo naravne sovražnike, saj se tako 
nadaljuje naravni cikel življenja. 

Zaključek in ugotovitve
Z veseljem ugotavljam, da smo vzgojitelji v vrtcu vešči po-

vezovanja področij, saj brez tega praktično ne gre. V šoli pa 
se šele v zadnjem času pojavljajo prvi učbeniki za medpred-
metno  povezovanje. Pri evalvaciji sem težko ločila področja 
med seboj, saj so se res neprestano povezovala  in eden brez 
drugega ne bi bili niti približno tako učinkovita kot sicer. Po-
vezovanje pa omogoča tudi smiselno učenje. To je učenje, kjer 
otrok na že znane informacije navezuje nova znanja, jih pogla-
blja, širi in utrjuje. Če se področja med seboj smiselno pove-
zujejo, je učenje in spoznavanje novega za otroke veliko lažje.

Pri izvajanju projekta sem opazila, da so me otroci sami 
vodili iz področja v področje s svojimi vprašanji in z rado-
vednostjo. Tudi vzgojitelj jih lažje usmerja in vodi, če ima 
pred seboj cilje iz različnih vzgojnih področij, kot če bi se 
osredotočil le na enega. Seveda morajo biti oblikovani ci-
lji naprej dovolj široki, da jim lahko sledimo, hkrati pa se 
ravnamo po željah in potrebah otrok. V eni dejavnosti se 
lahko prepleta več področij, naša naloga pa je, da jih pove-
žemo v smiselno celoto. 

Nadja Blažej, vzgojiteljica 
Marta Šorli, vzgojiteljica 
Vrtec Tolmin

Predstavitev vzgojno-izobraževalnega 
projekta »Iz babičine skrinje«

Uvod
Starejši oddelki iz Vrtca Tolmin že kar nekaj let sodeluje-

jo v projektu  Z igro do prvih turističnih korakov. »Spoznati 
turizem v našem kraju, začutiti pomen kulture in posebnosti 
našega kraja je osnovno vodilo tega projekta, ki temelji na so-
delovanju s Turistično zvezo Slovenije. Tolminska je bogata 

s tradicijo, običaji ji dajejo poseben utrip, značilnosti pa po-
seben pečat. Otroške oči so radovedne, željne raziskovanja, 
navdušene nad vsakim odkritjem, zato je prav, da raziskuje-
jo našo okolico, spoznavajo njene posebnosti, šege in navade 
(Podobnik 2012, str. 12).

V našem oddelku smo se v mesecu maju odločili, da bo-
mo odpotovali v stare čase. Našemu raziskovalnemu delu smo 
dali naslov Iz babičine skrinje (bilo je nekoč). V projektu je 
sodelovalo 23 otrok starih od 4 do 6 let. Predstavljeni so cilji 
projekta, izhodišča, potek, tehnike aktivnega učenja, zaklju-
ček projekta z razstavo.

Namen projekta, cilj in izhodišče
Namen projekta je bil približati otrokom, kako so lju-

dje v naših krajih živeli in delovali v prejšnjih časih, hkrati 
pa se postopoma seznanjati z zgodovinskimi sprememba-
mi v širši družbi.

Cilj projekta je oblikovanje osnove za dojemanje zgodovin-
skih sprememb, spoznavanje, da so ljudje in okolje, družba in 
kultura v času spreminjajo (Kurikulum za vrtce1999,  str. 33).

Povzetek
V prispevku predstavljava vzgojno-izobraževalni 
projekt, ki je bil izvajan v oddelku  otrok od štirih 
do šestih let v Vrtcu Tolmin v okviru sodelovanja 
s Turistično zvezo Slovenije. Popisujeva potek 
projekta, dejavnosti in zaključno razstavo. 

Ključne besede: stari časi, muzej, stari predme-
ti, tehnike aktivnega učenja, aktivno učenje, raz-
stava.
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Izhodišče za izvedbo projekta je bilo skupno druženje z 
otroki iz skupine, njihovimi starimi starši in uporabniki Var-
stveno delavnega centra Tolmin, s katerimi sodelujemo že od 
lanskega leta. Skupaj smo izvedli orientacijski pohod z iska-
njem skritega zaklada. Stari starši so bili zelo navdušeni.  Že 
med potjo so pripovedovali o igrah, ki so se jih igrali v mla-
dosti, o igračah, s katerimi so se igrali. Na travniku pa so nam 
te igre tudi pokazali. Besedi, ki sta se ponavljali v povezavi z 
njihovo mladostjo, sta bili „stari časi”.  

Priprava
Otroci so bili nad »starimi časi« navdušeni. To so poka-

zali v svoji igri med vsakodnevnim pogovorom. Z vzgojite-
ljico sva vedeli, da morava to njihovo navdušenje izkoristiti. 
Želeli sva,  da bi otroci znanje, ki ga že imajo o tej temi, smi-
selno povezali z novimi informacijami in aktivno in kritično 
sodelovali pri pridobivanju novih izkušenj in tako nadgradi-
li svoje znanje. Učili bi se z opazovanjem, z raziskovanjem, z 
rokovanjem s predmeti, s sodelovanjem z okoljem (muzej, 
stari starši), z razvijanjem spretnosti in sposobnosti, s pogo-
vorom,  z reševanjem problemov in izmenjavo mnenj. Da bi 
lahko vse to dosegli, bi uporabile kar nekaj tehnik aktivnega 
učenja: tabela KWL, avtorski stol, grozdenje, razgovor v sku-
pini, ogled razstavnega prostora. 

S tehniko KWL tabela (kaj že vemo, kaj želimo izvedeti, 
kaj smo se naučili), smo si pripravili načrt našega dela. Otro-
ke smo vprašali: Kdaj so bili stari časi?

Zapisali smo izjave otrok.
-		 Ko	sem	bila	še	v	trebuščku	mame.
-		 Ko	so	bili	nonoti	in	none	majhni.
-		 Ko	so	pasli	ovce	in	koze.
-		 Ko	so	imeli	lesene	cokle,	strgana	oblačila.
-		 Ko	je	živel	Kekec.
-		 Ko	so	živeli	dinozavri.
-		 Ko	je	bilo	na	Zemlji	veliko	izbruhov	vulkanov.
-		 Ko	so	bile	piščali	iz	kosti.
-		 Ko	so	živeli	kralji	in	kraljice.

Nato sva otroke vprašali, kaj želimo izvedeti? Otroci so 
želeli odgovore na naslednja vprašanja: Ali so imeli v starih 
časih kavče?  Kakšno TV so gledali? Ali so imeli računalnike? 
Kako so delali, šivali igrače? S kakšnimi igračami so se igrali? 
Ali so imeli kopalnico, stranišče? Kje so imeli pospravljena 
oblačila, prte? Strinjali smo se, da bomo odgovore dobili od 
naših non, nonotov, od Ludvika (gospod, ki je že lani pripo-
vedoval o starih časih), v muzeju, v knjigah, v enciklopedi-
jah, na računalniku, v Naravoslovnem muzeju v Ljubljani.

Vsebino naših dejavnosti smo predstavili tudi staršem na 
plakatu pred igralnico. Poleg glavnega cilja, ki sva ga izbrali 
s področja družbe, sva določili cilje tudi z ostalih področij:
• jezik: otrok v vsakdanji komunikaciji razvija sposobnosti  

ločevanja (prepoznavanja) med narečjem, pogovornim 
jezikom in knjižnim jezikom; doživlja in spoznava pri-
merna literarna dela in se seznanja z novimi izrazi (Ku-
rikulum za vrtce 1999).

• umetnost: doživljanje umetnosti kot dela družbenega in 
kulturnega življenja; razvijanje ustvarjalnosti in specifič-
nih umetniških sposobnosti (Kurikulum za vrtce 1999).

• narava: spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje 
spretnosti na področju tehnike in tehnologije (Kuriku-
lum za vrtce 1999).

Stare starše otrok smo zaprosili, naj pobrskajo po pod-
strešjih, kleteh, skrinjah in nam zaupajo stare predmete. Hkra-
ti smo jih tudi povabili, naj nas obiščejo v skupini in nam pri-
povedujejo o časih svoje mladosti.

Dejavnosti v projektu
Otroci so kmalu začeli prinašati te predmete v vrtec. Na 

jutranjem sestanku so jih s ponosom predstavili drugim otro-
kom (tehnika – avtorski stol: kako se predmet imenuje, za kaj 
so ga rabili, kako so ga uporabljali). Nekateri otroci si doma-
čega imena za predmet niso zapomnili, zato so ga stari starši 
napisali na listek. Odgovarjati pa so morali tudi na vprašanja 
otrok. Otroci so prinašali stare likalnike, mlinčke, prte, lese-
ne žlice, stara orodja, pinje … Pri razvrščanju le-teh po sku-
pinah smo uporabili tehniko grozdenja. Ob opazovanju teh 
predmetov smo ugotovili, da so narejeni iz lesa, kovine, gline, 
blaga. Ugotavljali smo tudi njihove podobnosti in različnosti 
(po obliki, barvi, teži). Spoznavali smo nove izraze za pred-
mete, jih poslušali, ponavljali in si jih poskušali zapomniti … 
Natančno smo opazovali predmete in jih tudi likovno upo-
dobili (oglje, svinčnik, kreda, tuš). 

S kom smo sodelovali in na kakšen način
Kar nekaj starih staršev se je odzvalo našemu vabilu, naj 

nas obiščejo. Tudi oni so najprej predstavili predmete, ki so 
jih prinesli s seboj. Potem pa so odgovarjali na otroška vpra-
šanja. Še bolj kot besede je otroke navdušilo delovanje teh 
predmetov (priprava likalnika na oglje, likanje, pranje na pe-
rilniku, šivanje nogavic na »gobi«, mletje kave …). Kasneje 
so se otroci v kotičkih igrali prav te dejavnosti.

Obiskali so nas stari starši, mi pa smo obiskali Tolminski 
muzej. Prijazna gospa Karla, ki je kustosinja v etnološkem 
muzeju, nas je popeljala po prostorih, ki so bili v stari hiši 
(kuhinja z ognjiščem, izba s pečjo, spalnica). Najprej je pred-
stavila stare predmete, razložila njihovo uporabo, potem pa je 
dovolila otrokom, da so s temi predmeti tudi rokovali: pražili 
kavo, mešali polento v kotlu, pripravljali maslo v pinji, pekli 
kruh, pripravili likalnik za likanje, nosili košaro na glavi, ho-
dili z lesenimi coklami in gospodarjevimi škornji, zibali do-
jenčka v zibelki … (tehnika – ogled razstavnega prostora).  
Kustosinjo smo povabili tudi na našo razstavo. 

Ob povratku v igralnico smo izdelali plakat s fotografija-
mi iz muzeja. Ob njem smo obnovili in ponovili, kaj smo vi-
deli, kaj nam je bilo najbolj všeč.  Otroci so plakatu dali tudi 
naslov. Istočasno je nastajal tudi plakat s slikami otrok, kako 
predstavljajo stare predmete sovrstnikom in plakat s starimi 
starši, ki nas obiščejo v skupini. Vse te plakate smo obesili po 
igralnici, da so jih otroci ogledovali in se ob njih pogovarjali. 

Otroci so se preizkusili tudi v pletenju košaric iz vrbovih 
šib, pisanju s peresnikom in črnilom, pisanju s kredami na 
tablice. Izdelali smo tudi  punčki iz cunj in zibelki.

V knjižnem kotičku so imeli na razpolago priročnike in 
enciklopedije o starih predmetih in izdelovanju le-teh. Veli-
kokrat se je zaslišal njihov navdušen glas: »To smo videli v 
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muzeju!« ali pa: »To imamo tudi v naši igralnici!« Z vese-
ljem pa so listali tudi stare knjige pravljic in naju prosili, da 
jih prebereva. Posebno doživetje za otroke, pa tudi za naju, 
je bilo poslušanje in branje starih tolminskih povedk, ki jih je 
prof. Janez Dolenc zbral v knjigi Zlati Bogatin. Melodija tol-
minskega jezika in domači izrazi so nežno valovali skozi otro-
ška ušesa. Sijoče oči in tišina pa so razodevale, da so povedke 
otroke prevzele in očarale. Marsikatera beseda je bila za nas 
uganka in neznanka. Najprej smo jo poskusili sami razvozla-
ti, ko pa nam ni šlo več, smo poiskali razlago le-te. Tolmin-
skega narečja nismo samo poslušali, poskusili smo se tudi v 
petju tolminskih pesmi. Ena od teh se je otrokom še posebej 
priljubila. Prepevali so jo skozi cel dan. Ko so čakali na mali-
co ali kosilo, na sprehodu, pri igri, na jutranjem sestanku …

PAPIEU (tolminska ljudska)
`Na	cikasta	kraua,
`n	lisasti	uou,
aba	sta	plesala,	
abedn	ni	znou.	
Ta	stara	je	bouna,	
ta	mlada	leži,	
se	j`	bina	napila,	
je	glaua	bali.	
Ta	stara	je	umrla,	
u	nebiesa	je	šla,	
je	cuokle	pazabla,	
nazaj	je	pršla.	
Pa	če	je	primema,
pa	če	je	ujamema,
pa	če	je	primema,
je	wržema	u	papieu,	papieu,	papieu.
Pa	če	je	primema,
pa	če	je	ujamema,
pa	če	je	primema,
je	wržema	u	papieu,	papieu,	papieu	…

(http://www.snezet.si)

Pri vsakodnevnih refleksijah so otroci izrazili vtise, doži-
vetja, nova spoznanja in informacije in jih zapisali v tabelo. 

Evalvacija z otroki ali Kaj smo se naučili
Skupaj z otroki smo naredili evalvacijo o tem, česa smo se 

naučili. Skupaj smo prišli do spodaj navedenih ugotovitev.
-  Stari časi so bili takrat, ko so bili naši »nonoti« in »no-

ne« majhni.
-  Imeli so črno-belo televizijo, niso še imeli računalnikov.
-  Fotografije niso bile barvne, ampak črno-bele.
-  Imeli so stare krožnike.
-  Imeli so vodnjake, ker vode še niso imeli v hiši.
-  Kopali so se v lesenih čebrih v kuhinji.
-  Igrače so jim starši izdelali doma (iz blaga, lesa, slame ...).
-  Obuti so bili v lesene cokle z žeblji, da se jim ni drselo.
-  Ko so možje šli kosit v »snežet«, so si na čevlje dali de-

reze – »krapše«, da se jim ni po bregu ni drselo.
-  Gospodinje so jim malico ali kosilo prinesle v košarah, 

ki so jih nosile na glavah. 
-  Vodo so prinesli v »bisagah«.

-  Otroci so spali v zibelkah, ki so na dnu imele tri luknji-
ce, da je ven teklo lulanje.

-  Otroci so bili poviti kot »mumije«, od glave do peta.
-  Imeli so malo oblačil, ki so jih spravljali v lesene skrinje.
-  Niso imeli elektrike, svetili so si s trstenkami, kasneje s 

petrolejkami.
-  Kuhali so na ognjiščih, kasneje na »špargetih« na drva.
-  Kuhinja je bila črna, ker ni bilo dimnikov, kadilo se je 

kar skozi okno.
-  V šoli niso imeli flomastrov, samo svinčnike, peresnike 

in črnilo.
-  Otroci niso hodili v vrtec. Bili so kar doma.
-  V trgovino niso hodili vsak dan.
-  Za kosilo in večerjo so imeli, kar so pridelali doma. Me-

so so imeli malokrat za kosilo.
-  »Mizerja« ne pomeni »hiša od mizarja«, ampak re-

vščina. V starih časih niso imeli veliko denarja. Pa tu-
di veliko oblačil ne. Eno obleko so imeli za nedeljo in 
praznike, drugo pa za vsak dan.

Razstava v vrtcu
Višek in zaključek našega projekta je bila razstava. Naša 

igralnica se je spremenila v muzej. Nastala je črna kuhinja, 
izba, kotiček za otroške igrače, šola nekoč, glasbeni kotiček s 
ploščami in z gramofonom, gospodarski in kmetijski del … 
Otroci so izdelali vabila za starše, stare starše, kustosinjo mu-
zeja, druge skupine v vrtcu …

Prišel je dan odprtja razstave. Otroci so zapeli dve pesmi: 
Pepieu in Naša mati kuha kafe. Kot mali  kustosi so svoje star-
še, stare starše, bratce in sestrice, predstavnico muzeja vodili 
po razstavnem prostoru in jim razlagali, kje je kaj. Kar žareli 
so. Bili sva ponosni nanje.  Starši so bili navdušeni. Najbolj 
pa jim je bila všeč črna kuhinja. 

V naslednjih dneh so si našo razstavo ogledali še drugi: 
skupine otrok  in zaposlenih našega vrtca, skupina strokov-
nih delavk iz Vrtca Nova Gorica, ki je bila na obisku v našem 
vrtcu, nekateri prebivalci Tolmina. O naši razstavi sta poro-
čala lokalna televizija TV TMIN in lokalno glasilo Sočasnik.

Ob koncu razstave so obiskovalci lahko zapisali svoje vti-
se in misli. Seveda so jih morali napisati z peresom ali svinč-
nikom. Nekaj utrinkov:

-		 Zelo	lepo!	Najbolj	nam	je	bila	všeč	črna	kuhinja.	Zelo	ste	
se	potrudili.

-		 Čudovito!	Ogromno	truda	ste	vložili	v	delo	vaših	otrok.	
Hvala.

-		 Zelo	izvirno	in	prekrasno	potovanje	v	preteklo	obdobje.
-		 Ta	muzej	mi	je	bil	zelo	všeč.	Zelo	ste	se	potrudili	in	ste	zelo	

pridni.	Lepo	pa	je,	da	se	stari	običaji	ohranjajo	še	do	danes.

Zaključek
Namen projekta je bil približati otrokom, kako so ljudje 

v naših krajih živeli in delovali v prejšnjih časih, hkrati pa se 
postopoma seznanjati z zgodovinskimi spremembami v širši 
družbi. Ocenjujemo, da je bil namen dosežen. 

Cilj projekta je bil, da otroci v oddelku oblikujejo osnove 
za dojemanje zgodovinskih sprememb ter spoznajo, da so 
ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo. Oce-
njujemo, da smo cilj dosegli.
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Brez sodelovanja staršev, starih staršev in navdušenih 
otrok nam ta projekt ne bi uspel. Prepričani sva, tudi zara-
di izjav otrok, da potovanje v stare čase ni bilo zaman in je v 
njihova mlada srca zasejalo  spoštovanje in ljubezen do de-
diščine naših prednikov.

Literatura: 
http://www.kd-fsrazor.si
http://www.snezet.si
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljublana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod 

RS za šolstvo.
Podobnik, K. (2012). To smo mi. Glasilo ob 110. obletnici vrtca Tolmin. Tol-

min: VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin.

Uvod
Glavni cilji, ki smo jih s projektom Zelena luč v oddelku 

Žoge zasledovali, so bili: prepoznavanje vrst prometa in pre-
voznih sredstev (cestni, železniški, vodni, zračni); seznanjanje 
z varnim ravnanjem v prometu, opazovanje in spoznavanje 
prometne poti v okolici vrtca; spoznavanje prometnih znakov 
za pešce in kolesarje; utrjevanje pravil varne hoje (v skupini, 
ob odrasli osebi, na pločniku, prečkanje ceste …); razume-
vanje pomena vidnosti v prometu (rumeni brezrokavniki, 
kresničke …) in uporabe varnostnega pasu; posameznikov 
prispevek k zdravemu urbanemu življenju (peš hoja, alterna-
tivne oblike vožnje ‒ kolesarjenje, javni prevoz …). 

     Glavne cilje so spremljali in usmerjali procesni: razvoj 
otrokovih sposobnosti in potencialov; višja kakovost življe-
nja in učenja otrok 2. starostne skupine; dvigovanje ravni 
otroške participacije; dvigovanje ravni demokratičnega od-
ločanja; usposabljanje otrok za posamezne postopke v pro-
cesu reševanja problemov; razvijanje predstav o zaporedju 
dogodkov; razvijanje bralne kulture in pozitivnega odnosa 
do knjig, glasbe, plesa; spoznavanje novih besed.

Dejavnosti po področjih

Jezikovno	področje
Zajemalo je poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. 

Otroke sva vsakodnevno vključevali v komunikacijske proce-

se in razvijali neverbalno izražanje in jezikovne zmožnosti. Z 
Lidijo Gačnik Gombač smo odkrivali Kam gredo spat tovor-
njaki?, z Miro Voglar in Lidijo Osterc obiskali Bibe v avtošo-
li, z Michèle Longour raziskovali Promet, v minutah za poe-
zijo smo prisluhnili prometnim pesmim Zvezdane Majhen, 
s Ferijem Lainščkom smo spoznavali prometno abecedo za 
najmlajše ‒ Znalček in kuža v prometu – ter opazovali, listali 
slikanice in opisovali ilustracije.

 
Umetnost
Ustvarjalne potenciale smo udejanjali skozi umetnost. 

Risali smo prevozna sredstva, izdelovali semaforje iz plastič-
nih zamaškov, izrezovali in lepili prometne znake, oblikovali 
podstavke za semaforje in prometne znake iz slanega testa, 
pripravili plakat o prometu, poslušali glasbeno zgoščenko in 
peli Alsfaltnice z Dominikom Krtom, z Romano Krajnčan  
smo odplesali Prometnico porednico, fotografirali in snemali 
posamezne dejavnosti …

Medijska	vzgoja
Z ogledom 3D vzgojno-izobraževalne (didaktične) ani-

mirane serije Zelena luč ‒ Varno v promet smo projekt pope-
strili z medijsko vzgojo; nova spoznanja, izkušnje in aktivno 
učenje v sodelovanju z okoljem pa smo pridobivali z obiski 
ustvarjalnih delavnic na Trgu svobode, kjer smo si ogledali 
tudi električne avtomobile, skuterje in kolesa, se preizkusi-
li na poligonu za preventivno vzgojo otrok o varnem vklju-
čevanju v cestni promet, se pogovarjali in igrali s prijaznimi 
policisti ter uživali v lutkovni predstavi društva DUL Vizavij 
‒ Avtomobil Rdečko.

Mesečni projekt smo evalvirali v sproščenem pogovoru 
ob fotografijah in si ogledali oddelčni film Raziskovalci pro-
meta. Starše smo razveselili z razstavo ustvarjalnih izdelkov, 
ki so nastali v času projekta.

Vključitev	med	širše	cilje	družbe
Naš oddelčni projekt Zelena luč smo načrtovali in izvajali 

sočasno z Evropskim tednom mobilnosti in s Tednom pro-
metne varnosti v Mariboru, tako smo lahko veliko sodelovali 
z okoljem, se neposredno vključevali v promet in pridobiva-
li konkretne izkušnje ter spodbujali učenje z raziskovalnim 
pristopom, v katerem otroke postopno in sistematično z ra-
znolikimi dejavnostmi in izkušnjami vodimo k razvijanju 
miselnih procesov ter kreativnemu in kritičnemu mišljenju, 
ki sta osnovni kompetenci 21. stoletja. V sodobni družbi se 

Barbara Bednjički Rošer in Maja Geršak, vzgojiteljici 
Vrtec Ivana Glinška Maribor

Projekt Zelena luč
Povzetek
Eno pomembnejših vzgojnih sporočil, ki jih mo-
ramo vzgojitelji posredovati otrokom,  je to, da 
smo za varnost na cesti odgovorni vsi, vsak pa 
je odgovoren tudi zase in svojo varnost. Otrokov 
vstop v svet prometa, ki smo ga odrasli ustvarili 
po svoji meri, mora biti postopen, pridobivanje 
prometnih spretnosti pa celostno ‒ z dobrim 
zgledom in v povezavi vseh kurikularnih podro-
čij. To smo poskušali udejaniti v projektu Zelena 
luč, ki ga predstavljava v članku.

Ključne besede: promet, prometna vzgoja in uče-
nje, projekt.
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Uvod
Predšolsko obdobje je zelo pomembno za pridobivanje 

izkušenj in znanj. V tem obdobju delujejo otroški možgani 
po načelu spužve. Bilo bi škoda, da ne bi izkoristili velike 
možnosti, ki nam jo nudi narava za odkrivanje sveta in pri-
rojeno otroško radovednost.

Naravoslovje naj bo zanimivo. V veselje naj bo odraslim 
in otrokom. Če je dolgočasno, se nihče ne bo kaj prida na-
učil. Veselje in radovednost naj združujeta igranje in nara-
voslovje, pravi Krnel (2005).

Načrtovanje obiska Postojnske jame
Cilj načrtovane dejavnosti je bil: otrok spozna lastnosti 

jame, kapnike in človeško ribico. Pred obiskom jame smo se 
pogovorili o izkušnjah, ki so jih nekateri otroci imeli. Skupaj 
smo določili, na kaj bomo pozorni in katera vprašanja bomo 
postavili vodiču. Dogovorili smo se, da bomo pozorni na to, 
kaj vidimo, slišimo in vohamo. Vodiča bomo vprašali, kdo 
živi v jami, če je v jami vedno tema in če se morda tam skriva 
kakšen zaklad. Zaradi varnosti smo se s sodelavkami odloči-
le, da nas na izlet spremljajo tudi starši. 

V jami
Na dan obiska je vse teklo po načrtu. Med ogledom jame 

smo se umirili. V popolni tišini smo poslušali glasove v jami. 
Vse, kar smo slišali, smo tudi sproti skicirali in narisali. Na-
to smo se poskušali z jamo pogovarjati in poslušati odmeve 
svojih glasov. Raziskovalno igro smo nadaljevali z vpraša-
njem »nosek, kaj vohaš« in tudi ta odkritja smo narisali. Po 
končanem ogledu smo skupaj odgovorili na vprašanja: Kaj 
smo videli? Kaj smo slišali? Kaj smo čutili? Kaj smo vohali?

Naš obisk jame smo tudi fotografirali. Po obisku smo se 
v vrtcu ob naših grafičnih izdelkih in ob fotografijah pogo-
vorili o izkušnji obiska Postojnske jame ter vse naše izdelke 
združili v osebno izkaznico. Skupaj smo določili simbol Po-
stojnske jame in poleg njega zapisali tudi ime kot naslov naše 
osebne izkaznice. Ta plakat smo nato obesili v naravoslovni 
kotiček v igralnici.

Evalvacija
Domišljijska igra “Potujemo v jamo” je pokazala, da so 

bili vsi otroci mišljenja, da so jame pod zemljo in da v njih 

Za dobro prakso

v promet vključujemo dnevno, s tem zaživi otrokovo okolje, 
ki ga vsakodnevno obdaja, pričnejo se prvi koraki k trajno-
stnemu razvoju urbane mobilnosti in postavljanje temeljev 
otrokovega življenjskega sloga.

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

in Zavod RS za šolstvo.
Otrok v vrtcu – priročnik h kurikulu za vrtce. 2. natis. (2008). Ur. L. M. Umek in 

R. Kroflič. Maribor: Založba Obzorja.

Ilenia Vivoda, dipl. vzgojiteljica  
Vrtec Delfino blu Koper

Obiskali smo Postojnsko jamo
Povzetek
V prispevku predstavljam, kako so predšolski 
otroci spoznavali Postojnsko jamo. Med obi-
skom so ugotavljali lastnosti in značilnosti 
jame, spoznali so kapnike in človeško ribico. 
Obisk je bil načrtovana dejavnost, ki je vključe-
vala poleg opazovanja, razlag in pogovora, tudi 
nekaj raziskovalne dejavnosti. Prav raziskova-
nje daje otrokom možnost, da postanejo aktivni, 
samostojno iščejo rešitve in nova spoznanja. Na 
svoje ravnanje prejmejo povratne informacije in 
tako zberejo pomembne informacije in izkušnje, 
ki jih ne pozabijo.

Ključne besede: obisk kraške jame, opazovanje, 
raziskovanje, pogovor, podoživljanje.
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živijo oz. so živeli dinozavri. Nekaj otrok (7 %) je omenilo, 
da se tam skrivajo netopirji in veliki zakladi. Zanimivo, da so 
se tudi otroci, ki so že bili v jami, na koncu strinjali s preosta-
limi. Dodali so, da je v jami tema in da ni nobenega drevesa. 

Pred vhodom nas je pričakal vodič, kateremu so otroci 
z veseljem postavili vsa dogovorjena vprašanja in še veliko 
drugih. Nekaterih odgovorov otroci niso sprejeli in to je bila 
odlična pobuda, da so vstopili v jamo in se sami prepričali o 
vseh odgovorih. Tretjina otrok je ob vstopu v jamo postala 
preplašenih, zato je bila tudi s tega vidika prisotnost staršev 
zelo dobrodošla. Šest otrok je začelo jokati, vendar je rado-
vednost premagala solze in smo lahko v kratkem začeli z našo 
pustolovščino. Med obiskom jame so otroci opazili in odkrili 
naslednje značilnosti:

- zaznali nižjo temperaturo,
- zaznali odmeve,
- opazili kapljanje,
- opazili kapnike,
- opazili odsotnost rastlin,
- spoznali človeško ribico.

Dan po obisku jame so vsi otroci poznali ime obiskane ja-
me in človeško ribico. Velika večina otrok je za človeško ribi-
co uporabila besedo proteus. Skoraj vsi so uporabili besedo 
kapniki. Polovica otrok je uporabilo besedo stalagmit in več 
kot polovica jih je omenilo reko Pivko.    

Tudi mesec dni po obisku jame večino odkritih značilnosti 
ni šlo v pozabo. Več kot polovica otrok je še vedno uporablja-
lo besedo proteus in kapniki. Pred obiskom jame so otroci 
opisali jamo kot temno in brez dreves. Mesec dni po obisku, 
pa so jo opisali kot temno, mokro, mrzlo, brez rastlin, brez 
zemlje, v njej odmeva in ima kapnike.

Izkušnjo otroci lahko podoživljajo prek osebne izkaznice 
Postojnske jame, ki visi v naravoslovnem kotičku. S tem se 
znanje še krepi in dopolnjuje. Po šestih mesecih so si otro-
ci še vedno najmanj enkrat tedensko želeli ogledati DVD o 
Postojnski jami.

Zaključek
Pomembno je, da z različnimi aktivnostmi nudimo otro-

kom dovolj priložnosti in časa, da začutijo lastnosti narave 
z vsemi čutili. O tem, kar vidi okoli sebe, otrok sprašuje, in 
prek dejavnosti ga spodbujamo k iskanju odgovorov. Zave-
dati se moramo (Krnel 2005) pomembnosti spoštovanja 
njegovega načina razmišljanja, njegovih ugotovitev pa nikoli 
ne označujemo kot napačne. Vloga vzgojitelja se kaže v tem, 
da otrokom nudi možnosti in spodbude, s katerimi se otroci 
lahko učijo iskati odgovore. 

Literatura
Hvala, B. in Krnel, D. (2005): Zakaj? Zakaj? Zakaj?. Ljubljana: Modrijan.

IGRA NA DVORIŠČU POZIMI - Zala Špoljar Slivnik (5,7 leta), 
mentorici  Helena Krejan in Simona Jamnikar Pukl, VVZ Slovenj Gradec
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Ministrstvo za znanost, šolstvo, 
šport in kulturo vam je podelilo 
državno nagrado za uspešno peda-
goško delo. V katerih opravljenih 
nalogah vidite svoj največji uspeh?

Ponosna sem na svoj kolektiv, na 
odlične sodelavce, ki ob kakovostnem 
delu z otroki,  z navdušenjem in z veli-
ko notranje motivacije odgovarjajo na 
vedno nove izzive. Odlikuje jih empa-
tičnost, odgovorno delo, sodelovalnost, 
ustvarjalnost, znanje, pogum za spre-
membe in dobra energija. 

Tudi sama sem z vsem srcem in od-
govornostjo s kolektivom pri vsem, kar 
delamo in smo leta gradili. V skladu z 
vrednotami vrtca se trudim nuditi var-
nost, sprejetost, spoštovanje, spodbujati 
odprtost za novosti, sodelovanje. V vrt-
cu veliko pozornost namenjamo stro-
kovnemu razvoju zaposlenih, ki je del 
kulture vrtca. Zaposlenim je pomemb-
no stalno izobraževanje, raziskovanje, 
vključevanje v projekte, uvajanje spre-
memb, izmenjave in predstavitve dobre 
prakse, preverjanje vrednot vrtca,  stal-
no iskanje tistega bolje za otroke. Za-
posleni skupaj z otroki in s starši obli-
kujemo vrtec, kakršnega želimo za naše 
otroke. To je naš skupni največji uspeh.

Za vsakega otroka  je pomemben 
dober start v vseživljenjsko uče-
nje, ki se za približno 80% sloven-
skih otrok začne v vrtcu. Kaj meni-
te o tem podatku?

Osebno verjamem sodobnim do-
gnanjem znanosti, zato sem vesela vi-
soke vključenosti otrok v vrtce.  Tudi 
akademik prof. dr. Trontelj, slavnostni 
govorec na podelitvi državnih nagrad, je 
poudaril, da je predšolska vzgoja najpo-
membnejša v razvoju otroka in je ni mo-
goče nadoknaditi nikoli več kasneje, tu-
di z vseživljenjskim izobraževanjem ne. 

Prav zato je izjemno pomembno, da bi 
v slovenskih javnih vrtcih, ki so kakovo-
stne predšolske ustanove, ohranili vsaj 
take pogoje, kot jih trenutno imamo. 

Ne zgolj v raziskavah, tudi v praksi se 
kaže, da ni dovolj, da je otrok v vrtcu, iz-
jemnega pomena je, kakšen vrtec je to, 
kakšen program ima, kolikšna je igralna 
površina na otroka, kakšno je razmerje 
med otroki in odraslimi in kdo dela z 
otroki oz. izobrazba strokovnih delavk. 
Tu so ob ostalih naštetih pogojih profe-
sionalni vzgojitelji nujni, saj gre za delo z 
otroki. Žal lahko danes že vsakdo odpre 
zasebno varovanje otrok, ime vrtec pa 
si kar pripne zraven. Pri tem mislim na 
različne modne d. o. o. »vrtce«. Usta-
novitelj si nato izmisli za starše privla-
čen program, ki pa ni nujno strokovno 
zasnovan in v razvojno korist otrok, še 
zlasti če nima ustrezno usposobljene-
ga kadra. Želim si, da bi država zaščitila 
otroke pred laiki v tako imenovanih d. o. 
o. ali s. p. »vrtcih« ter jim vsem, katerih 
starši to želijo, dala prostorsko možnost 
za vključitev v javni vrtec.

Ste dolgoletna ravnateljica javnega 
vrtca Šentvid Ljubljana. Katerim 
ravnateljskim nalogam posvečate 
največ pozornosti v tem šolskem 
letu?

V šolskem letu bom več časa name-
njala implementaciji programa Krepi-
mo družine med starše,  sodelovalnost 
med zaposlenimi na vseh dogovorjenih 
nalogah, kakovostni realizaciji načrto-
vanih razvojnih ciljev, projektov, izo-
braževanj ter s spremljavo, pogovori in 
skrbnimi samoevalvacijami skrbela za 
kakovost  vrtca v najširšem smislu. Vsaj 
želim si, da bi tako bilo, kljub kriznemu 
času, v katerem smo. V naslednjem letu 
bomo gradili tudi novi prizidek vrtca, ki 
bo verjetno terjal svoj čas in vse druge 

naloge, ki v času sprememb dodatno za-
poslijo ravnatelje.

Veliko ste se in se očitno še boste 
posvečali organizacijski kulturi v 
vrtcu. Kultura vrtca se razlikuje 
glede na elemente storilnosti, nad-
zora in medsebojnih odnosov. Kaj 
se vam zdi najbolj pomembno?

V vrtcu se je organizacijska kultura 
oblikovala skozi leta, vmes so odhajali 
in prihajali novi zaposleni, zamenjali 
sta se moji pomočnici, svetovalna de-
lavka, pravzaprav se je v zadnjem de-
setletju zamenjal skoraj ves kolegij, 
s katerimi smo pravila na novo obli-
kovali, oblikovala se je nova kultura, 
veliko je novih sodelavcev, vendar je 
razmerje med tremi različnimi gene-
racijami uravnoteženo in ravno pravo 
za učenje drug od drugega. V tem času 
smo zaposleni skupaj s starši oblikovali 
vrednote vrtca ter določili vedenja, ki 
jih podpirajo, katere vedno znova pre-

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

Oblikovali smo kulturo odgovornega 
dela in medsebojnega sodelovanja

Jožica Pantar je diplomirana vzgojiteljica s strokovnim nazivom  
svetnica in dolgoletna ravnateljica javnega zavoda Vrtec Šentvid 
– Ljubljana. Za svoje uspešno, inovativno in strokovno delo je letos 
prejela državno nagrado, ki jo najbolj uspešnim učiteljem na pre-
dlog komisije podeljuje šolsko ministrstvo. 

Jožica Pantar
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verjamo oz. opozorimo na konkretna 
ravnanja, ki ne podpirajo dogovorje-
nih vrednot in ciljev vrtca. Zavedamo 
se odgovornosti, ki jo imamo do otrok, 
staršev in sodelavcev, zato se je skozi 
leta oblikovala takšna kultura odgo-
vornega dela in medsebojnega sode-
lovanja, ki konstruktivno prispeva h 
kakovosti vrtca, k izpolnjevanju njego-
vega temeljnega poslanstva. Pred več 
kot desetletjem je bil oblikovan Etični 
kodeks za zaposlene v vrtcih, ki bi bi-
lo smiselno obnoviti in znova ponudi-
ti v sprejem vsem zaposlenim v javnih 
vrtcih kot pomembno vodilo za delo 
v vrtcu.

Priložnost glede tega se ponuja že 
prihodnje leto januarja na stro-
kovnem posvetu v Smeltu, kot 
smo tudi v Vzgojiteljici že napove-
dali. Sicer pa nobeno znanje ni več 
dokončno. To še toliko bolj velja 
za svet, ki nikoli ni bil posebno 
stabilen, zadnje čase pa tudi našo 
domovino pestijo težave, ki jih 
je povzročila kriza v poslovnem, 
gospodarskem in ekološkem smi-
slu. Krizne težave vplivajo tudi na 
življenje otrok in staršev, tudi na 
življenje v vrtcu in šoli. Kakšen je 
vaš pogled na obvladovanje teh te-
žav v vrtcu?

Krizne razmere so najtežje prav za 
starše z malimi otroki, zato smo v na-
šem vrtcu k tej problematiki sistema-
tično pristopili po svojih najboljših 
močeh. Družine potrebujejo izpol-
njenost osnovnih življenjskih potreb 
(bivališče, hrana, zdravstvena nega), 
pozitivno družinsko vzdušje (topli od-
nosi, skrbna vzgoja otrok, učinkovita 
komunikacija), notranje vire (razšir-
jene družine, prijatelje, dobre sosede, 
izobrazbo oz. spretnosti, znanja) in 
samozaupanje (da imajo nadzor nad 
stvarmi, da vlada v družini občutek, da 
je vse v redu). Namenoma sem navedla 
značilnosti uspešne družine, kjer vlada 
pozitivno vzdušje, samozaupanje, kjer 
so dobri pogoji za kakovosten razvoj 
otroka. V sedanjih kriznih razmerah 
mnoge mlade družine vsega od našte-
tega nimajo več v zadostni meri, zato 
je izjemnega pomena, da so vsaj njiho-
vi otroci vključeni v vrtec, kjer je zanje 
dobro poskrbljeno. Seveda se naj dru-
žinam pomaga tudi na druge načine. 

Omenili ste poseben program za 
krepitev družin. Lahko več poveste 
o tem?

V vrtcu smo se v preteklih šolskih 
letih vključili v usposabljanje v okviru 
iniciative »Krepimo družine«, program 
smo predstavili tudi svetu staršev. V bi-
stvu ne gre za program, pač pa za filozo-
fijo. Gre za deloma nov pogled na dru-
žine, temeljno vodilo je, da ima vsaka 
družina svoje moči, le prepoznati jih je 
potrebno in jih krepiti. V vrtcu smo tako 
za šolsko leto še bolj premišljeno obli-
kovali načrt medsebojnega sodelovanja 
z družinami, kot tudi seznanjanja družin 
s petimi zaščitnimi dejavniki, ki poma-
gajo graditi moč družin, da ostanejo ali 
postanejo uspešne. Če nam bo uspelo 
vsaj malo ozavestiti in okrepiti druži-
ne, bomo zmanjšali tveganje za zlorabo 
otrok, do katere nezavedno pride, ko se 
v družini nekaj poruši in družina nima 
več nadzora nad vsem. 

Kako pa gledate na razne oblike 
dobrodelnosti in na medsebojno 
solidarnost?

V času, v katerem se že dogajajo 
in se bodo še naprej dogajale velike 
spremembe pri nas in v svetu, je ne-
dvomno še bolj kot prej potrebna so-
lidarnost in dobrodelnost. V krizi je 
potrebno več senzibilnosti, sočutno-
sti, povezovalnosti, skupnega dela. V 
Vrtcu Šentvid temu namenjamo veli-
ko pozornosti.

Zaposleni in starši skrbimo za boga-
tenje sklada vrtca, iz katerega financi-
ramo nadstandardni plačljivi program 
vrtca (integrirano učenje angleščine 2x 
tedensko v vseh oddelkih 5–6 in špor-
tni program v sodelovanju s športnim 
pedagogom 1x tedensko za vse otro-
ke 3–6). Nadalje se iz sklada financira 
večdnevni obogatitveni program, pre-
vozi, predstave tistim otrokom, ki izha-
jajo iz materialno šibkih družin in jih 
je vsako leto več. Na ta način uresni-
čujemo načelo enakih možnosti za vse 
otroke. Verjetno bo že v tem šolskem 
letu bolj kot do sedaj prišlo prav zbi-
ranje rabljenih oblačil, igrač, športne 
opreme, za otroke, ki bodo to potrebo-
vali. Ne le v vrtcu, ampak tudi drugje. 
Tako bomo tudi otrokom omogočali, 
da se bodo v vsakdanjem življenju soo-
čali s potrebo po sočutju, solidarnosti, 
spoznavanju etike.

Kako pa gledate na morebitno na-
daljnje krčenje sredstev za javno 
predšolsko vzgojo?

Raziskave so pokazale (poročilo Eu-
rydice), da bi bile ob krčenju proračun-
skih sredstev, globalizaciji ter demograf-
skih spremembah, smiselne nadaljnje 
naložbe v predšolsko vzgojo kot teme-
lja izobraževanja, zlasti za prikrajšane 
otroke (teh bo v kriznih razmerah ve-
dno več), kar bi bilo pravično do otrok 
in njihovih družin in bi imelo tudi po-
zitivne družbene in ekonomske učinke. 
Naša država je doslej dobro skrbela za 
predšolske otroke v javnih vrtcih in že-
lim si, da bo tako tudi v prihodnje.

V kakšnem smislu velja tudi za rav-
natelje, da ni dovolj le pridobivati 
informacije iz sveta pedagoških in 
psiholoških znanosti, ampak iskati 
nove povezave, interpretacije, izku-
šnje za sedanje izzive vzgoje in izo-
braževanja? Kako ste vi poskrbeli 
za povečevanja znanja pri sebi in v 
vrtcu, ki ga vodite?

Spomnim se, kako so nam organiza-
torji nadaljevalnih izobraževalnih mo-
dulov v Šoli za ravnatelje organizirali 
srečanje s pokojnim izvrstnim skladate-
ljem in dirigentom, g. Bojanom Adami-
čem. Sprva smo bili presenečeni, potem 
pa navdušeni, ko nam je pripovedoval, 
kako kot dirigent vodi orkester. Najprej 
je pomembno, da zna igrati na več in-
strumentov, torej da pozna delo orke-
stra, potem pa se kot dirigent ukvarja 
z vsakim članom orkestra posebej (ga 
pohvali, mu pove, kaj lahko izboljša) in 
nato z vsemi skupaj veliko vadi in uspeh 
na koncu ne izostane. To je asociacija na 
ravnateljevo vodenje. 

Vloga vodstva je v omogočanju 
strokovnega razvoja vsem zaposlenim 
s premišljeno izbranimi izobraževanji, v 
oblikovanju sodelovalnega, zaupljivega 
okolja in odprtosti za novosti. Navdušu-
je me, da nam je uspelo vzpostaviti kul-
turo sodelovalnega strokovnega razvoja, 
kjer inovativnejši strokovni delavci pri-
tegnejo ostale (npr. vodje projektov), da 
skupaj raziskujejo, se v malih skupinah 
podpirajo in iščejo nove rešitve. 

Se izpopolnjujete tudi sami?
Sama se redno vključujem v različ-

ne projekte in izobraževanja, berem 
različno literaturo, ki me bogati in jo 



vzgojiteljica 22Letnik XIV, št. 6

Iz teorije v prakso

Pogovarjamo se z znanstveniki in s strokovnjaki

na nek način posredno lahko upora-
bim pri vodenju vrtca. V vrtcu so iz-
obraževanja vezana na razvojne cilje 
vrtca, uvajanje sprememb in potrebe 
zaposlenih. Vedno poiščemo najbolj-
še izvajalce ali/in avtorje posameznih 
vsebin, dogovarjamo delavniške oblike 
in več srečanj. Enako spodbujam tudi 
strokovne delavce k zanimanju za no-
vo na različnih področjih, pravzaprav 

jih danes niti ni več potrebno, ker se 
večina že sama zanima, spremlja no-
vosti in me sproti obvešča, nekaj kole-
gic je vključenih v podiplomski študij. 
Vedno več strokovnih delavcev zna iz-
vrstno predstaviti dobre prakse iz pro-
jektov na različnih posvetih, timsko so 
oblikovali že nekaj internih publikacij, 
ki jih je mogoče pogledati tudi na sple-
tni strani Vrtca Šentvid. 

Zahvaljujem se vam za odgovore 
in vam ter vzgojiteljem v vašemu 
vrtcu še naprej želim uspešno delo 
v korist predšolske vzgoje, strokov-
no in osebno rast.

Betka Vrbovšek

Dr. Alenka Lipovec, Darja Antolin 
Pedagoška fakulteta Maribor

Nekatere aktivnosti za zgodnji razvoj 
števil v predšolskem obdobju

Uvod
Matematika je znanost vzorcev in reda. Vzorcev in reda ne 

najdemo le v številih in enačbah, ampak povsod okrog nas, v 
naravi, v umetnosti, v glasbi. Taka definicija matematike po-
nuja nov pogled na učenje matematike (Van de Walle, 2007). 
Znanost je vedno proces razumevanja ali osmišljanja. Celo 
najmlajši se lahko vključujejo v znanost vzorcev in reda, kajti 
od dveh do sedmih let se razvije največ osnovnih matematič-
nih konceptov (Clements 2003). V jedru zgodnje matema-
tike se nahaja pojem števila. Tradicionalno števila razvijamo 
skozi štetje in povezave z vsakdanjim življenjem (Manfreda 
Kolar 2006). Števila pa lahko prepoznamo tudi v različnih 
vzorcih (npr. pike na igralni kocki ali domini). 

Razen tega se znotraj strukture vsakega števila kaže več 
matematičnih zakonitosti, ki uvajajo red v odnose med šte-
vili. Odnose med števili večkrat preveč poenostavljeno do-
jemamo le skozi odnos večje, manjše oz. enako mnogo. 
Otrok, ki vstopa v vrtec, bo lahko določil, katera skupina je 
večja, če je med skupinama očitna razlika. Pojem »manj« 
je matematično enakovreden pojmu »več«, razvojno pa je 
»manj« težje za otroke kot beseda »več«. Da bi otrokom 
pomagali, da bi se naučili pojem »manj«, ga postavljamo 
zraven »več« tako, da postavljamo vprašanje: »Česa je 
manj?« enako pogosto kot vprašanje kot »Česa je več?« 
Zagotovo gre za prvi odnos, ki ga otrok zazna med dvema 
skupinama, npr. med kupčkom 3 vilic in kupčkom 5 nožev. 
Kmalu pa ugotovi, da je treba vilicam dodati še 2 noža, da 
lahko pripravi mizo. 

Povezav med števili je seveda mnogo več. Število 4 je 
npr. več kot 2, za ena manj kot 5, na domini je sestavljeno 
iz 2 in 2, pa tudi iz 1 in 3. Število 6 si otrok, ki opazuje do-
mine predstavlja kot štiri in dve, tri in tri, ena in pet. S po-
vezavami med števili omogočimo poglobljeno razumeva-
nje strukture števil, pa tudi izkušnje na vertikali, ki vodi do 
konceptov seštevanja.

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj aktivnosti, s kate-
rimi razvijamo odnose med števili. 

Aktivnosti

Aktivnost 1: Zamaškanje
Igramo jo v manjši skupini (4–5 otrok). Potrebujemo pri-

bližno 40 drobnih predmetov, ki so si podobni (npr. zama-
škov, link kock, storžev, gumbov …). Razporedimo jih enega 
zraven drugega v obliki krožnice. Vmes vrinemo približno 5 
drugačnih predmetov (npr. predmetov druge barve ali obli-

Povzetek
 Matematika v zgodnjem obdobju je po eni strani 
izjemno pomembna za nadaljnji razvoj, po drugi 
strani pa je načrtovanje primernih aktivnosti ze-
lo zahtevno, ker je treba upoštevati tako razvojno 
pogojene značilnosti kot predmetno specifične tj. 
matematične poudarke. V prispevku predstavi-
mo nekatere dejavnosti za razvijanje koncepta 
števila, ki jih lahko uporabimo v vrtčevskem ob-
dobju. Aktivnosti so izbrane tako, da spodbujajo 
razvoj konceptov po vertikali, v konkretnem pri-
meru števila predstavljamo tako, da pridobivamo 
izkušnje za kasnejši koncept seštevanja.

Ključne besede: matematika, števila, odnosi, se-
števanje.
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ke), ki jih bomo imenovali vsiljivci (Slika 4). Otrok vrže obi-
čajno igralno kocko, glasno pove število pik, ki je padlo, in se 
odloči, kje bo začel šteti. Šteti lahko začne kjerkoli, razen na 
vsiljivcih. Z dotikanjem šteje predmete. Predmet, pri katerem 
se štetje ustavi, vzame s krožnice in ga obdrži, če se pri štetju 
ni dotaknil vsiljivca. V nasprotnem primeru s štetjem ne mo-
re nadaljevati in je na vrsti naslednji otrok, ki ponovno vrže 
kocko in se postopek ponovi. Zmaga otrok, ki zbere največ 
predmetov. Po nekaj igrah otroci ugotovijo, da je potrebno 
štetje vedno začeti na primernem mestu daljšega krožnega 
loka, saj tako ne pridemo do vsiljivca.

Slika1: Zamaškanje
Vir: Lipovec, Nudl, Brezočnik, Antolin, 2012

Aktivnost 2:  Dvobarvni žetoni
Za aktivnost potrebujemo žetone, ki jih predhodno na eni 

strani pobarvamo z modro ter na drugi strani z rdečo. Žeto-
ne damo v lonček, otrok lonček z žetoni pretrese in vsebino 
lončka strese na mizo. Opazujemo naš dobitek: koliko žeto-
nov je rdečih in koliko modrih. Otrok naj nato z modro in 
rdečo barvico nariše situacijo. Npr. če so padli štirje žetoni z 
modro pobarvano zgornjo stranjo in 1 žeton, ki je zgoraj bel, 
otrok na list papirja nariše 4 modre krogce in enega rumene-
ga. Otrok ponavlja to aktivnost tako dolgo, dokler je mnenja, 
da je odkril vse možne načine.

Aktivnost 3: Manj, več, enako mnogo
Za aktivnost potrebujemo karte s pikami (4 do 12 pik). 

Naloga otroka je, da poleg vsake  karte postavi kupčke zama-
škov z večjim, manjšim in enakim številom, kot je na karti. 

  
Slika 2: dvobarvni žetoni, manj, več, enako mnogo in kozarček

Aktivnost 4:  Kozarček
Igra za dva otroka vsebuje: karte s pikami oz. številkami 

od 1 do 7, kocko, plastični kozarec in nekaj žetonov. Prvi 
otrok izvleče eno karto in da v kozarec toliko žetonov, ko-
likor je označeno na karti. Karto postavi zraven kozarca, 
da ne pozabi, koliko jih je notri. Drugi otrok vrže kocko in 
postavi toliko žetonov poleg kozarca, kolikor je vrgel. Sku-
paj določita, koliko je vseh žetonov. Lahko izdelamo list, 
kamor vpisujemo rezultate. 

Opazujte otroke pri tej nalogi, kako štejejo, koliko je vseh 
žetonov. Otroci, ki še ne znajo pravilno šteti naprej, bodo 

izpraznili kozarček in skupaj prešteli žetone. Drugi bodo 
šteli od tiste številke, ki je v kozarcu, naprej. Otrokom pu-
stite obe možnosti.

Preverjanje razumevanja
Za preverjanje razumevanja lahko uporabimo aktiv-

nosti z manjkajočim delom. Izberemo število, za katerega 
verjamemo, da ga je otrok že dobro osvojil (npr. 3). Uče-
nec naj v vašo dlan našteje tolikšno število predmetov. 
Dlan zapremo in tako skrijemo predmete. Še enkrat pre-
verimo, če ve, koliko predmetov je naštel. Potem naskrivaj 
odvzamemo nekaj predmetov iz dlani. Dlan odpremo in 
vprašamo otroka, koliko predmetov je skritih. To pona-
vljamo z različnimi števili predmetov. Če se otrok odziva 
hitro in očitno predmetov ne prešteva, potem to pome-
ni, da odnose med števili do 3 obvlada. Ko obvlada eno 
število, lahko nadaljujemo z naslednikom. Ob zaključku 
vrtčevskega obdobja bodo otroci večinoma obvladali šte-
vila do 5, nekateri celo do 8. 

Zaključek
Osnovni pismenosti sta bralna in matematična pisme-

nost. Matematično pismenost sestavljajo znanja, spretno-
sti in odnosi, ki so potrebni za uspešno reševanje matema-
tičnih problemov, ki se pojavljajo v različnih življenjskih 
situacijah. V ta namen v vrtcu izvajamo raznolike aktivno-
sti. Z otroki lahko npr. izdelamo album števil, kjer je vsak 
list namenjen enemu številu, odrasla oseba doda simbol-
ni zapis in tipičen primer, otroci pa lahko narišejo risbe 
ali prilepijo fotografije, ki ponazarjajo to število. Pozorni 
smo, da imajo števila v tipičnem primeru vloge iz vsakda-
njega življenja npr. 1 mama, 2 roki, 3 peresna deteljica, 4 
kolesa na avtomobilu, 5 prstkov na eni roki, 6 nog pri paj-
ku, 7 palčkov pri Sneguljčici, 8 koles na tovornjaku, 9 je 
gora in voda v pravljicah, 10 pa je prstov na obeh rokah. 
Kot primere življenjskih situacij lahko navedemo tudi iz-
števanke, pravljice in basni. Nekatere izštevanke so bolj 
»matematične« (npr. En kovač konja kuje) kot druge 
(npr. Ekate pekate). Podobno velja, da v nekaterih pra-
vljicah (npr. Sneguljčica, Repa velikanka …) lažje najde-
mo matematične pojme kot v drugih. Tudi pesmice lahko 
služijo kot primer vsakdanje situacije. Pri pesmi Moj klo-
buk ima tri luknje lahko npr. število ponazarjamo z eno 
ali z dvema rokama, kar je bistveno težje in že razvija prve 
koncepte seštevanje.
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Uvod
Ko otrok usvoji hojo in nima več težav z ravnotežjem, prič-

ne z usvajanjem teka. Tek je hitrejše gibanje, pri katerem se 
zaradi močnejših in hitrejših odrivov od podlage pojavi t. i. 
faza leta, pri kateri pa ne prihaja do večjih nihanj težišča te-
lesa. Otrokova hitra hoja se spremeni v izmenične odrive z 
noge na nogo.

Takšno gibanje otrok usvoji okrog drugega leta in ga po-
tem ves čas izpopolnjuje. Tek lahko izvajamo v smeri naprej/
nazaj, bočno in vzvratno. Zahtevnost se povečuje z dodaja-
njem bremen, s premagovanjem ovir, spreminjanjem pod-
lage, z vadbo na strminah. Tek je zelo primeren kot uvodno 
gibanje za ogrevanjem pri vadbeni uri. V glavnem delu ure 
pa je primeren za razvoj hitrosti, koordinacije ter splošne di-
namične aerobne sposobnosti. Pri mlajših otrocih naj bi se 
tek uporabljal z uporabo elementarnih iger, z manjšo inten-
zivnostjo in s krajšim časom trajanja. Ker je tek ciklično giba-
nje, lahko vpliva v večji meri na izboljšanje aerobnih zmoglji-
vosti vadečih. To vpliva tudi na boljše delovanje centralnega 
živčnega sistema, zato moramo tek čim pogosteje vključevati 
v vadbene enote in v bivanje na prostem (Pistotnik, Pinter, 
Dolenc 2002).  

Med strukturo obolenj, za katere obolevajo otroci, so na 
prvem mestu bolezni dihal. Pod pojmom slaba kondicija ra-
zumemo nizko raven funkcionalnih sposobnosti, splošne 
aerobne vzdržljivosti otroka, ki jo zlasti uravnavajo srčno-
žilni, dihalni in toplotno-regulacijski podsistem organizma 
(Rajtmajer 1994). Torej ne pozabimo na tek na prostem v 
vsakem vremenu!

Teoretična izhodišča dosedanjih raziskav 
o pomenu teka (na prostem in v vsakem 
vremenu) v predšolskem obdobju

Hoja je najnaravnejša oblika človekovega gibanja, pri če-
mer so vsa druga gibanja njene izpeljanke. Triletni otrok že 
dobro hodi, vendar to še ni prava hoja, saj je le-ta vijugasta, 
pogosto opotekajoča in nezanesljiva. Nog ne dviguje, bolj se 
»valja« preko stopal, zato tudi večkrat pade. Hojo prekinja s 
sedenjem, plazenjem in skakljanjem. Tudi tek je bolj vijugast, 
slabo koordiniran in traja le nekaj metrov. 

Za štiriletnega otroka je značilno, da je pretirano pogu-
men, motorično zelo aktiven, predvsem pa se rad primerja z 
drugimi, kdo je hitrejši, močnejši, spretnejši in pogumnejši. 
V tej dobi obvlada pravilno hojo, njegov korak je daljši, za-
nesljivejši, pogosto prehaja iz hoje v tek in obratno. V neka-
terih primerih je potrebno hojo otrokom popravljati tako, 
da pazimo na pravilno postavljanje stopal, vzravnano držo, 
dvignjeno glavo, sproščena ramena in pravilno delo rok. Na-
pake pri hoji se praviloma prenesejo tudi na tek, zato je po-
membno, da jih pravočasno odpravimo. Pogosto povezujejo 
tek s skoki (Čoh 1992).

Giuliana Jelovčan, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem 
Lidija Svet, izredna študentka, OŠ Vransko, enota vrtec Vransko 
Simona Trošt, izredna študentka, Vrtec Zagorje

Tek v predšolskem obdobju
Povzetek
Tek je ciklično gibanje, ki lahko v večji meri vpliva 
na izboljšanje aerobnih zmogljivosti. To vpliva tu-
di na boljše delovanje centralnega živčnega siste-
ma, zato moramo tek v vrtcu čim pogosteje vklju-
čevati v vadbene enote in v bivanje na prostem. V 
članku govorimo še o drugih koristi redne vadbe 
teka, saj vpliva na splošne aerobne vzdržljivosti 
otroka, ki uravnavajo srčno-žilni, dihalni in to-
plotno-regulacijski podsistem organizma. 

V članku predstavljamo tudi raziskavo, s katero 
smo želeli preučiti tekalne sposobnosti na 400 in 
600 metrov otrok, starih 5 do 6 let.

Ključne besede: predšolski otroci, tek, elemen-
tarne igre, splošna aerobna vzdržljivost, adapta-
cija funkcionalnih mehanizmov.

DREVO - Melisa Černela 
mentorici MarijaKučan in Timea Bogdan,  

Vrtci občine Moravske Toplice



vzgojiteljica 25 Letnik XIV, št. 6

Iz teorije v prakso

Ko otrok usvoji hojo in nima več težav z ravnotežjem, 
prične z usvajanjem teka. Tek je hitrejše gibanje, pri katerem 
se zaradi močnejših in hitrejših odrivov od podlage pojavi t. 
i. faza leta, pri čemer pa ne prihaja do večjih nihanj težišča 
telesa. Otrokova hitra hoje se spremeni v izmenične odri-
ve z noge na nogo.

Pri mlajših otrocih naj bi se tek uporabljal z uporabo 
elementarnih iger, z manjšo intenzivnostjo in s krajšim 
časom trajanja. Ker je tek ciklično gibanje, lahko vpliva 
v večji meri na izboljšanje aerobnih zmogljivosti vade-
čih. To vpliva tudi na boljše delovanje centralnega živč-
nega sistema, zato moramo tek čim pogosteje vključevati 
v vadbene enote in v bivanje na prostem (Pistotnik, Pin-
ter, Dolenc 2002). 

Za zgodnje otroštvo je značilno, da je razvoj nekaterih 
gibalnih sposobnosti, npr. hitrosti in vzdržljivosti, nekoli-
ko počasnejši (Malina idr., 2004; Thomas in French 1985; 
povzeto po: Videmšek in Pišot 2007). V mnogih študijah 
so bile dokazane količinske spremembe na vseh področjih 
gibalne učinkovitosti, ki se v predšolskem obdobju posto-
pno izboljšujejo (Planinšec 2011; Rajtmajer 1997; Thomas 
in French 1985; Pišot idr, 2003; povzeto po: Videmšek in 
Pišot 2007). Vsak ima svoj tempo razvoja, ki ga določa nje-
gova »biološka ura« (Gallahue in Ozmun 2006; povzeto 
po: Videmšek in Pišot 2007). 

Proučevanje tekalnih sposobnosti mlajših otrok do staro-
sti šest let in pol je na večjih skupinah in z večjim številom 
merskih inštrumentov (tekov) doslej opravil dr. Rajtmajer 
leta 1993, ko je testiral 378 od 5 do 5, 5 let starih otrok obeh 
spolov v tekih do 300 metrov. Leta 1995 je dr. Rajtmajer 
v teku do 400 metrov testiral 1186 otrok obeh spolov, sta-
rih 3, 5 do 6, 5 let. Namen vseh teh raziskav je bil določiti 
tekalne rezultate mlajših otrok na distancah 50, 100, 300, 
400, 500, 600, 800 in 1000 metrov in ugotoviti frekvenco 
pulza po obremenitvi na teh razdaljah. Osnovni statistični 
rezultati so pokazali, da so časi pri obeh spolih do 600 me-
trov relativno identični. Pri teku do 1000 metrov pa so bili 
dečki hitrejši od deklic za 6 sekund. 

Med strukturami obolenj, za katere obolevajo otroci, 
so na prvem mestu bolezni dihal. Pod pojmom slaba kon-
dicija razumemo nizko raven funkcionalnih sposobnosti, 
splošne aerobne vzdržljivosti otroka, ki jo zlasti uravna-
vajo srčno-žilni, dihalni in toplotno-regulacijski podsis-
tem organizma. 

Primerno adaptacijo funkcionalnih mehanizmov, ki od-
rejajo splošno kondicijo otrok, je torej mogoče doseči le, 
če se otroci dnevno gibljejo v zmerni intenzivnosti 20 do 
30 minut v naravi v vseh (tudi slabih) vremenskih razme-
rah. Uresničitev zdravstvenih ciljev gibalno-športne vzgoje 
otrok dosežemo torej le, če se odvija športna vzgoja v na-
ravnem okolju in ne le v telovadnicah, igralnicah in drugih 
večnamenskih prostorih. 

V predšolskem obdobju otrok pridobiva raznovrstne 
izkušnje zlasti z igro. Igra že od davnine predstavlja eno od 
sredstev, s pomočjo katerega so naši predniki spoznavali 
načine preživetja in kako si popestriti življenje. V človeko-
vi zavesti in miselnosti zavzema igra pomembno mesto, saj 
predstavlja najstarejši način vzgoje otrok in njihove priprave 

na življenje (Pistotnik 2004). Igra predstavlja neizčrpen vir 
vedno novih spoznanj o otrokovem razvoju, doživljanju in 
življenju. Igra kot svojevrstna dejavnost je najprimernejša 
otrokovi naravi in osnovnim zakonitostim njegovega psiho-
fizičnega razvoja; v največji meri zagotavlja enotnost med 
fizičnim, intelektualnim, čustvenim in socialnim razvojem 
(Marjanovič Umek 1984).

Tek v naravi je pomembno vzgojno sredstvo (Škof idr., 
2007). Telesna aktivnost v naravi ne pomeni le krepitve 
srca, ožilja, dihalnega sistema in mišic. Vadba v naravi – ob 
zvočnih in slikovnih umetninah njenih tvorcev – pomeni 
tudi čustven in estetski užitek (Škof idr., 2010). Negativ-
na izkušnja, ki jo otrok doživi pri neprimernem načinu 
vpeljevanja v »svet teka«, mu ostane za vedno. Vedno se 
teka spominja kot travmatične izkušnje, ob kateri se spo-
minja, kako je imel občutek, da mu bodo pljuča »skočila« 
iz prsnega koša in kako ni čutil nog. Otroka je potrebno 
na vsako novo izkušnjo pripraviti.

Naša raziskava
Z raziskavo smo želeli preučiti tekalne sposobnosti na 

400 in 600 metrov pri otrocih, starih 5 do 6 let. Otroke 
smo testirali na razdalji 400 in 600 metrov. Izmerili smo 
čas, v katerem so otroci pretekli to pot. Naše raziskoval-
no vprašanje je, ali otroci tečejo bolje po opravljenih vad-
benih urah tudi s tekalnimi vsebinami. Pred pričetkom in 
po koncu usmerjenih vadbenih ur smo opravili testiranje 
– merjenje časa.

Otroci so bili naključno izbrani. Starši so s podpisom iz-
jave privolili v testiranje. Sodelovalo je 6 otrok, 3 deklice in 
3 dečki.

Tabela 1: Rezultati teka na 400 metrov. 

KODA OTROKA 400 m – PRVO MERJENJE 400 m – DRUGO MERJENJE

DEKLICA A 3.03.80 2.41.61

DEKLICA B 2.52.70 2.19.38

DEKLICA C 3.00.04 2.35.33

DEČEK A 2.38.52 2.03.80

DEČEK B 2.38.50 2.07.18

DEČEK C 2.52.90 2.31.28

Tabela 2: Rezultati teka na 600 m.

KODA OTROKA 400 m – PRVO MERJENJE 400 m – DRUGO MERJENJE

DEKLICA A 4.27.52 4.12.38

DEKLICA B 4.28.78 4.22.85

DEKLICA C 4.14.85 4.10.55

DEČEK A 4.25.80 4.02.83

DEČEK B 4.02.93 3.58.92

DEČEK C 4.28.65 4.08.84
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Prve meritve smo opravili januarja 2011, druge meritve 
smo zaključili marca in aprila 2011. Po prvih meritvah smo 
izvedli deset vadbenih ur z različnimi vsebinami, s poudar-
kom na elementarnih in tekalnih igrah. Otroci so pri vseh 
vadbenih urah uživali in motivirano sodelovali. 

V raziskavi (Velikonja 2012) so sodelovali 3 vrtci iz gori-
ške regije, 2 vrtca iz štajerske regije, 2 vrtca iz ljubljanske re-
gije z okolico in 1 vrtec iz notranjske regije. Iz obalne regije 
se na raziskavo ni odzval noben vrtec. 39 (37,5 %) strokov-
nih delavcev v okviru svojega vrtca organizira kros za otroke, 
65 (62,5 %) strokovnih delavcev pa ne. Ugotovitve raziskave 
nakazujejo, da tisti vzgojitelji, ki bolje obvladajo teorijo (po-
znajo pojem aerobni prag), večkrat (2,73) na teden izvajajo 
oziroma organizirajo dejavnosti za pripravo predšolskih otrok 
na tek kot vzdržljivostno preizkušnjo.

Zaključek
Vzdržljivost ni pomembna le v športu, ampak je ena iz-

med tistih gibalnih sposobnosti človekovega organizma, ki 
je v največji meri povezana z njegovim zdravjem, s telesno 
vitalnostjo in kakovostjo posameznikovega življenja. Tako 
posameznik, ki ima dobro vzdržljivost, lažje prenaša vsak-
danje napore, stike z ljudmi in boljše tolerira strese okolja. 
Boljša vzdržljivost, kot funkcionalna sposobnost telesa, nam 

omogoča, da se pri telesni in mentalni dejavnosti ne utrudi-
mo hitro, za obnovo energije po naporu pa telo oziroma po-
sameznik potrebuje manj časa (Škof idr., 2007; povzeto po 
Velikonja 2012).

Torej ne pozabimo na tek na prostem v vsakem vremenu!
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Zanimivosti, komentarji, mnenja

Likovni natečaj revije Vzgojiteljica za leto 2013
Revija Vzgojiteljica razpisuje natečaj za otroška likovna dela, ki so nastala pri vzgojno-izobraže-
valnem procesu v vrtcu v obdobju zadnjega leta. 

Pogoji:
- likovni izdelki so lahko v risarski, slikarski ali mešani tehniki,
- format A3 ali A4,
- tema po želji,
- na zadnji strani morajo biti podatki prilepljeni na posebni list in sicer:
 • podatki o avtorju: ime in priimek ter starost v letih,
 • podatki o (samo enem!) mentorju: ime in priimek, naslov vrtca.
Strokovna komisija bo upoštevala likovna dela, ki bodo prispela do 20. januarja 2013 na naslov 
revije: Revija Vzgojiteljica, p. p. 23, 3220 Štore

Likovnih del ne vračamo. 

Komisija bo izbrala 30 najustreznejših likovnih del za objave v reviji v letu 2013 po naslednjih 
kriterijih:
- izvirnost reševanja likovnih problemov,
- tematska izvirnost,
- izrazna prepričljivost.

Avtor objavljenega likovnega dela prejme knjižno nagrado, mentor pa lahko objavo uporabi pri 
napredovanju v razred oz. naziv (Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 
v nazive, Ur. L. RS, št. 54/2002 in št. 123/2008).

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

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

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

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

Napotki za avtorje prispevkov:

Pedagoško društvo Vzgojiteljica
Vse članice in člane društva vabim na Letni zbor članov društva, ki bo v četrtek, 31. januarja 2012, 
ob 16. uri v dvorani Celjanka , Celjski sejmi, Dečkova cesta 1, Celje.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Poročilo o delu društva v letu 2012.
2. Predavanje: Vzgojiteljica in vzgojitelj pred izzivi (mag. Metka Čas).
3. Program dela društva v letu 2013 (predloge prinesite s seboj).
4. Aktualnosti.
Drage članice in člani društva!

Ob vstopu v novo poslovno leto želim vam in vsem, s katerimi se trudite za do-
brobit otrok v vrtcih, da se ne utrudite, ampak vztrajate v razdajanju svoje stro-
kovnosti in človeške topline otrokom in staršem, za svoja prizadevanja in delo 
pa od družbe pogumno terjate spoštovanje in pošteno plačilo.  
Povabite v naše vrste tudi druge. Vesele praznike in srečno novo leto!     

Vanja Krašovic
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Ožji izbor likovnih del za november—december 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. 

SNEŽAK – Taja Tretjak (5 let)
mentorici Mija Primožič in Katja Hudovernik

Vrtec Slovenj Gradec

ZIMA – Vid Prodanovič (6 let)
mentorica Irena Krajnc 

OŠ Prežihovega Voranca, Maribor

POVODNI MOŽ (zgodba) – Špela Pahor (5,5 let)
mentorica Nada Koprivc 

Vrtec Tončke Čečeve, Celje

GOLO JESENSKO DREVO – Žiga Turk (5,5 let)
mentorica Ema Selič 

Vrtci občine Žalec


