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Prijazen pozdrav 
v novem šolskem letu!                                

Večina predšolskih otrok, ki so jih starši prvič vpisali v 
vrtec, oziroma novincev, kot jim rečemo v svojem poklicnem 
izrazoslovju, bo prišla v vrtec že v septembru. Med njimi bo 
največ malčkov, otrok do treh let.

Iz empiričnih raziskav, ki so bile v Sloveniji narejene v zadnjem desetletju (L. 
Marjanovič Umek, U. Fekonja Peklaj in drugi), je razvidno, da daje pozitivni pris- 
pevek k otrokovemu spoznavnemu, socialnemu in čustvenemu razvoju samo tisti 
vrtec, ki ga lahko označimo kot kakovostnega. Verjamem, da si velika večina sloven-
skih javnih vrtcev zasluži takšno oznako.

Čeprav so vrtec predvsem ljudje, kot je poudarila ravnateljica Ana Nuša Rebernik 
v intervjuju, ki ga lahko preberete v tej številki, so enako pomembni še drugi kazal-
niki kakovosti: število otrok v oddelku, kvadratura prostorov za otroke, čas sočasne 
prisotnosti v oddelku, strokovna usposobljenost vzgojiteljev, ustrezna opremljenost 
in še kaj. Veliko elementov kakovosti je reguliranih s področno zakonodajo, marsi-
kaj pa je odvisno tudi od ravnateljevega pedagoškega in poslovnega vodenja vrtca 
ter od posluha lokalne skupnosti za potrebe najmlajših občanov. Upati in prizadeva-
ti se je potrebno za to, da se bo kakovost vrtcev ohranjala kljub finančni in gospodar-
ski recesiji, v katero smo zabredli skupaj z drugimi razvitimi državami.

Starši malčkov, ki se prvič srečujejo z vrtcem, praviloma vidijo kakovost vrtca 
skozi potrebe svojega otroka in potrebe lastne družine. Od vzgojiteljice pričakujejo 
empatično odzivnost, želijo si, da bi z njihovim otrokom ravnala podobno, kot rav-
najo sami. Pričakujejo, da bo vrtec upošteval njihove želje in pobude. 

Nekateri starši vzgojiteljici kmalu zaupajo, drugi potrebujejo 
več časa. Dobri odnosi med vrtcem oz. vzgojiteljem in starši 
se gradijo počasi, dan za dnem. O tem lahko v tej številki 
preberete kar nekaj prispevkov.

Kljub temu je potrebno tudi staršem večkrat povedati, da je vrtec inštitucija, javni 
zavod, ki je zavezan skupnim vrednotam slovenske predšolske vzgoje, področni in 
drugi zakonodaji, skupnim dokumentom. Starši imajo svoje pravice, ki so v Kuri-
kulumu za vrtec tudi zapisane, vrtec jih je brezpogojno dolžan zagotavljati. Vendar 
ima sodelovanje s starši tudi svoje omejitve. Ne smemo in ne moremo dopustiti, da 
nam posamezni starši ali več staršev narekuje nekaj, kar bi bilo v nasprotju s pravi-
cami njihovih ali drugih otrok. V času, ko nam zaupajo otroka, se moramo ravnati 
po vrednotah (etični kodeks!) in načelih strokovne doktrine (Kurikulum za vrtce).

Kotiček uredništva

Vsem vrtcem, še  
posebej vzgojiteljicam in 
vzgojiteljem, želim 
uspešen začetek  
novega šolskega leta!

Urednica
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VRTEC MOZIRJE

Prizadevam si torej za dober,  
zaupanja vreden in korekten odnos

Mozirje je sedež občine ter uprav-
no, trgovsko in  obrtno središče 
v Zgornji Savinski dolini. Leži 
na levem bregu reke Savinje, ob 
vznožju smučarskega središča na 
Golteh.  Središče naselja je razšir-
jen trg, kjer stoji župnijska cerkev 
sv. Jurija. Na desnem bregu mesta 
je znameniti park Mozirski gaj.

Rečica ob Savinji je gručasto ob-
cestno naselje in sedež občine, ki 
leži ob potoku Rečica. Prebivalci 
se ukvarjajo s kmetijstvom in le-
sarstvom, manj  s hmeljarstvom. 
Trško podobo naselja obvladuje 
cerkev sv. Kancijana.

Vrtec Mozirje združuje enote vrt-
cev v obeh občinah. Ravnateljica 
je Ana Rebernik, vsem poznana 
tudi pod imenom Nuša.

V kakšnem okolju deluje vaš vrtec? 

Vrtec Mozirje deluje v podeželskem 
okolju. Postavljen je v kraj, ki krasi vhod 
v eno najlepših dolin v Sloveniji, v Zgor-
njo Savinjsko dolino. Lepote narave, ki 
jih z radovednostjo spoznavajo otroci, 
bližina turističnega smučarskega centra 
Golte in Mozirskega gaja, znanega po le-
potah razstavljenega cvetja, ki se bohoti 
ob bregu reke Savinje, so znane obisko-
valcem iz celotne domovine. 

Koliko imate enot, oddelkov, otrok? 

Uradni naziv  vrtca je Javni vzgojno-
-izobraževalni zavod Mozirje, OE Vrtec 
Mozirje. Vrtec je  torej vezan na zavod, v 
katerem smo združeni z manjšo Osnov-
no šolo Rečica ob Savinji. Ustanoviteljici 
zavoda sta Občina Mozirje in Občina Re-
čica ob Savinji. Zavod je bil organiziran 
leta 2000. Vrtec ima dve notranji delov-
ni enoti: vrtec Mozirje in vrtec Rečica 

ob Savinji. V Mozirju na Šolski ulici 25 
se nahaja uprava vrtca in sedež zavoda. 
Pod to streho imamo trenutno deset od-
delkov otrok in oddelek popoldanskega 
varstva in vzgoje otrok. V centru trga 
Rečice ob Savinji, ki je od Mozirja odda-
ljena približno 5 km, je manjša notranja 
delovna enota, ki bo s septembrom 2011 
imela pet oddelkov otrok. V šolskem letu 
2011/12 bomo imeli v obeh enotah 16 
oddelkov, v katerih bo, po sedanjih po-
datkih,  275 otrok. 

Skoraj povsod povpraševanje po 
prostih mestih presega razpoložljive 
možnosti. Kako je v vašem vrtcu?

Mesto ravnateljice vrtca sem zasedla 
leta 2005, ko je štel vrtec 11 oddelkov 
otrok, v šestih letih smo se povečali za 
5 oddelkov. Povečan vpis otrok temelji 
predvsem na spoznanju staršev, uporab-
nikov naših storitev, da je organizirano 
vzgojno-izobraževalno delo v zgodnjem 
otroštvu zelo pomembno, nekaj pa tudi 
zaradi povečane rodnosti, ki jo v našem 
okolju intenzivneje zaznavamo v za-
dnjih dveh letih.

Kako bi opisali poslanstvo vašega 
vrtca?

Poslanstvo gradimo na 33-letni tradi-
ciji. Vidimo ga v zagotavljanju pestrosti 
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ponudbe kakovostnih vzgojno-izobra-
ževalnih programov, ob upoštevanju 
potreb in posebnosti lokalnega okolja, v 
katerega smo aktivno vpeti, ter v prija-
znem odnosu do udeležencev otrok, ki 
jim pomagamo pridobiti ustrezne pod-
lage za vstop v šolo. Naša vizija je torej 
usmerjena v ustvarjanje pogojev, da z 
znanjem, izkušnjami in odgovornostjo 
nudimo otrokom varno in kvalitetno 
otroštvo, ki jim bo dobra popotnica v 
nadaljnjem življenju. Za dosego tako 
široko začrtane vizije je potreben trud 
in izobraževanje vsakega posameznika, 
posluh ustanoviteljic, razvoj partner-
skega odnosa s starši in zastavljanje 
konkretnih kurikularnih ciljev, katerih 
realizacija se odraža postopno in konti-
nuirano skozi daljše obdobje.

Katere so glavne značilnosti 
izvedbenega kurikula v vašem vrtcu?

Otroke spodbujamo k lastnemu razi-
skovanju okolja. Spodbujamo ustvarjal-
ne igre s primernim materialom. Otro-
kom predstavljamo lepote, zgodovino 
in znamenitosti našega kraja in naše 
domovine. Na otrokom primeren način 
se vključujemo v aktivnosti varovanja 

okolja in v kulturni utrip kraja.

Kakšne programe izvajate?

Smo edini javni samostojni vrtec 
v Savinjski in Zadrečki dolini, ki nudi 
otrokom vse programe vzgoje in izobra-
ževanja, ki jih omogoča zakon o vrtcih. 
Poleg celodnevnega imamo organiziran 
tudi poldnevni program ter popoldanski 
izmenični program, ki posluje tja do 
20.30 ure. V demografsko šibkejšem in 
odmaknjenem kraju Šmihel nad Mozir-
jem izvajamo v krajšem obsegu tudi t. i. 
»Zabavne urice« za otroke, ki ne obisku-
jejo vrtca. Izvedbo pa dodatno financira 
Občina Mozirje. 

Pri kakšni dejavnosti je vaš vrtec še 
posebno uspešen?

Pohvaliti moram skupino strokovnih 
delavk, »lutkaric«, kakor jih poimenu-
jemo v našem vrtcu, ki so neizmerno 
ustvarjalne tako v izdelavi lutk, igranih 
predstavah kot pri lutkovnih igrah. V 
šolskem letu 2010/11 so odigrale 16 lut-
kovno-igranih predstav, ki so si jih lahko 
ogledali domala vsi otroci vrtca, odvisno 
sicer od primernosti vsebine za posame-
zno starostno obdobje. 

Sodelujete tudi na drugih prireditvah 
v kraju?

Ker sodimo v podeželsko okolje, je 
jasno, da smo tako z igricami kot z osta-
limi vrstami kulturnega udejstvovanja 
prisotni na mnogih prireditvah, ki jih 
organizirata obe občini in različna dru-
štva, s katerimi tesno sodelujemo. Mi 
sami pa letno organiziramo najmanj 
dve javni prireditvi, ki sta množično obi-
skani in pohvalno odmevni.

S čim nastopate?

V vsaki enoti imamo otroški pevski 
zbor, ki nas zastopa, kritiki jim dajo 
dobre ocene. Letno organiziramo tudi 
likovno kolonijo v Mozirskem gaju, v 
okviru katere želimo predstaviti otro-
ško likovno izvirnost, domiselnost in 
originalnost pri likovnem ustvarjanju 
ob opazovanju. Zaradi pestrosti ponud-
be vedno povabimo k sodelovanju tudi 
predšolske otroke iz vrtcev celjske regije, 
odziv pa je vedno dober.

Kako dolgo ste že ravnateljica?

Za mano je prvo leto drugega man-
data vodenja vrtca. 

Vr
te

c M
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Kako ocenjujete svoje preteklo delo?

Na začetku na tem delovnem mestu 
mi je bilo zelo, zelo hudo. Ker je vrtec 
v preteklosti že nekaj let posloval s pre-
sežkom odhodkov nad prihodki, torej z 
izgubo, je bila potrebna korenita sanaci-
ja obstoječe situacije na vseh področjih 
poslovanja. Ob osveščanju zaposlenih, 
staršev in predstavnikov lokalne sku-
pnosti o nujnosti ureditve financiranja 
vrtca po zakonskih določilih, pa tudi 
glede potrjevanja in usklajevanja eko-
nomske cene vrtca, smo počasi uredili 
razmere. Zaradi skrbi glede propadajo-
če stavbe vrtca in vprašanj, kako zago-
tovitvi dobro počutje otrok in povečati 
zaupanje staršev, sem morala skupaj z 
zaposlenimi premagovati krizo zatego-
vanja pasu. Tako smo v prvih treh letih 
komajda postavili stvari na pravo mesto, 
pokrili primanjkljaje preteklih let in sku-
paj z zaposlenimi, s podporo staršev in 
večjim posluhom obeh občin ustanovi-
teljic, uspeli zgraditi zaupanje v dobro in 
odgovorno gospodarjenje vrtca. Mnogo 
smo nadoknadili in v zadnjem obdobju 
dosegli to, da se predšolsko vzgojo in iz-
obraževanje bolj spoštuje.

Katere težave se vam zdijo trenutno 
najtežje rešljive?

Trenutno ostaja najbolj pereče vpra-
šanje širitve igralnic, ki bi skupaj s spre-
mljajočimi prostori omogočale najmanj 
3 m2 prostora na otroka. V vrtcu v Mo-
zirju imamo zgradbo vrtca staro čez tri-
deset let, v kateri so igralnice, ki z 42 m2 

neto površine pokajo po šivih. Nimamo 
niti zbornice niti večnamenskega pro-
stora. Tudi garderobe so premajhne, saj 
imamo vse oddelke oblikovane po fle-
ksibilnem normativu. Poleg omenjenih 
igralnic premoremo le še štiri kabinete, 
vsakega v izmeri po 5 do 6 m2. Ne vemo, 
kako bo, če bo ob zaključku šolskega 
leta 2011/12 prenehalo prehodno obdo-
bje in bo začel veljati nov prostorski nor-
mativ. Po pogajanjih z lastnikom Občino 
Mozirje ne vidim rešitve, ker ne najdejo 
razpoložljive lokacije niti dovolj sredstev 
za novogradnjo, obstoječe stavbe pa se 
ne da širiti.

Kaj bo vaša glavna prioriteta v 
šolskem letu 2011/12?

V prihodnjem šolskem letu bomo po-
svečali največ pozornosti področju na-
ravoslovja v povezavi z jezikom in IKT 
tehnologijo. V bistvu bomo nadaljevali s 
poglabljanjem pridobljenih znanj v štu-
dijskih skupinah tekočega leta. Ker smo 
bili v šolskem letu 2010/11 vključeni v 
projektno delo razvijanja porajajoče se 
pismenosti pri otroku, bomo nadaljevali 
tudi poglobljeno delo na področju jezi-
ka. Ker imamo v kolektivu nekaj mlaj-
ših strokovnih delavk, ki so s primeri iz 
prakse razumevanja osnovnega raču-
nalniškega opismenjevanja pri otroku 
uspešno sodelovale na mednarodnem 
kongresu SirIKT 2011, in sicer s strokov-
nim prispevkom primera ustvarjanja 
risanega filma skupaj z otroki, bomo 
poglabljali tudi vsebine s tega področja.

Kot trajno nalogo pa moram ome-
niti to, da v našem vrtcu že nekaj let 
postopno razvijamo poglobljen odnos 
sobivanja z naravo in njenimi lepotami, 
iz katerih črpamo številne ideje za ure-
sničevanje kurikularnih načel in ciljev. 
Narava je namreč zaveznica prostrano-
sti in neizmeren balzam spokojnosti ter 
uravnovešenosti duha in telesa.

Kakšna je skrb in naklonjenost 
lokalne skupnosti do vašega vrtca? 

Kot sem že omenila, je odnos obeh 
občin v zadnjem obdobju pozitivno na-
ravnan, vendar se takoj ne da nadokna-
diti zamujenega. Sodelujemo dobro, se 
pogosto dogovarjamo in sklepamo kom-
promise, predvsem glede investicijskih 
vlaganj v stavbe vrtca, ekonomska cena 
pa se sproti, letno usklajuje brez večjih 
zapletov.

Ste imeli v zadnjem obdobju kakšen 
večji investicijski gradbeni poseg?

V zadnjih treh letih smo ob stavbi 
vrtca v Mozirju bogatejši za večje parki-
rišče, povsem smo obnovili večjo teraso 
otrok prvega starostnega obdobja in jim 
popolnoma prenovili sanitarije. Na ob-
novljenem igrišču najmlajših otrok smo 
postavili lesen nadstrešek in malčkom 
zagotovili senco. K obstoječi stavbi smo 
pripojili kontejnerski del igralnice za 
najstarejše otroke, v preteklem šolskem 
letu pa smo z novogradnjo prizidka pri-
dobili še dve igralnici s pripadajočimi 
sanitarijami. Obnovljen je bil sistem 
kurjenja na lesno biomaso, ob tem pa 
zamenjani vsi radiatorji. Z donatorskimi 
sredstvi smo z novimi igrali opremili ob-
sežno igrišče otrok drugega starostne-

Otroška likovna kolonija v Mozirskem gaju
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ga obdobja. Celotna notranjost vrtca je 
dobila svežo podobo s prepleskanimi 
stenami in z zamenjavo dotrajanega 
pohištva. Ravnokar pa se začenja izved-
ba gradbenih del pripojitve dveh pisarn 
k obstoječi stavbi, s preureditvijo na-
membnosti prostorov pa bomo pridobili 
prepotrebno zbornico.

V enoti vrtca na Rečici ob Savinji smo 
bili pred dvema letoma bogatejši za eno 
igralnico, v teh poletnih mesecih pa se 
temeljito preureja še eden prostor, ki bo 
prav tako služil igralnici. Tudi v tej enoti 
imajo prostori lepšo podobo zaradi ople-
ska sten in celotne zamenjave pohištva. 
Z igrali je bilo obnovljeno tudi igrišče 
najmlajših otrok.

Ravnateljica je pedagoški in poslovni 
vodja vrtca. Kaj menite o tej dvojni 
vlogi?

Po mojem mnenju mora ena oseba, 
ravnateljica ali ravnatelj, izvajati obe 
funkciji. Kot strokovni, torej pedagoški 
vodja vrtca in kot organizator življenja 
v vrtcu najbolje prepoznava in združuje 
potrebe obojega: biti dober gospodar in 
uspešen pedagoški vodja. Žal obstajajo 
ovire pri obeh funkcijah. Pri izvajanju 
učinkovitega gospodarjenja je ravnatelj 
odvisen od razumevanja lokalnih obla-
sti, za izvajanje pedagoškega dela pa 
ostaja ravnatelju vedno manj časa.

Potrebno je poudariti, da primerne 
kakovosti vzgojno-izobraževalnega pro-
cesa v vrtcu ni brez zagotovljenih osnov-
nih pogojev, kot so primerni prostorski 
pogoji, spodbudno učno okolje, izobra-
žen strokovni kader in ostali zaposleni, 
ki pripomorejo k celostni podobi ugle-
da vrtca v javnosti. Prizadevam si torej 
za dober, zaupanja vreden in korekten 
odnos s predstavniki obeh občin sofi-
nancerk vrtca, ki skrbita za omogočanje 
osnovnih pogojev dobrega počutja vseh 
akterjev, delujočih v vrtcu (otroci, starši, 
zaposleni), kot za izobraževanje in stro-
kovno rast vseh zaposlenih v vrtcu.

Kako ocenjujete strokovno delo 
vzgojiteljic in vzgojiteljev v vašem 
vrtcu?

Sama sem večino svoje poklicne 
poti opravljala poslanstvo vzgojiteljice. 
Ko sem pred šestimi leti zasedla delov-
no mesto ravnateljice, sem na podlagi 
ugotovitev, kakšen je nivo strokovnosti 
in katere so bistven vrednote zaposle-
nih, osnovala koncept nadgradnje, ki 
ga s soglasjem strokovnih delavk per-
manentno dopolnjujem. Z gotovostjo 
lahko trdim, da sem članica prijetnega, 
sproščenega in ustvarjalnega delovnega 
kolektiva, ki se razvija in strokovno ra-
ste. 

Kakšen je vaš pogled na položaj in 
razvoj vzgojiteljskega poklica? 

Poklic vzgojitelja predšolskih otrok 
ima v sistemu vzgoje in izobraževanja 
izredno velik pomen. Znanstvene razi-
skave na področju dojemanja predšol-
skih otrok in razvijanja njihovih sposob-
nosti odkrivajo vedno nova spoznanja, 
s katerimi utemeljujejo neizmeren po-
men učenja v času najhitrejšega razvoja 
otroka, to je v predšolskem obdobju. Za 
izvajanje poslanstva vzgojitelja potrebu-
jemo ljudi, ki so vzor otrokom. Vzgoji-
telj bi moral biti že kot človek čim bolj 
popoln, kar pa se v praksi ne kaže prav 
pogosto. Ni namreč vseeno, kakšen je 
vzgojitelj kot človek, kako živi vrednote, 
ki so skupne vzgojiteljicam in vzgojite-
ljem. Zato bi se po mojem mnenju za 
sprejem na pedagoško fakulteto moral 
oblikovati test, s katerim bi se preverile 
psiho-socialne lastnosti, še posebej nivo 
empatičnosti, morda pa tudi temeljna 
znanja, ki jih vzgojitelj potrebuje za ka-
snejše opravljanje poklica. 

Opažate med kandidati za prosta 
mesta vzgojitelja kakšne posebnosti?

Precejšnja razlika v znanju med is-
kalci zaposlitve s srednjo strokovno iz-
obrazbo smeri vzgojitelj. Opažamo, da 
je vse več izobraževalnih programov 
zanje, ki pa se po zahtevnosti in znanju, 
ki ga dijaki pridobijo, med seboj zelo raz-
likujejo. Sama menim, da je učni načrt 
za pridobitev srednje strokovne izobraz-
be preskromen. Že res, da delo oddelka 
otrok vodi diplomirana vzgojiteljica z 

visoko izobrazbo, toda tudi delo srednje-
ga vzgojitelja na delovnem mestu po-
močnika vzgojitelja je pomembno. Med 
diplomiranimi vzgojiteljicami ne opaža-
mo tako velikih razlik. Menim pa, da je 
v izobraževalnem programu premalo 
prakse v vrtcu, v študijskem programu 
pa premalo metodičnega znanja.

Kaj menite o predlaganih 
spremembah Bele knjige za 
predšolsko področje?

Načeloma je v veliki večini oblikova-
na na dokaj dobrih temeljih, z realiza-
cijo pa bo več problemov, predvsem pri 
zagotavljanju finančnih sredstev. Veliko 
je odvisno tudi od splošnega gospodar-
skega položaja Slovenije in od rešitve 
sedanje krize v svetu.

Tu mislim predvsem na dodatno za-
poslovanje kadra za poučevanje tujega 
jezika, dodatnega učenja slovenščine za 
otroke, ki jim je to drugi jezik in podob-
no. Predlogi so hvalevredni, so pa pod 
vprašajem zaradi prej omenjenih ra-
zlogov. Osebno nikakor pristaš pisanja 
vseh vrst pravil in širitve ugodnosti, če je 
realizacija že v osnovi vprašljiva. Trenu-
tno se bolj bojimo interventnih ukrepov 
varčevanja, ki so usmerjeni predvsem 
v javno upravo in zavode. Bojim se, da 
bi na škodo otrok spreminjali že uve-
ljavljeno zakonodajno in normativno 
ureditev. Vprašljivo je zato, kdaj v priho-
dnosti, če sploh, se bo začelo upoštevati 
smernice nove Bele knjige. 

Z vrtcem je tesno povezana tudi vaša 
osebna poklicna pot. Prosimo, če jo 
na kratko opišete.

Sem diplomirana vzgojiteljica pred-
šolskih otrok. 29 let sem opravljala po-
klic vzgojiteljice v Vrtcu Anice Černeje-
ve v Celju. V Celju sem si tudi ustvarila 
dom, toda moje korenine so v Zgornji 
Savinjski dolini, ki sem jo vedno bolj 
pogrešala. Naključje je hotelo, da sem se 
v letih od 2003 do 2005 lahko zaposlila 
v OŠ Mozirje kot učiteljica podaljšanega 
bivanja. Septembra istega leta sem bila 
izbrana za ravnateljico JVIZ Mozirje OE 
Vrtec Mozirje.
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Ste radi na delovnem mestu 
ravnateljice?

Z dušo in srcem sem vzgojiteljica, 
zato sem na začetku ravnateljevanja 
zelo pogrešala neposredni stik z otro-
ki, ki so me in me še vedno navdajajo 
s pozitivizmom in dobro voljo. Ko sem 
sprejela mesto ravnateljice, sem bila 
prepričana, da bom imela mnogo več 
časa za širjenje uspešne pedagoške pra-
kse, vendar sem kmalu ugotovila, da mi 
ostaja za pedagoško vodenje, najbolj 
ustvarjalen in pomemben del, najmanj 
časa. Ker sem ravnateljica manjšega 
vrtca, sem osamljena. Vse delo mora biti 
postorjeno, kljub temu da nimam po-
močnika ravnatelja. Na začetku ni bilo v 
vrtcu niti svetovalnega delavca in ne or-
ganizatorja ZHR, prevzeti sem morala še 
mesto direktorice zavoda. To je bilo neu-
smiljeno garanje, povezano z občutkom 

izkoriščanja. Tako se ne da delati! No, v 
zadnjih dveh letih smo v našem vrtcu 
uspeli zaposliti vsaj v minimalnih dele-
žih svetovalno delavko in organizatorko 
ZHPR, kar me je že delno razbremenilo. 

Koliko  je po vašem mnenju sploh 
cenjeno delo ravnatelja?

Po mojem mnenju je delo ravnateljev 
premalo cenjeno. Krivica, ki se nam je 
zgodila s plačilnim sistemom, še ni po-
pravljena in vprašanje je, kdaj bo. Neki 
predavatelj, ki je pred dvema letoma 
razlagal zakon o delovnih razmerjih, je 
naše občutke dobro izrazil v stavku, ki 
ga navajam po spominu. »Če se od koga 
pričakuje, da bo dolga leta vsakodnevno 
kakovostno lahko delal po 12 ur ali več 
ur, je to znanstvena fantastika.« Vse to 
sem izkusila na svoji koži, vsekakor mi 
je preobilica dela in odgovornosti zapu-

stila nekaj škodljivih posledic.

Kako si pomagate?

Kadar sem najbolj utrujena in polna 
skrbi, pokukam v oddelke k otrokom in 
se napolnim z novo energijo. Še vedno 
neizmerno uživam ob otroški iskre-
nosti, vedoželjnosti, ustvarjalnosti in 
postanem pretirano sentimentalna ob 
njihovih uspehih in uspehih strokovnih 
delavk ter ostalih zaposlenih. Vrtec smo 
ljudje, v javnem mnenju in  na plačilni 
listi pa se zrcali, koliko smo v resnici 
cenjeni. Trenuten pogled v to ogledalo 
nas ne more navdajati s spodbudnimi 
občutki. 

Želimo vam uspešno delo v novem 
šolskem letu in se vam zahvaljujemo 
za pogovor.

Urednica, Betka Vrbovšek

Aktualnosti

Metka Jezovšek, dipl. vzg.
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Prvi~ v vrtec 

Povzetek
V članku predstavljam problematiko prvega vstopa malčka v vrtec in 
stisko otroka, ki se znajde v oddelku s sovrstniki. Izpostavljam pomen 
daljšega obdobja uvajanja, sodelovanje s starši in dobre izkušnje iz lastne 
prakse.
Ključne besede: vrtec, postopno uvajanje, pomen uvajanja, stiske otrok, 
stiske staršev

Uvod
Pri vstopu otroka v vrtec igrata po-

membno vlogo obe strani: družina, 
katere otrok bo obiskoval vrtec, in stro-
kovno osebje vrtca, v katerega so starši 
vpisali otroka. 

Stiska ot,rok in staršev
Ko se otrok prvič sreča z vrtcem, se 

zanj in za starše marsikaj spremeni. 
Reakcije otrok se razlikujejo, nekateri 
jočejo, drugi se oklepajo staršev, ki si 
ne upajo proč. Seveda so tudi otroci, ki 

jih novo okolje pritegne in ga z zanima-
njem opazujejo in raziskujejo. Tudi star-
ši, ki v otroka prvič vključujejo v vrtec, 
doživljajo stiske. Ker nimajo izkušenj z 
življenjem v vrtcu, so nezaupljivi, poja-
vlja se veliko vprašanj in strahov. Ali bo 
njihov otrok deležen dovolj pozornosti, 
ga bodo imeli radi, se bo navadil na 
novo okolje? 

Otroku pomeni vstop v vrtec veliko 
prilagajanje vrstnikom, novemu okolju, 
vzgojiteljicam in drugačnemu življenj-
skemu ritmu, kot ga je bil navajen. Kako 
otrok sprejme vrtec, je odvisno od števil-



vzgojiteljica 9 Letnik XIII, št. 4

Aktualnosti

nih dejavnikov. Predvsem je pomembna 
vloga staršev, ki lahko otroka na vstop 
v vrtec pripravijo. Manjši kot je otrok, 
težje mu je določene stvari dopovedati 
in razložiti, več truda je potrebnega, da 
starši razumsko in čustveno osmislijo 
otrokov odhod v vrtec. Težave prilagaja-
nja poskušajo vzgojitelji skupaj s straši 
premagovati in otroku pomagati, da se 
čim lažje in čim hitreje vključi v novo 
okolje. Nujno je uvajalno obdobje, v 
katerem se otrok postopoma navaja na 
vrstnike, nove odrasle in okolje, ki je 
zanj tako drugačno od družinskega. V 
času uvajanja je pomembna komunika-
cija med straši in vzgojitelji, predvsem o 
otrokovih navadah, odzivih, najljubših 
igračah, načinu tolažbe in še o čem. 
Pomembno je, da se starši in vzgojitelji 
dobro razumejo, saj otrok začuti med-
sebojno pozitivno klimo. Odnosi med 
starši in vzgojitelji morajo temeljiti na 
medsebojnem zaupanju in neprisiljeno-
sti. Vsak otrok doživlja prehod iz druži-
ne v vrtec na svoj način. Težave pri uva-
janju otroka v vrtec so normalen pojav 
in odraz otrokove stiske. Vsi, vzgojitelji 
in starši, se morajo naučiti prepoznavati 
otrokove stiske, jih sprejeti in nanje tudi 
ustrezno reagirati. Začetne težave kma-
lu minejo in za večino otrok kmalu pride 
dan, ko starši prehitro pridejo ponj, ker 
bi se oni še radi igrali.

Pomen uvajanja v vrtec
Pri uvajanju v vrtec se malček sooča z 
naslednjimi izzivi:

• odreči se mora stalni dnevni prisot- 
nosti staršev ter sprejeti kratkotraj-
ne ločitve,

• navezati se mora na vzgojitelje v 
oddelku, 

• navaditi se mora na spremembo 
dnevne rutine,

• navaditi se mora na nov okus 
hrane, navaditi se mora na spanje 
na ležalniku,

• navaditi se mora na to, da je vklju-
čen v skupino otrok, v kateri je sam 
le eden od dvanajstih ali štirinajstih 
otrok,

• naučiti se mora sodelovati z vrstniki 
v skupini,

• vključiti se mora v skupinske igre in 
vodene dejavnosti (Varjačič 2007).

V psihološkem pomenu je za otroka 
dobro, da se na spremembe navaja poča-
si in s pomočjo staršev. Tukaj je pomem-
ben čustveni proces, ki poteka med otro-
kom in starši, in pa privajanje na novo 
okolje, vrstnike in druga pravila, kot so 
veljala do sedaj. 

Ob uvajanju v vrtec se otroku pora-
jajo različna čustva. Na eni strani je to 
jeza, hrepenenje po starših, na drugi 
strani pa veselje in radovednost. Starši 
so pri doživljanju čustev otroku v po-
moč, tako da se pogovarjajo in da mu 
omogočijo izraziti negativne frustracije 
preko iger, športa itd. Bistvo uvajanja 
je, da se medsebojne vezi med starši in 
otrokom pretrgajo čim manj boleče ter 
da se otrok postopoma navezuje na dru-
ge osebe (Varjačič 2007).

Proces uvajanja
Ko se otrok prvič sreča z vrtcem, se 

zanj marsikaj spremeni. Nadomestiti 
mora domače ljudi v domačem okolju 
ter obvladati zapletene socialne inte-
rakcije, ki vključujejo vrstnike, starše in 
druge odrasle. Sreča se z novimi prosto-
ri, igračami in precej stvari je drugač-
nih kot doma (Bezenšek 2003). Proces 
uvajanja v vrtec je namenjen predvsem 
otrokom, ki so mlajši od treh let, seveda 
pa po potrebi tudi že nekoliko starejšim 
otrokom. Vsem otrokom, ki vstopajo 
v vrtec, želi vzgojno osebje zagotoviti 
postopen in harmoničen prehod iz dru-
žine v vrtec, kar pa je možno zagotoviti 
le s pomočjo staršev in s sodelovanjem 
otrokove družine. V vsakem vrtcu obsta-
jajo pravila uvajanja, ki so postavljena 
bolj ali manj jasno. Zavest o postopnem 
uvajanju otrok v vrtec je v zadnjem času 
izjemno zrasla. Starši se s strokovnim 
osebjem pogovorijo o načinu uvajanja, 
za katerega menijo, da jim najbolj ustre-
za. 

Pri uvajanju je potrebno otroka do-
bro opazovati, spremljati in se o vsem 
pogovoriti z vzgojnim osebjem. Straši so 
lahko prisotni že v samem poteku dela 

in dejavnostih, vendar je pomembno, da 
svojo prisotnost postopoma zmanjšujejo 
in na koncu povsem opustijo. Otroci se 
različno odzivajo na nove okoliščine, 
zato sta potrebna dobro sodelovanje in 
kakovostna komunikacija med starši in 
vzgojitelji. Vzgojiteljem je potrebno zau-
pati, se z njimi pogovarjati, da to zaupa-
nje in sprejemanje začuti tudi otrok.

Postopno uvajanje v vrtec
Postopno uvajanje v različne progra-

me vrtca je pravica staršev, ki je zapi-
sana v Kurikulu za vrtce. Še posebej je 
pomembno, da imajo starši pravico do 
postopnega uvajanja v vrtec in možnost, 
da se s strokovnim osebjem dogovorijo 
za najustreznejši način vključevanja 
svojega otroka v vrtec. Sodelovanje med 
vrtcem in starši je pomemben vidik ka-
kovosti predšolske vzgoje, saj prav to so-
delovanje veliko prispeva k ustreznemu 
dopolnjevanju družinske in institucio-
nalne vzgoje (Kurikulum za vrtce 1999).

Postopno uvajanje v vrtec je stalna 
praksa v mnogih vrtcih, tudi v vrtcu, 
kjer sem zaposlena. Vzgojiteljice se za-
vedamo, kako pomemben je prvi vtis 
o vrtcu za starše in otroke. V našem 
vrtcu se v mesecu avgustu organizirajo 
roditeljski sestanki, na katerih se starši 
spoznajo z vzgojiteljicami in s progra-
mom, v katerega bo vključen njihov 
otrok. Medsebojno zaupanje med star-
ši  in razvijanje zaupanja med starši in 
vzgojitelji se lahko uresničujejo le s po-
močjo uspešne komunikacije, ki omo-
goča ustvarjanje odprtosti, zaupanja in 
vzajemnega spoštovanja med starši in 
strokovnimi delavci (Lepičnik Vodopi-
vec 1996). Vzgojiteljice se moramo zave-
dati, da med starši in otroki prevladujejo 
intimni odnosi in da se starši do svojih 
otrok čutijo odgovorne, odgovornost 
in ljubezen pa vedno znova povzročata 
strah in zaskrbljenost staršev za svoje 
otroke (prav tam). 

Uvajanje otroka v vrtec je zelo po-
membno. Otrok se postopoma privaja 
na novo okolje, pri tem pa so mu v ve-
liko pomoč starši. Vzgojiteljica in starši 
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se morajo dogovoriti, kako bo potekalo 
uvajanje otroka.

• Kdo in kdaj bo prihajal z otrokom v 
skupino?

• Kako se bo otrok postopoma vklju-
čeval in podaljševal samostojnost 
bivanja v vrtcu?

• Kako in kdaj se bodo starši poslovili 
od otroka?

• Kakšna je vloga starša, ko je z otro-
kom v skupini?

Da otroci lažje sprejmejo novo okolje, je 
potrebno, da se starši držijo nekaj nasve-
tov.

• Zelo pomembno je, da si za uvajanje 
v vrtec starši vzamejo dovolj časa. 
Le tako bodo mirni in se bodo 
otroku lažje posvetili.

• Otrok je v času uvajanja bolj obču-
tljiv, zato potrebuje več pozornosti, 
potrpežljivosti in nežnosti.

• Otroku naj starši omogočijo, da 
lahko s seboj v vrtec prinese svojo 
najljubšo igračo (medvedka, plenič-
ko …) oziroma predmet, ki ga bo 
potolažil.

• Starši naj držijo svoje obljube ter 
naj imajo stalen ritem prihodov in 
odhodov, ker to daje otroku občutek 
varnosti in zaupanja.

• Da bo otrok zaupal vzgojiteljici in 
pomočnici vzgojiteljice, je pomem-
ben sproščen in naklonjen odnos 
staršev do vzgojnega osebja. 

• V času uvajanja naj starši ne načr-
tujejo večjih sprememb (jemanje 
dude, plenic …), ki bi otroka še do-
datno obremenjevale. Vse to lahko 
načrtujejo kasneje, ko se bo otrok že 
navadil na vrtec.

Smisel uvajanja je v tem, da otrok na-
vezanost, ki jo je razvil do staršev, razširi 
na vzgojitelje. Ta proces, ki je v osnovi 
čustven, je zelo odvisen od starosti otro-
ka in narave vezi med otrokom in starši. 
Praviloma manjši otroci bolj pogrešajo 
prisotnost bližnjega kot starejši. Triletni 
otrok se bo laže odprl novi osebi. Narava 
vezi med otrokom in starši odloča o tem, 

koliko tesnobe se bo pri otroku sprožilo 
pri ločevanju od staršev. Velja pa tudi 
obratno. Starši še daleč niso imuni na 
ločevanje od otroka. Močnejša kot je 
bila vez, teže je vanjo vključiti še druge 
osebe.

Stiske otrok ob ločitvi od 
staršev 

Strokovnjaki, ki so se ukvarjali s pre-
učevanjem otrok in njihovim razvojem, 
menijo, da se pri otroku okoli osmega 
meseca pojavi strah pred neznanimi 
osebami – anksioznost in anksioznost 
ob ločitvi od osebe, na katero je otrok 
navezan – separacijska anksioznost. 
Pomembno vlogo v tem obdobju igra 
otrokova navezanost na starše, največ-
krat na mater, saj otroci do prvega leta 
starosti živijo v nekakšni simbiozi z ma-
terjo (Marjanovič, Umek 2004).

»Malčki, ki jih vključimo v jaslice 
kmalu po prvem rojstnem dnevu, se od-
zivajo s strahom, napetostjo, submisiv-
nostjo, oklepanjem matere in telesnim 
obolevanjem« (Praper 1996, str. 92). 
»Mlajši otroci (do tretjega leta) v veči-
ni še niso realizirali procesa separacije 
(ločitve) od primarnega objekta iden-
tifikacije (t. j. matere), zato jim prehod 
v vrtec povzroča velike čustvene proble-
me. Vzgojiteljico »naravno« doživljajo 
kot nadomestni objekt, ki lahko začasno 
(relativno uspešno) zamenja mamo, če 
seveda vzgojiteljica skupaj z njo otro-
ku pričara čustveno stabilno in toplo 
ozračje« (Marjanovič Umek idr., 2001, 
str. 20). Starejšemu otroku je lažje, ker 
mu starši že lahko dopovedo, kdaj bodo 
prišli po njega, kdaj lahko pričakuje ko-
silo, počitek. Hitreje se privadi rutine, s 
katero si pridobi občutek varnosti (Am-
brožič 2005). Številne raziskave namreč 
dokazujejo, da je vključitev otroka v 
vrtec po dopolnjenem tretjem letu sta-
rosti ustrezno dopolnilo domači vzgoji 
(Žibret 2003).

Stiske staršev ob ločitvi od 
otroka

Zaradi stisk staršev, ki jih doživljajo 
ob odhodu otroka v vrtec, jim morajo 
znati strokovni delavci svetovati, pri-
sluhniti ter jih podpirati in jim stati ob 
strani. Lažje kot se bodo starši ločil od 
otroka, lažja bo otroku vključitev v vrtec. 
Ne moremo mimo zaupanja v strokovno 
osebje ter pozitivne komunikacije med 
starši in strokovnim osebjem. Zaupanje 
v strokovno osebje se gradi že od prve-
ga roditeljskega sestanka dalje. Starši se 
morajo čutiti sprejete s strani vzgojitelji-
ce, da ji bodo lahko zaupali in da bo nji-
hov stres ob prihodu otroka v vrtec čim 
manjši. Vzgojitelji morajo vedeti, da so 
starši le ljudje, ki so svoje otroke zaupali 
vrtcu in vzgojiteljici. Zavedati se mora-
jo, da v družini med njimi prevladujejo 
intimni odnosi in da se starši čutijo od-
govorne do svojih otrok. Odgovornost in 
hkrati ljubezen do otrok pa vedno znova 
povzročata strah in zaskrbljenost star-
šev (Lepičnik Vodopivec 1996).

Zaključek
Vstop v vrtec je za otroka in starše 

pomemben dogodek. Ob vstopu v vrtec 
se otrok sreča s številnimi novimi vtisi 
in doživetji, za mnoge je prvič, da so za 
daljši čas ločeni od staršev. Prilagoditi 
se mora novemu ritmu življenja, novim 
zahtevam, skupini vrstnikov, s katerimi 
si deli igrače in pozornost odraslih. Vse 
to prinaša v otrokovo življenje velike 
spremembe. Kako se bo nanje odzval, 
je odvisno od stopnje njegovega razvoja, 
njegovega značaja, njegovih izkušenj in 
ravnanja staršev.

Otroci se lahko na vstop v vrtec od-
zovejo z jokom, žalostjo, strahom, zaskr-
bljenostjo, jezo, odklanjanjem hrane in 
celo boleznijo. Pri večini otrok so teža-
ve kratkotrajne in prehodnega značaja 
in se najkasneje v mescu dni umirijo. 
Odločna starša, ki sta prepričana, da 
je vrtec za otroka nekaj dobrega, lah-
ko težave ublažita. V času uvajanja naj 
otrok čuti skrb, ljubezen in razumevanje 
staršev. Nasploh v času uvajanja v vrtec 
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otrok potrebuje malo več pozornosti 
doma.

V času uvajanja je zelo pomembna 
komunikacija med vzgojitelji in starši, 
predvsem o otrokovi osnovni narav-
nanosti, odzivih, navadah, najljubših 
igračah, o načinu tolažbe ter še o čem. 

Odnosi med vzgojitelji in starši morajo 
temeljiti na medsebojnem zaupanju 
in neprisiljenosti. Zaupanje je temelj 
dobrih odnosov, saj se na tej bazi gradi 
medsebojno spoštovanje. Velika skrb 
staršev in vzgojiteljev zaradi poteka 
vključitve otroka v vrtec izhaja iz težnje 

po dobrem medsebojnem poznavanju in 
zaupanju. Če imajo starši možnost bolje 
spoznati vzgojitelja in skupino, v katero 
vstopa otrok, si pridobijo določeno zau-
panje, ki je zelo pomembno za medse-
bojno sodelovanje.
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vzgojiteljica
revija za dobro prakso v vrtcih

O tem in onem iz naših vrtcev

Spoznavali smo Slovenijo

Najprej smo spoznavali naš domač 
kraj, okolico vrtca, obiskali smo pošto, 
pekarno Kovač, tiskarno pri gospodu 
županu Metodu Ropretu. Obisk je bil 
zelo poučen, tako za otroke kot tudi za 
nas, strokovne delavce. Otroci so spo-
znali celoten proces izdelave knjige, od 
belega lista papirja do nastanka knjige. 
Gospod Metod nam je podaril deset zelo 
lepih knjig. Za vse skupaj se mu najlepše 
zahvaljujemo.

Raziskovali smo tudi širšo okolico 
vrtca, in sicer smo skupaj z babicami 
ni dedki spoznavali naše glavno mesto 
Ljubljano. Na povabilo Mančinega očka 
g. Marka Gosarja smo z mestnim avto-
busom 6B obiskali železniški muzej. 
Tam nas je pričakal direktor muzeja g. 
Mladen Bogič  in nam s pozdravnim go-
vorom izrekel dobrodošlico. Po muzeju 
nas je popeljal vodič Mitja, in sicer v čas 
pred šestdesetimi leti in več. Za konec sta 
nas čakali še dve presenečenji: to so bile 
brezplačne vstopnice za babice in dedke 
ter sladko presenečenje za naše otroke. 
Polni lepih vtisov in novih znanj o vla-
kih smo se odpeljali nazaj na Brezovico.

Primorsko nam je predstavila Janova 
babica, gospa Vislava Popovič. Spoznali 
smo pesnika Srečka Kosovela in njegovo 
pesem Burja, sredozemske rastline (lo-
vor, rožmarin, sivka, žajbelj) in tovarno 
sokov Fructal iz Ajdovščine. Sokove smo 
tudi poskusili. Zaplesali smo rajalne igre 
s Primorske in se naučili šaljivki iz leta 
1960 (Cici, cici, mesce in Gosto meja). 
Izdelovali smo ladjice in letala.

Na Gorenjsko smo odpotovali skupaj 
z Nalovo babico, gospo Ido Kačič. Naj-
prej smo prepevali pesmi o Gorenjski, se 
igrali igrico spoznavamo Gorenjsko, iz-
delali plakat z gorenjskimi značilnostmi 
ter gorenjske nageljne.

Da bi spoznali gorenjsko narodno 
nošo, je gospa Ida v goste povabila za-
konce Pleško z Drenovega Griča. Nau-
čili smo se novih pojmov, kot so: avba, 

cekar, pumparice ... Navdušila sta nas s 
preprostostjo in plesom ob zvokih Avse-
nikove pesmi Na Golici.

Ob spoznavanji Bele krajine smo se 
naučili belokranjski ples Lepa Anka.

V Prekmurje smo odpotovali skozi 
ples, in sicer smo se naučili plesati Ob bi-
strem potoku je mlin in Mlinček vrtiljak.

Janova mamica, gospa Andreja Popo-
vič, nam je predstavila Dolenjsko. Pre-
brala nam je pesmico iz knjige Najdihoj-
ca, in sicer Cvilimož. Povedala nam je 
tudi bajko o nastanku Ribnice. Prinesla 
nam je lesene žlice in nam ob tem pred-
stavil suhorobarje. Iz žlic smo izdelovali 
lutke. Podarila nam je tudi fotografije s 
pustnega karnevala.

Spoznavanje Slovenije smo zaključili 
z obiskom Korine mamice, gospe Ignaci-
je Fridl Jarc, v mesecu aprilu. Z »vlakom« 

nas je popeljala iz Ljubljane v Maribor. 
Otroke je seznanila s starodavno vinsko 
trto, ki je značilnost Štajerske. Otroci so 
dobili nalogo, da pobarvajo in izrežejo 
list trte in ga prilepijo na korenino vin-
ske trte. Ob poslušanju pesmi Vindija 
smo spoznali proces prehoda grozdja v 
vino. Ogledali smo si tudi dres nogome-
taša Zlatka Zahoviča. Ob pravljici Sava, 
Drava in Soča smo spoznali reko Dravo, 
na kateri stoji kar devet hidroelektrarn.

Sledilo je izdelovanje splava iz suhih 
vej in okušanje hrane splavarjev izpred 
sto let (zelje, bučna semena, česen in 
bučno olje). Otroci so jed pojedli z roka-
mi; tako so namreč to delali nekoč.

Za konec smo se naučili še ples »Koutre 
šivat«.

Joži Erbežnik in Urška Hribernik 
Vrtci Brezovica

Obisk v pekarni Kovač
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Samostojna javna prireditev v  
Narodnem domu Celje

Vrtec Tončke Čečeve se je tudi letos 
predstavil na samostojni javni prireditvi  
»Otroški mozaik« v Narodnem domu v 
Celju. Nastopili so:

• otroški zbor enote Gaberje – pod 
vodstvom vzgojiteljice Mateje Povh,

• otroški zbor enote Ljubečna – pod 
vodstvom vzgojiteljice Nataše 
Špacapan,

• instrumentalna Orffova skupina 
enote Hudinja – pod vodstvom 
vzgojiteljice Silve Smrečnik, 

• folklorna skupina enote Center – 
pod vodstvom  vzgojiteljice Jolande 
Zavšek in

• plesna skupina – pod vodstvom 
vzgojiteljice Blanke Ribič.

Polna dvorana je zaploskala tudi 
prejemnikom nagrade in priznanj Ci-
ciumetnij 2011. Na odru jim je čestitala 
tudi ravnateljica mag. Betka Vrbovšek.  
Prireditev je zaključil s prvo javno pred-
stavitvijo še Vzgojiteljski pevski zbor 
našega vrtca. Prireditev je pozdravila 
predstojnica ZRSŠ, enota Celje, mag. So-
nja Zajc in predstavnica MO Celje, višja 
svetovalka Sandra Stajnko. Prireditev je 
izzvenela tudi v počastitev 65-letnice ob-
stoja in neprekinjenega delovanja Vrtca 
Tončke Čečeve.

                                                                                 
Jožica Železnik, dipl. vzg.

Vrtec Tončke Čečeve 

Folklorna skupina enote Center.                     

Plesalci iz enote Ljubečna.   

HUMOR V VRTCU, HUMOR V VRTCU, HUMOR V VRTCU, 

Razumen razlog

Deklica pripoveduje: »Jaz 
imam svojo sobo, sestri-
ca tudi svojo, tata je pa 
nima, zato mora spati z 
mamico.«

HUMOR V VRTCU, HUMOR V VRTCU, HUMOR V VRTCU, 
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Zdenka Matjaž, dipl. vzg. 
Vrtec Velenje – enota Tinkara

Svet gibanja, svet veselja

Povzetek
Vrtec Velenje že enajst let sodeluje v Mednarodnem projektu Fit Slovenije 
»Svet gibanja, svet veselja«. Pridobili smo že naziv Fit vrtec. Otroci skozi 
igro in zabavo s skupinskim in individualnim delom usvajajo znanje s po-
dročja gibanja in športa. Svet gibanja, svet veselja je del aktivnosti, kjer 
otroci spoznavajo skupinske igre in razvijajo socialni čut za bližnje. Prido-
bili so mnoga nova znanja in spretnosti na vseh področjih kurikula, ki smo 
jih skozi projekt medsebojno povezovali.
Ključne besede: Fit olimpijada, gibanje, dejavnosti, projekt

Uvod
Fit koordinatorka je v preteklem 

šolskem letu predlagala, da pristopimo 
k organizaciji Fit olimpijade. Vodstvo 
jo je pri tem predlogu podprlo in stekle 
so priprave. Sodelovali so vsi otroci  od-
delkov v starosti od 4 do 6 let. Skupaj je 
bilo to 21 oddelkov, ki so predstavljali 21 
držav.

Namen Fit olimpijade je s simulaci-
jo tehnik različnih športnih zvrsti, ki 
se predstavljajo na letnih olimpijskih 
igrah po Fit metodologiji, na zabaven in 
predvsem inovativen način otroke spod-
buditi k večji gibalni aktivnosti in timski 
harmoniji, in sicer v olimpijskem duhu 
“Važno je sodelovati, ne zmagati”  (tek-
movanje s samim seboj).

Priprave v skupini
Vse strokovne delavke se zavedamo, 

kako pomembno je gibanje za otrokov 
razvoj. Ob novici, da bomo imeli Fit 
olimpijado, pa smo bile sprva v velikih 
dvomih. Udeležile smo se dodatnih iz-
obraževanj, kjer smo si pridobile nova 
znanja in bilo nam je lažje. Nikakor pa 
si nismo znale predstavljati, kako bo to 
izvedljivo. 

Najprej smo na roditeljskih sestankih 
o naši nameri seznanile starše, ki so po-
kazali navdušenje in pripravljenost za 
sodelovanje. Sami so izbrali zastavono-
še, predlagali navijaški material, orga-

nizirali nabavo majic in kap s simboli 
države, ki jo je zastopala naša skupina.

S pomočjo donatorjev smo dobili 
vrsto novih rekvizitov, ki so pri otrocih 
spodbudili še večjo aktivnost in inte-
res.  Pri vsakodnevnih razgibavanjih in 
vadbenih urah so neizmerno uživali, se 
zabavali,  ob tem pa urili svoje gibalne 
spretnosti in sposobnosti. Marsikdaj so 
morali najti rešitev gibalnega problema 
ali poiskati skupno rešitev. To je otroke 
med seboj povezovalo, pridobivali so 
socialne veščine in razvijali medsebojno 
komunikacijo. Pri vsakem posamezniku 
je bil viden napredek.

 

V skupini sem imela dečka, katerega 
oče je bil nogometaš. Eno leto so živeli 
na Cipru, zato sem se odločila, da na 
olimpijadi zastopamo ravno to državo. 
Odšli smo v knjižnico, kjer smo poiskali 
vso razpoložljivo literaturo in zemljevi-
de. Najprej smo Ciper poiskali na zemlje-
vidu, spoznali državne simbole in jih 
primerjali s slovenskimi. V skupino smo 
povabili očeta, ki nam je ob slikah pred-
stavil tujo deželo. Naučil nas je, kako se 
tam pozdravljajo, zaželijo dober tek, se 
zahvalijo …

Istočasno je bil naš vrtec vključen 
tudi v Unicefov projekt Punčka iz cunj. 
Strokovne delavke smo izdelale za vsak 
oddelek punčko, ki je ob rojstvu dobila 
ime. Tako nas je obiskala Loti, ki je pri-

potovala iz Cipra v Velenje z različnimi 
prevoznimi sredstvi. Želela je spoznati 
otroke, ki bodo zastopali njeno državo 
na olimpijadi. Rada bi postala njihova 
prijateljica in vsakega posebej dobro 
spoznala. Otroci so takoj predlagali, 
da bi hodila z njimi domov. Interes je 
bil izredno velik. Vsi so želeli imeti Loti 
čim prej doma. Postavljeni smo bili pred 
problem. Kaj pa zdaj? Pa se oglasi deček 
in reče: »Loti naj izšteje, h komu bo šla 
najprej.« Predlagal je tudi izštevanko. 
In tako je vsak otrok, ki je prinesel Loti 
nazaj, izštel naslednjega in zadovoljstvo 
je bilo vsestransko. Tako so otroci s po-
močjo punčke iz cunj in svojih staršev 
preko različnih medijev spoznavali našo 
olimpijsko državo in tudi našo Sloveni-
jo. Nastal je prečudovit dnevnik, saj so 
straši zabeležili, kaj so našli novega o 
Cipru in tudi kaj je Loti počela pri njih. 
Spoznavala je bližnjo in daljno okolico 
Slovenije. Loti je dobila nova oblačila, 
spoznala je naše gore, bila v muzejih, na 
pustnem karnevalu, na morju, na kme-
tiji in še bi lahko naštevala. Vse zapise so 
otroci tudi slikovno opremili.

Ko smo našli Ciper na zemljevidu, so 
ga otroci narisali na večji format papir-
ja in pobarvali. Na »našem« zemljevidu 
smo označili nekaj večjih krajev in po-
sebnosti države. Nismo pozabili na Želv-
jo obalo in rojstni kraj boginje Afrodite. 
Spoznavali smo rastline in živali. Na 
Cipru gojijo banane in pomaranče, ki 
pri nas ne rastejo, zato smo si naredili 
sadna nabodala in iztisnili pomaranč-
ni sok. Mmm, kako je bilo dobro, tudi 
tistim otrokom, ki niso ljubitelji sadja. 
Spoznali smo ciprsko nacionalno jed 
»mezedes« (slastne tople in hladne pred-
jedi).

Za starše smo izdelali Afroditino 
milo in kopalno sol. Preizkusili smo se 
v kemijskih poizkusih in spoznali nekaj 
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novih snovi. Vse smo natančno stehtali, 
zmerili, prešteli, napolnili stekleničke 
in jih opremili z napisi. S pisavo v obli-
ki slikopisa so otroci beležili postopke 
dela. Pokrovčke smo okrasili z blagom 
različnih barv in vzorcev, mila pa zavili 
v rižev papir.

Med prvomajskimi počitnicami smo 
dobili pošto. Pisal nam je naš prijatelj, ki 
je bil na počitnicah na Cipru. Spet smo 
dobili novo idejo. Izdelali smo si razgle-
dnice in jih opremili z znamkami lastne 
izdelave. Z otroško pisavo so pisali svo-
jim staršem, sorodnikom in prijateljem. 
Razglednice so odnesli domov, kajti nih-
če od otrok ni dal pobude, da bi jih posla-
li po pošti. Pisali pa smo tudi na ciprsko 
ambasado v Ljubljano. Seznanili smo jih 
z našim delom in jih povabili na olimpi-
jado. Nad projektom so bili navdušeni. V 
dar smo dobili ciprske zastave in kape s 
simbolom Cipra. Prireditve pa se zaradi 
drugih obveznosti niso mogli udeležiti 
in so nam poslali opravičilo. Naučili smo 
se ciprsko otroško pesem in si izmislili 
rajalni motiv. Preizkusili smo se v plesu 
sirtaki ob značilni grški glasbi. Ustvarja-
li smo mozaike iz različnega odpadnega 
materiala.

V vse ponujene dejavnosti so se otroci 
vključevali z velikim interesom in vztraj-

nostjo. Najbolj pa jih je pritegnilo risanje 
zastav. Kar nekaj časa so vsakodnevno 
posegali po njihovi slikovni predlogi, jih 
prerisovali in spraševali: »Katera država 
je to?« Najhitreje so prepoznali  zasta-
vo Slovenije, Cipra, Amerike, Italije in 
Švedske, ker tam živi Pika Nogavička. Ta 
vsako leto obišče Velenje in je priljubljen 
pravljični lik otrok. Izdelali smo ciprske 
zastavice iz blaga, ki so jih otroci nosili 
na olimpijadi.

Veliki dogodek
20. maja 2010 se je na tribunah ve-

lenjskega stadiona zbralo blizu tri tisoč 
navijačev. Z velikim navdušenjem so 
pozdravljali otroke, predstavnike posa-
meznih držav, ki so s predstavniki star-
šev in svojimi vzgojiteljicami napravili 
mimohod. Postavili smo se na določeno 
mesto in počakali prihod in dvig olim-
pijske zastave. Fit olimpijsko himno je 
zapela Nuša Derenda. V slogu pravih 
olimpijskih iger sta ogenj prižgala ve-
lenjska olimpijca, smučar Miran Rauter 
in plavalka Nina Sovinek. Zaprisego je 
pogumno izrekla petletna Ajda in ob 
tem požela močan aplavz. Pomerili smo 
se v enajstih športnih disciplinah. Ves 
čas so nas spodbujali glasni navijači, 
otroci pa so se borili kot pravi športniki. 
Za pravilno izvedbo nalog na posame-

znih postajah so poskrbeli skrbni sodni-
ki. Medalje so nam podeljevali župan, 
njegovi sodelavci in naša ravnateljica. 
Zmagovalci smo bili vsi: organizatorji, 
otroci, starši, vzgojiteljice in navijači. 

    Olimpijske igre so za vsakega vr-
hunskega športnika krona vseh tekmo-
vanj v športni karieri. Tudi mi smo jih 
vzeli zelo resno. In da ne pozabim! Med 
navijači je bila tudi naša Loti, ki je s svo-
jo ciprsko zastavo mahala iz torbe ene 
naše mamice.

Zaključek
Navedla sem le najpomembnejše 

dejavnosti projekta. Otroci so pridobili 
nova spoznanja, ki jih ne bodo zlahka  
pozabili. Skoraj leto dni po dogodku 
se še vedno zadržujejo ob zemljevidu 
Evrope in se spominjajo posameznih 
dejavnosti in dogodkov. Tako smo ustva-
rili spodbudno in stimulativno okolje, 
ki je pomembno za otrokovo učenje. 
Ob vsem tem se v otrokovih možganih 
razvijajo sinapse. Te pa so pomembne 
za razvoj njegovih intelektualnih spo-
sobnosti, na kar nas v zadnjem času 
vse pogosteje opozarjajo strokovnjaki. 
Imenitna izkušnja, ki nas je povezala  
in nadvse aktivno vključila v dogajanje 
nam, bo vodilo tudi pri nadaljnjem delu.

Mira Hrovat, vzgojiteljica,  
vrtec Dvor pri Osnovni šoli Žužemberk
dr. Marjanca Kos,  
Pedagoška fakulteta Ljubljana

Predstavitev projekta »Predšolski 
otroci na kmetiji in vrtu«

Povzetek
V prispevku predstavljava projekt, ki potekal v vrtcu na Dvoru pri Osnov-
ni šoli Žužemberk. V raziskavi je sodelovala skupina 19 otrok, starih od 
dveh do štirih let. Predstavljeni so cilji projekta, raziskava predhodnjih 
izkušenj in znanj, dejavnosti in rezultati. 
Ključne besede: projekt, otroci, vrtec, kmetija, vrt

Naš vrtec stoji v podeželjskem naselju 
Dvor. Okolica vrtca nam še omogoča pri-
stni stik z naravo in ljudmi. Po stranskih 
cestah in poteh smo se velikokrat spre-
hajali mimo kmetij in opazovali  kmete 
pri delu. Poslušali smo različne glasove, 
ki so prihajali iz hlevov, kokošnjakov,  
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pesjakov in iz bližnjega gozda. V pogo-
voru z otroki sem ugotovila, da vedo o 
življenju in različnih opravilih na kme-
tiji zelo malo, še manj pa o izvoru hra-
ne. Na večino vprašanj so odgovorili, da 
posamezno živilo/hrano dobimo v trgo-
vini. Njihova številna vprašanja,  rado-
vednost in zanimanje so me spodbudili, 
da smo se odločili za projekt, v katerem 
so otroci spoznali življenje in pridelavo 
hrane na kmetiji.

Cilji projekta so bili:
1. Z intervjuji ugotoviti, če otroci vedo, 
od kod hrana (ali otroci poznajo pride-
lavo in predelavo nekaterih osnovnih 
živil). 

2. Zasnovati in izvesti dejavnosti, v ka-
terih predšolski otroci prek neposrednih 
izkušenj:   

• spoznavajo, na kakšen način se 
prideluje hrana, 

• spoznavajo življenjske potrebe živali 
in rastlin, 

• razumejo spremembe v razvoju 
organizma (razvoj in rast rastlin in 
živali),

• spoznajo življenje na kmetiji.

3. Ob zaključku s ponovnimi intervjuji 
ugotoviti, koliko znanja o izvoru in pri-
delavi hrane so otroci pridobili preko 
izvedenih dejavnosti. 

Otrok in narava
Narava je področje v kurikulumu, v 

okviru katerega otrok razvija sposob-
nosti za dejavno vključevanje v obstoje-
če okolje. Poudarek je na pridobivanju 
izkušenj z živimi bitji ter veselju v razi-
skovanju in odkrivanju. To mu nudi mo-
žnosti in spodbude, da sprašuje o tem, 
kar vidi, in se uči iskati odgovor tako, 
da opazuje, raziskuje, eksperimentira, 
opisuje, razlaga. S tem sam najde in reši 
problem. Če ima otrok v naravoslovnem 
kotičku ali na okenskih policah rastline, 
mu te omogočajo, da skrbi zanje. Podro-
čje narave razvija naravoslovne pojme, 
naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmo-
žnosti za uvidevanje in reševanje proble-

mov, iskanje bistva. Ti procesi pri otroku 
potekajo nezavedno. S kurikulumom 
otrok spoznava živa bitja, rastline, jih 
spoštuje, se zanima za njihove življenj-
ske pogoje. To raziskovanje je zanj za-
bavno in razburljivo ter mu odpira vrata 
do novih zanimivih problemov (Baho-
vec s sod. 1999). V zgodnjem otroštvu 
otrok spoznava rastline v povezavi z 
življenjskimi okolji, s človekom in z dru-
gimi bitji ter v povezavi z neživo naravo. 
Tako spoznava življenjske potrebe ra-
stlin, njihovo razmnoževanje, rast, spre-
minjanje, življenjski krog (Vrščaj 2000).
Otrok skuša potešiti svoje radovednosti 
in to tako, da želi živali ali rastlino prije-
ti, se je dotakniti, jo povohati … Hrepeni 
po zadoščenju čutnih zaznav, kot so vid, 
tip, vonj, okus in sluh (Katalinič 2007).

 Raziskava predhodnega 
stika otrok s kmetijo in  
pridelavo hrane 

K sodelovanju  pri raziskovalnem 
delu smo povabili tudi starše. Da bi laž-
je spoznala, koliko predhodnega stika 
z življenjem in dogajanjem na kmetiji 
so imeli njihovi otroci do sedaj, sem 
sestavila in oddala staršem anonimno 
anketo, na katero je odgovorilo vseh 19 
staršev.

Anketa je vsebovala naslednja vpraša-
nja:

1.  Kako bi ocenili, koliko neposrednega 
stika s kmetijo je imel vaš otrok do 
sedaj?

2.  Ali imate doma kmetijo?

3. Če kmetije nimate doma, ima vaš 
otrok možnost neposredno spoznati 
kmetijo drugje, kje je to (točneje)?  

4.  Ali imate doma vrt (gredice, kjer pri-
delujete zelenjavo in sadje)?

5.  Če da, ali otrok sodeluje pri opravilih 
na vrtu?

2.1 Povzetek ugotovitev, razvidnih iz an-
kete staršev 

Iz rezultatov anket je bilo mogoče 
sklepati, da je imela večina otrok po 

mnenju staršev kar nekaj stika s kmetijo 
ter dejavnostmi, povezanimi s pridelavo 
in izvoru hrane. Trije otroci od devetnaj-
stih so živeli na kmetiji, vendar večina 
ostalih je prihajala v stik z življenjem na 
kmetiji pri sorodnikih ali sosedih. Pri ve-
liki večini otrok so imeli doma vrt in ve-
čina teh otrok je tudi sodelovala pri delu 
na vrtu. Skupina otrok je torej izhajala 
iz okolja, v katerem je lahko pridobivala 
izkušnje z gojenjem rastlin in živali. 

Z vsakim otrokom v skupini sva z 
vzgojiteljico izvedli individualni inter-
vju. Da bi otrok razumel vprašanja, sva 
uporabili pri vprašanjih  konkretne pri-
mere hrane (kuhano jajce, mleko, fižol, 
sok in košček pečenega mesa ), ki jih je 
otrok videl in tudi poskusil. Otroku sva 
dali dovolj časa za razmislek. Odgovore 
otrok sva pozorno poslušali in s podv-
prašanji skušali ugotoviti, kakšne so 
njihove predstave. Odgovore sva sproti 
zabeležili. 

Povzetek ugotovitev o  
predstavah otrok o izvoru 
hrane
- Od devetnajstih otrok je imel en otrok 
natančno predstavo o izvoru mleka. 
Povedal je, da mleko nastane v vimenu 
živali npr. krave, koze in ovce. Do mleka 
pridemo tako, da te živali  pomolzemo 
in na ta način iztisnemo mleko iz vi-
men. 7 otrok je imelo delno predstavo 
o izvoru mleka. Vedeli so, da “nam dajo 
mleko krave,” niso pa vedeli, da nastane 
mleko v vimenu živali in da je potrebno 
žival pomolsti. 11 otrok o izvoru živila 
ni vedelo ničesar. Njihovi odgovori so 
bili: “Mleko dobimo v trgovini, mamica 
vzame mleko iz hladilnika in mi ga se-
greje…” 

- Od devetnajstih otrok ni nihče imel 
natančne predstave o izvoru jajc. Niso 
vedeli, da jajce nastane v kokoši, da jajce 
kokoš znese in da se mesta, kjer nesejo 
jajca, imenujejo gnezda. 9 otrok je imelo 
o tem delno predstavo. Nekateri so vede-
li, da “nam jajca dajo kokoši,” in da se 
mesta, kamor “dajejo jajca” imenujejo 
gnezda. Niso pa vedeli, kje nastane jajce 



vzgojiteljica 17 Letnik XIII, št. 4

Za dobro prakso

in kako pride iz kokoši.  10 otrok ni ve-
delo o izvoru hrane ničesar. Povedali so, 
da k njim domov jajca prinese teta, da 
jih kupijo v trgovini …  

- Od devetnajstih otrok ni nihče imel na-
tančne predstave o izvoru sadnega soka. 
Otroci niso vedeli, da sadni sok pridobi-
mo iz sadja, niso imeli predstave, kako 
iztisnemo sok iz sadja, 4 otroci so imeli 
delno predstavo. Vedeli so, da sadni sok 
pridobimo iz sadja, vendar o postopku 
niso vedeli ničesar. 15 otrok pa ni o tem 
vedelo ničesar.

 - Od devetnajstih otrok ni nihče vedel, 
da semena zrastejo v stroku rastline, 3 
otroci so imeli delno predstavo. Nekateri 
so vedeli, da semena fižola posadimo v 
zemljo, da zraste nova rastlina. Niso ve-
deli, da na tej rastlini zrastejo stroki, v 
katerih so semena te rastline. 16 otrok 
pa o izvoru hrane ni vedelo odgovora.

- Od devetnajstih otrok ni nihče vedel, da 
meso predstavlja del živali, ki ni več živa.  
6 otrok je imelo o tem delno predstavo. 
Povedali so, da pri njih doma iz prašiča 
naredijo klobase, krvavice, kako to, da 
njihova žival ni bila več živa, pa so po-
vedali, da je prašič samo zacvilil in ni bil 
več živ. 13 otrok pa je o izvoru hrane ko-
mentiralo: “Mi meso kupimo pri stričku 
v veliki trgovini, pri nas imamo meso v 
skrinji …” 

Rezultat je bil pričakovan, a nad tako 
neizdelanimi predstavami sem bila tudi 
sama presenečena.

Zasnovali smo dejavnosti, v katerih 
so otroci preko lastnih izkušenj spoznali 
pridelavo hrane na bližnjih kmetijah in 
v igralnici. 

Predstavitev izvedenih 
dejavnosti
Dejavnosti, v katerih so otroci 
spoznali rast, razvoj, predelavo in 
uporabo kmetijskih rastlin
Trganje fižolov s kolov in lušče-
nje fižola

Na njivi blizu vrtca smo opazili go-
spo, ki je trgala stročji fižol. Z veseljem 

nam je razložila svoje opravilo in dovo-
lila, da so ji otroci pomagali pri trganju 
strokov. Naslednji dan je večina otrok od 
doma prinesla fižol v strokih. Otroci so 
kmalu ugotovili, da so eni stroki veliki, 
drugi malo manjši, da so različnih barv 
in različnih debelin. Stroke so razvrščali 
po različnih lastnostih in jih na koncu 
igre tudi izluščili. Ves naluščen fižol smo 
stresli v pehar in ga postavili na okensko 
polico (slika 1). 

Sl. 1: Trganje fižolovih strokov s fižolovk.

Sajenje fižola in spremljanje 
njegove rasti

Sezona za pridelavo na njivah ali vr-
tovih se je zaključila, saj je prišla jesen, 
zato smo s spoznavanjem kulturnih ra-
stlin nadaljevali v igralnici. Vsak otrok 
je na plastičen prozoren lonček nalepil 
svoj znak. Otroci so lončke nato napol-
nili z zemljo do polovice, na zemljo so 
dali štiri fižole in jih prekrili še z malo 
zemlje. Na koncu so vse skupaj z malo 
zalivalko še zalili in lončke postavili na 
okensko polico.

Beleženje podatkov o rasti fižola je 
bila za otroke zelo zanimiva dejavnost. 
Na ozek bel papir smo najprej narisa-
li centimetrsko skalo. Pritrdili smo jo 
na leseno stojalo, in sicer tako, da se je 
pričela s končno višino lončka. Otroci 
so opazovali  fižol in s črticami na cen-
timetrski skali beležili njegovo rast. S 
poskusi smo želeli ugotoviti, v katerih 
pogojih fižol skali. Pri pripravi so otroci 
aktivno sodelovali. Mečkali so papirna-
te brisačke in spuščali fižol ob notranji 
steni kozarca, z vodo iz vrča so navlažili 
brisačke. 

1.  poskus: Fižol smo dali v steklen 
kozarec med mokre papirnate brisačke. 

Kozarec smo postavili na okensko poli-
co. Fižol je lepo kalil in rasel. Fižolu so se 
razvili tudi listi.

2.  poskus: Fižolovo seme smo dali v 
steklen kozarec med suhe papirnate bri-
sačke in vse skupaj postavili na okensko 
polico. Pri semenu fižola ni bilo nobenih 
sprememb. Pri tem poskusu so otroci 
sklepali, da je za kalitev potrebna voda.

3. poskus: Fižol smo dali v steklen 
kozarec, v mokre papirnate brisačke. 
Kozarec smo postavili v kartonsko ška-
tlo z majhno odprtino na vrhu in ga dali 
na mesto s svetlobo (slika 5). Rastlina je 
zrasla skozi odprtino.        

4. poskus: Tudi v tem poskusu smo 
dali fižol v steklen kozarec in mokre 
papirnate brisačke. Kozarec smo posta-
vili v omaro, kjer ni bilo svetlobe. Tudi 
v popolni temi je seme fižola vzkalilo. 
Otroci so sklepali, da seme za kalitev ne 
potrebuje svetlobe.

5. poskus: Seme fižola smo pripravili 
za kalitev tako, kot v prejšnjem primeru. 
Posodo smo postavili v hladilnik, kjer 
ni bilo toplo in ne dovolj svetlo. Tudi v 
hladilniku je fižol nekoliko zrasel. Ka-
litev semena v hladilniku je potekala 
počasneje, kot pri semenu na sobni tem-
peraturi, zato so otroci sklepali, da je za 
kalitev potrebno tudi dovolj toplo okolje.

Otroci so prišli do ugotovitev, da 
seme fižola za kalitev potrebuje vodo, 
zrak in toploto.

Obiranje in ličkanje koruze

Na bližnji kmetiji smo se udeležili lič-
kanja koruznih storžev. Gospa na kme-
tiji je otrokom razložila, zakaj in kako 
se lička. Nekaj otrok je delo že poznalo. 
Brez težav so prijeli storž ter začeli z nje-
ga trgati ličkanje. Po opravljenem delu 
se nam je gospa zahvalila za pomoč. 
Dala nam je nekaj neoličkanih storžev, 
ki smo jih odnesli s seboj v  vrtec. 

Sejanje koruze in pšenice ter 
spremljanje njune rasti

Postopek sejanja koruze in pšenice 
je potekal tako, da so otroci v  prozorno 
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posodo dali malo zemlje in nekaj semen 
koruze. Semena so prekrili z malo ze-
mlje in vse skupaj zalili. Posejano žito 
smo postavili na okensko polico.

Sl. 2: Opazovanje in zalivanje.

Otroci so opazili, da pšenica kali hi-
treje kot koruza. Opazili so tudi, da pše-
nica in koruza kalita in rasteta drugače 
kot fižol.

Sejanje kreše in peteršilja, spre-
mljanje njune rasti in okušanje 
pridelka

Postopek sejanja kreše in peteršilja 
je potekal tako kot pri koruzi in pšenici. 
Otroci so ugotovili, da kreša potrebuje 
manj časa za kalitev kot peteršilj. Vsako-
dnevno smo opazovali, koliko so zrasle 
naše rastline. Ker smo se že večkrat po-
govarjali, za kaj krešo lahko uporabimo, 
so otroci izrazili željo, da bi jo pokusili. 
Dali so jo na kruh, namazan z maslom. 
“Kako je dobra, kako je lepa, pa diši,” so 
komentirali. 

Pobiranje semen iz buč

Opazovali smo različne buče, se jih 
dotikali, jih vohali, opisovali njihove 
oblike in barve.  Ko sem najdebelejšo 
razpolovila, smo v njeni notranjosti za-
gledali bučna semena. Večina otrok je 
pri pobiranju semen iz buče zelo uživala. 

Nabiranje in ribanje zelja

Na Podgozdu sta nas prijazno spreje-
la lastnika manjše kmetije. Gospodinja 
nas je odpeljala na njivo, polno velikih 
zeljnih glav. Povedala in pokazala nam 
je, kako se jih očisti in pripravi za ri-
banje. Gospodar je med tem pripravil 
pripomočke za ribanje zelja. Na tla je 
postavil kad in vanjo položil večji lesen 

ribežen. Večina otrok tako velikega ri-
bežna še ni videla. Da je delo potekalo 
hitreje, so otroci pomagali s podajanjem 
zeljnih glav. Sodelovali smo tudi pri so-
ljenju in tlačenju zelja. 

Ogledali smo si tudi živali v hlevu. 
Videli smo dva prašička, zajce in koko-
šnjak, v katerem gojijo piščance. Opazili 
smo tudi veliko orodja, ki ga uporabljajo 
pri kmečkih opravilih. Obisk je bil zelo 
prijeten, zanimiv in poučen. 

Od grozdja do soka – izdelava 
soka

Otroci so od doma prinesli grozdje. 
Najprej smo si grozdje ogledali, nato 
smo iz njega naredili grozdni sok. 

Od žita do kruha – peka kruha

Najprej smo pripravili vse potrebne 
sestavine za kruh. Otrokom sem de-
monstrirala nastajanje testa. Najprej so 
pomagali gnesti testo v večji skledi. “Joj, 
kako se lepi, meni gre med prsti, malo 
diši …” so otroci opisovali svoje občutke. 
Nato je vsak otrok dobil manjši  kos te-
sta, iz katerega je oblikoval hlebček, ga 
premazal z mlekom ter odložil na pekač. 
Nastale kruhke smo spekli v pečici. Otro-
ci so jih z veseljem in ponosom pokazali 
svojim staršem in jih odnesli domov.  

Ogled oranja njive in prekopa-
vanje zemlje

Gospodar večje kmetije je na njivo 
pripeljal traktor, ki je imel priključen 
plug. Pred oranjem je otrokom razložil, 
zakaj bo to delo opravil. Povedal je, da 
je zelo pomembno, da se zemljo pognoji 
in zorje, tako da čez zimo lahko počiva, 
spomladi pa bo vanjo posadil krompir. 

Ko smo se vračali proti vrtcu, smo 
zagledali gospodinjo, ki je prekopavala 
oziroma s posebnimi vilami obračala 
zemljo. Povedala je, da ima za lažje delo 
posebne vile in z nekaj počasnimi gibi 
nam je pokazala, kako obrača zemljo in 
jo s tem tudi rahlja. Otroci so jo ves čas 
z zanimanjem poslušali in spremljali pri 
delu.

Dejavnosti, v katerih so 
otroci spoznali živali na 
kmetiji in njihove življenj-
ske potrebe ter pridelavo 
hrane živalskega izvora

Ogled kokošnjaka

Na kmetiji, ki je v bližini vrtca, nam 
je gospodinja pokazala kokošnjak, pro-
stor, kjer kokoši nesejo jajca. Povedala 
je, da se imenujejo gnezda. Pripravila je 
posodo, v katero so otroci pobirali jajca. 
Pri pobiranju jajc so bili nekateri otroci 
zelo pazljivi, saj so vedeli, da je jajčna 
lupina krhka, “mehka” in da se lahko 
razbije.

Sl.3: Hranjenje kokoši.

Gospodinja  je prinesla tudi posodo 
s koruzo. Otroci so kokošim metali ko-
ruzo, jih oponašali, opazovali, kako zo-
bljejo, praskajo po zemlji in se pri tem 
oglašajo.

Obisk čebelarja in spoznavanje 
pridelave medu

Čebelar nam je razkazal notranjost 
čebelnjaka. Povedal je, da v tem letnem 
času čebele že počivajo, le ob sončnem 
vremenu okrog poldneva še vzletajo. V 
posebno posodico nam je dal nekaj če-
bel in satja, da čebele ne bi bile lačne.

Sl. 4: Opazovanje satja.
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 Ob odhodu nam je gospod za poku-
šino podaril kozarec cvetličnega medu. 
Pri zajtrku in dopoldanski malici smo 
med večkrat okušali. Otroci so povedali, 
da je med dober, sladek, zlat …

Obisk kmetij, na katerih so otro-
ci spoznavali gojenje živali za 
pridelavo mesa in mleka

Deklica, ki obiskuje naš vrtec, in nju-
na starša so nam razkazali svojo ekolo-
ško kmetijo na Brezovi Rebri. Otroci so 
takoj opazili, da je tukajšnji hlev druga-
čen od tistih, ki smo si jih že ogledali. V 
njem smo se namreč lahko sprehodili 
po sredini. Najprej smo si ogledali hlev 
s konji. V drugem hlevu pa smo videli te-
ličke, prašiče, zajčke idr. Otroci so videli 
v kokošnjaku še kokoši in si z veseljem 
ogledali številne stroje. Posebno dečki 
so občudovali velike traktorje in števil-
ne priključke. Deklica nam je pokazala 
svoja dva poni konjička in velikodušno 
povabila svoje prijatelje, da poskusijo 
jezditi. Gospodar kmetije nas je odpeljal 
do pašnika. Tam smo si ogledali krave, 
teličke, konje, žrebičke. Videli so, da se 
prehranjujejo s travo. Pri drugi kmetiji 
smo si ogledali živali v hlevu. Videli smo 
tudi ročno molžo koze, kar so otroci z 
velikim zanimanjem opazovali. Večina 
jih ni verjela, da je v posodi mleko, zato 
smo si posodo ogledali od blizu in se 
prepričali o tem. Na tej kmetiji so otroci 
videli tudi prašiče, kunce, kokoši in race. 

Košnja s koso in grabljenje trave 
za krmo

Lastnik kmetije, ki je nekoliko odda-
ljena od našega vrtca, nas je odpeljal na 
travnik blizu svoje hiše. S seboj je vzel 
koso, osovnik, v katerega je nalil malo 
vode in kisa ter si ga opasal okrog pasu. 
Vanj je vtaknil brusilo, ki se imenuje lah-
ko tudi “osla”. Preden je začel kositi, je 
koso malo nabrusil. Otroci so pograbili 
pokošeno travo in jo dali kobili, ki je bila 
v ogradi.

Grabljenje listja za steljo

V gozdiček, ki je bližini šole, smo se 

odpravili grabit listje. Po poti smo se 
pogovarjali, zakaj je listje odpadlo z dre-
ves in zakaj ga kmetje lahko uporabijo. 
Otroci so zelo uživali, ko so hodili po 
suhem listju, metali so ga v zrak in se z 
njim obmetavali. Nagrabljeno listje smo 
pustili, da ga je pozneje kmet odpeljal 
domov in uporabil za nastiljo za živino 
(slika 21). 

Predstavitev poklica veterinar-
ke

V želji, da bi še bolje spoznali življenj-
ske potrebe živali na kmetiji, je v vrtec 
prišla mamica deklice, ki je obiskovala 
našo skupino. Predstavila nam je poklic 
veterinarke. Za lažjo predstavo, kako 
oskrbimo bolnega konja, je s sabo prine-
sla velikega plišastega konja. Iz posebne 
torbe je vzela pripomočke, jih pokazala 
otrokom in razložila, kako se jih upora-
blja. 

Predstavitev interdiscipli-
narnih dejavnosti

Interdisciplinarne dejavnosti so bile 
namenjene podoživljanju različnih do-
godkov in doživetij. Otroci so iz mode-
lirne mase oblikovali grozdne jagode 
in jih sestavili v grozd. Prepevali smo 
različne pesmi o živalih in življenju na 
kmetiji, za spremljavo smo uporabili 
ropotuljice, ki so jih otroci izdelali sami. 
Številne socialne in gibalne igre so nas 
velikokrat spravile v dobro voljo. Otroci 
so pri igrah oponašali gibanje in ogla-
šanje posameznih živali na kmetiji. Na 
hodniku so se otroci zelo radi igrali s 
pšenico in koruzo. V ta namen smo dva 
samostoječa PVC bazenčka napolnili s 
posameznim žitom. Pripomočke za igro 
so otroci prinesli od doma.

Rezultati intervjujev z otro-
ki po opravljenih dejavno-
stih in njihovi komentarji

Po končanih naravoslovnih dejavno-
stih smo želeli ugotoviti, koliko znanja 
so otroci pridobili v času praktičnega 
dela. Postopek pridobivanja odgovorov 

je bil enak kot v predhodni raziskavi o 
predstavah otrok. 

- Skoraj vsi otroci (17 od 19) so vedeli, 
da mleko dobimo od krave. Več kot po-
lovica pa jih je imela v zvezi s tem celo 
zelo natančno predstavo, saj so mleko 
povezali z vimenom (uporabili so izraz 
“ciziki”) in molžo. Dva otroka še vedno 
nista vedela od kod mleko. Še vedno sta 
pripovedovala, da mleko da mamica, ki 
ga dobi v hladilniku, kupi pa v trgovini. 

-  Velika večina otrok (17 od 19) je ve-
dela, da jajce dobimo od kokoši. Več kot 
polovica jih je imela v zvezi s tem celo 
natančno predstavo, saj so vedeli, da 
se jajce razvije v kokoši in da ga kokoš 
znese iz kloake (uporabili so izraz, da 
ga znese iz »ritke«). Dva otroka še vedno 
nista vedela pravilnega odgovora. 

- 17 od 19 otrok je vedelo, da sadni sok 
dobimo iz sadja. Skoraj tri četrtine otrok 
v skupini  je  imelo o tem celo zelo na-
tančno predstavo (znali so opisati tudi 
postopek predelave sadja v sok). Dva 
otroka  nista znala povezati sok s sad-
jem.

- Velika večina otrok (16 od 19) je vedela, 
da semena fižola zrastejo na rastlini. Po-
lovica teh je imela o tem zelo natančno 
predstavo. Vedeli so, da se fižol razvije v 
stroku, pri tem so uporabili izraz »lupi-
nica«, druga polovica pa je samo znala 
povezati semena fižola z rastlino. Trije 
otroci še vedno niso vedeli, od kod so 
semena fižola.

- 13 od 19 otrok je vedelo, da meso do-
bimo od živali. Dobra četrtina otrok je 
imela o tem celo zelo natančno predsta-
vo (vedeli so, da je potrebno žival zakla-
ti, da dobimo meso). Kar tretjina otrok 
pa še vedno ni povezala mesa z živaljo. 
Še vedno so trdili, da njihove mamice 
dobijo meso pri stričku, kako pa je meso 
prišlo do strička, pa jim ni bilo jasno.

vzgojiteljica
revija za dobro prakso v vrtcih



vzgojiteljica 20Letnik XIII, št. 4

Za dobro prakso

Primerjava predhodnih 
predstav otrok z rezultati, 
dobljenimi po izvedenih 
dejavnostih

Primerjava predstav 2- do 4-letnih 
otrok o izvoru hrane in odgovorov, ki so 
jih otroci podali po tem, ko so z lastnimi 
izkušnjami spoznavali pridelavo hrane 
na kmetijah in v vrtcu, je pokazala, da so 
otroci v teh dejavnostih pridobili veliko 
znanja in si oblikovali pravilne predsta-
ve o izvoru hrane.

Za neposredno izkušnjo pridobivanja 
mesa se nisem odločila, ker menim, da 
bi bil takšen dogodek lahko za nekatere 
otroke preveč stresen. Če bi imeli otroci 
tudi v tem primeru neposredno izku-
šnjo, kot so jih imeli v prejšnjih prime-
rih, bi bilo tudi število otrok z natančno 
predstavo o izvoru mesa zagotovo večje. 

V vseh vprašanjih o pridelavi hrane 
tako v začetnem kot končnem intervjuju 
dva otroka nista spremenila svojega raz-
mišljanja. V skupini sta bila najmlajša in 
sta živela v novonastalem naselju.

Obdelujemo svoj vrtiček
Stik z naravo in učenje na prostem 

nudita številne možnosti, da pobližje 
spoznamo, od kod je naša hrana. Nav-
dušenje otrok za raziskovanje me je 
navdalo in spodbudilo, da sem začela 

razmišljati, da bi v okolici našega vrtca 
manjši košček zelenice preuredili v vr-
tiček. Skupaj z otroki bi ga obdelovali 
in si pridelali solato, redkvice, korenje, 
peteršilj, fižol idr. Prišla je pomlad in čas 
za razmislek o lokaciji našega vrtička. 
S soglasjem ravnateljice in z določitvijo 
mesta našega vrtička so se dela počasi 
pričela. Najprej smo zemljo prekopali 
in nato prerahljali. Posejali in posadili 
smo semena in čebulice, ki so jih otro-
ci prinesli od doma. Posamezno mesto, 
kamor smo sejali in sadili, smo označi-
li tako, da smo v zemljo zapičili lesene 
količke, na katere smo pritrdili vrečke 
posameznih semen. Posadili smo tudi 
sadike solate, zelja, ohrovta in cvetače.

Sl. 5: Sajenje zelenjavnih sadik.

Veseli smo, ker smo veliko razisko-
vali, nova spoznanja pa tudi uporabili 
pri pridelavi zelenjave. Ko je zelenjava 
zrastla, smo jo okušali in jo delili z osta-
limi otroki v našem vrtcu. Pridelali smo 
solato, čebulo, česen, peteršilj, fižol idr. 

V vrtičku smo lahko opazovali tudi raz-
lične cvetoče rože.

Zaključek
Ob koncu nekajmesečnega dela oce-

njujem naš projekt kot uspešen. Otroci 
so bili nad raziskovanjem in izvedbo raz-
ličnih dejavnosti zelo navdušeni. Čutil se 
je njihov “čustven naboj” za vneto razi-
skovanje in spoznavanje novega. Otroci 
so spoznavali različna dela in dejavnosti 
na kmetiji. Izkušnje so lahko podoživlja-
li na različne načine. Vsebine dejavnosti 
so se poleg področja narave povezovale 
tudi z ostalimi področji v kurikulumu 
za vrtce (umetnost, jezik, družba, ma-
tematika, gibanje).  Tako otroci kot tudi 
odrasli smo bili veseli,  ker smo pridobili 
veliko znanja. Z obdelovanjem vrtička 
pa smo se spreminjali v skrbne in odgo-
vorne vrtnarje.  

Otroci nas veliko sprašujejo, zakaj to, 
kako to, skratka večni »zakaj«. Vsi ti »za-
kaji« izhajajo iz radovednosti in drobne 
želje po spoznavanju, doživljanju, odkri-
vanju okolja (Katalinič 1993).

Ni dovolj, da z otrokom prebiramo 
knjige ali pa ga pustimo pred televi-
zorjem, da si ogleda določene oddaje. 
Predšolski otroci morajo raziskovati na 
prostem, z uporabo vseh svojih čutil. Pri 
tem naj jih spremljajo in spodbujajo od-
rasli, ki tudi sami gojijo večno navduše-
nje nad spoznavanjem novega.
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Dve sta prevelik napor

Deklica: »Meni je vroče!«

Deček, ki se igra v njeni bližini, jo sliši, gre v risalni kotiček in izdela papirnato 
pahljačo. Pahljačo podari deklici. 

To vidi druga deklica in prosi dečka, če pahljačo naredi tudi njej, deček pa reče: »Ne 
morem, bom potem ves prešvican.«
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Meta Adamič Bahl, dipl. vzg. 
Vrtec Medo, Krašnja

Eksoti~ne živali v vrtcu

Povzetek
Pri srečanju z eksotičnimi ali nevsakdanjimi živalmi se pogosto pojavijo 
predsodki. Mlajši otroci imajo manj predsodkov kot starejši. Pri rokovanju 
z eksotičnimi živalmi so potrebna natančna navodila in metodični postop-
ki. Do živali je potrebno imeti pozitiven, skrben in odgovoren odnos.
Ključne besede: madagaskarski tenrek, ameriški rdeči gož, madagaskar-
ski ščurki, kuščar agama, predsodki, eksotične živali, strah

V vrtcu se poti strokovnih delavcev, 
otrok in staršev vsakodnevno srečujejo, 
prečkajo, stekajo, smo kot eno veliko 
zaposleno mravljišče. Naše vrtčevsko 
življenje pa se lahko obogati takrat, ko 
ena od teh neštetih malih poti postane 
pobuda za nepozabno izkušnjo.  Pro-
fesorica biologije in kemije Danijela 
Pirečnik, katere hči obiskuje naš vrtec, 
je ponudila in omogočila pod svojim 
strokovnim vodstvom obisk eksotičnih 
živali v našem vrtcu. Svoje znanje si je 
pridobila med študijem na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani, kjer se je naučila 
veščin rokovanja z živalmi in pomoči pri 
odpravljanju predsodkov od profesorja 
za metodiko biološkega poučevanja, 
mag. Rudija Ocepka. Veliko prakse si je 
pridobila tudi kot vodnica v Živalskem 
vrtu Ljubljana, kjer se je učila od pedago-
ške vodje živalskega vrta Irene Furlan. 
Gospa Danijela je v naš vrtec pripeljala 
madagaskarskega tenreka, ameriškega 
rdečega goža, dva madagaskarska ščur-
ka in kuščarja agamo s svojo malico – 
ličinkami hrošča mokarja. 

Predsodki
Včasih ne moremo prezreti dejstva, 

da ko otrok na cesti zagleda majhnega 
mucka, si ga želi božati, pa čeprav lahko 
to predstavlja večjo nevarnost za otroka, 
kot je dotikanje žabe. Tukaj pa seveda 
lahko začnemo govoriti o predsodkih. 
Po definiciji so »predsodki logično ne-
utemeljena stališča, ki jih spremljajo 
intenzivna čustva. Ker so ta čustva nava-
dno negativna, pomeni da smo do dolo-

čenih stvari negativno čustveno narav-
nani. S predsodki se nekako odpovemo 
mišljenju, našo presojo realnosti vodijo 
močna čustva in subjektivne vrednostne 
ocene, ne pa argumenti. Tudi zato je 
predsodke težko spreminjati in odpravi-
ti. Majhni otroci predsodkov še nimajo, 
pridobijo jih kasneje s sprejemanjem 
stališč svoje okolice. Starši ali druge 
odrasle osebe prenašajo predsodke na 
otroke,« je zapisal mag. Rudi Ocepek, ki 
ima na tem področju že več kot trideset 
let izkušenj.

Pri odpravljanju predsodkov sta te-
meljnega pomena primeren zgled in 
nato lastna izkušnja. Pri majhnih otro-
cih je najpomembnejši tisti trenutek, ko 
se otrok živali dotakne. Dotik mora biti 
dovolj močan in dolg, da se otrok zave, 
da ni ogrožen in da je bil njegov strah 
neosnovan. 

Priprava na srečanje v vrtcu
Pred srečanjem smo pridobili soglas-

ja staršev. V oddelku 2 – 3, kjer so bili 
otroci še majhni, sem pomislila na to, da 
morda kateremu staršu ta obisk ne bi bil 
všeč, vendar so ga starši brez zadržkov 
sprejeli.

Igralnico smo pripravili tako, da smo 
namestili blazine v polkrogu, da so bili 
otroci enakovredni pri opazovanju po-
samezne živali. Gospa Danijela vedno 
sedi v sredini, če se da, na isti višini kot 
otroci. Strokovni delavec sede poleg nje, 
na začetek polkroga, ker je ona ali on 
vzgled otrokom, kako rokovati z živa-

ljo, se je dotikati, božati, vohati, gledati 
… Zato je še toliko bolj pomembno, da 
je strokovni delavec brez predsodkov, 
saj lahko na zavednem in nezavednem 
nivoju prenese to na otroka. Pred sreča-
njem gospa Danijela vedno poda otro-
kom navodila in jih tudi utemelji. Glede 
na to, kakšna žival pride na obisk in 
kako dobro ima razvita posamezna ču-
tila, otrokom vedno sproti pove, da mo-
rajo biti tiho, ker žival dobro sliši, da ne 
krilijo z rokami, ker žival dobro vidi. Ker 
so živali čuteča bitja, dobro čutijo, če je 
otrok vznemirjen. To pokažejo tako, da 
postanejo nemirne. V takšni situaciji je 
treba stik prekiniti, ker se lahko žival za-
radi vznemirjena iztrebi ali kako druga-
če pokaže, da se počuti ogroženo. S tem 
pa lahko dosežemo le obratni učinek, da 
otrok žival zasovraži ali se je boji. Živali 
naj se dotakne le tisti otrok, ki to želi. 

Ogled živali običajno sledi v treh kro-
gih, ki se vedno začnejo pri gospe Dani-
jeli, nadaljujejo pri vzgojiteljici in šele 
nato pri otrocih. V prvem krogu žival 
le z vohanjem spozna otroke, hkrati pa 
se hitro opazi, kateri otrok se boji živali, 
kateri ne. V drugem krogu jo otroci po-
božajo, v tretjem krogu pa gospa Danije-
la da živalco otroku na glavo in v roke.

Srečanje in reakcije med 
otroki 

Madagaskarski tenrek je najprej ovo-
hal gospo Danielo, nato ga je predala 
vzgojiteljici, šele nato je šla gospa Dani-
jela z njim naokoli, da je živalca z voha-
njem spoznala otroke. Ker je podoben 
ježku, se ga otroci niso bali. Ko je dru-
gič zaokrožil, so ga otroci že pobožali, 
v tretjem krogu pa so otroci večinoma 
pustili, da jim je splezal v naročje ali na 
glavo. Otroci so bili zelo previdni. Prav 
videlo se je na njihovih obrazih, ko so 
na svojih dlaneh občutili krempeljčke in 
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bodice. Pri pestovanju tenreka je gospa 
Danijela pomagala tako, da je podložila 
svojo dlan pod otrokove dlani ter s tem z 
dotikom svojih dlani dala otroku vedeti, 
da ji lahko zaupa, da žival ni nevarna in 
da jo lahko drži varno v dlaneh in obču-
duje. Hkrati pa je s tem tudi preprečila 
morebitni padec živali, če bi otrok nena-
doma razprl roke.

Kuščarja agamo so otroci sprva zelo 
zadržano opazovali. Njegova zunanjost 
je bila zanje odbijajoča. Gospa Danijela 
ga je postavila na sredino igralnice in 
mu ponudila malico – ličinke hrošča 
mokarja. Ob opazovanju te pojedine so 
se otroci zelo zabavali. Nekaj otrok mu je 
hrano tudi ponudilo. Ko so se malo spro-
stili, je gospa Danijela kuščarja predala 
vzgojiteljici, da ga je nekaj časa pestova-
la, nato pa je šla do otrok, šele v drugem 
krogu so ga otroci božali, zaradi nepri-
vlačnosti, le s konicami prstov. Pestoval 
ga ni noben otrok, čeprav je bil kuščar 
popolnoma miren in prijazen.

Ameriški rdeči gož je v igralnico pri-
spel v vreči iz blaga, ki diha, vreča pa je 
shranjena v škatli, zato da bila je kača 
na toplem in se počutila varno. Gospa 
Danijela je vzela vrečo z gožem iz škatle 
in jo dala sedečim otrokom v krogu na 
dlani za “potehtat”. Spodbudila jih je, da 
sami ugibajo, kaj je notri. Ko so otroci 
vsi otipali vrečo, jo je dala na tla in od-
vezala. Kačo je morala malo spodbuditi, 
da je pogledala ven. Otroci so bili zelo za-
čudeni in so tiho opazovali. Večino otrok 
še nikoli ni videla prosto plazeče kače 
tako blizu. Gospa Danijela je kačo vze-
la v naročje in otrokom razložila, da ta 
kača ni nevarna, da dobro vonja in vidi. 
Pustila je, da ji je zlezla po obrazu mimo 
oči in ust. Prva je kačo prevzela vzgojite-
ljica, gospa Danijela je kačo vzgojiteljici 
položila na glavo, da jo je kača dobro 
povohala. Nato je gospa Danijela spet 
zaokrožila s kačo naokoli, tako da je 

skrila njeno glavo in rep, ter otrokom 
pokazala le telo. Le dva otroka se je nista 
upala dotakniti. V tretjem krogu je kar 
nekaj otrok pustilo, da jim kača zleze po 
glavi. Na koncu je vzgojiteljica pestovala 
kačo, otroci pa so se zgrnili okoli in se je 
po svoji želji dotikali.

Madagaskarska ščurka sta bila pred-
vsem zelo hitra, zelo težko sta se umiri-
la. Gospe Danijeli je eden splezal za pulo-
ver in smo ga komaj dobili ven. Ko ga je 
gospa Danijela posadila vzgojiteljici na 
glavo, ga je komaj čutila, ker je bil čisto 
lahek. Umiril se je le, če si mu iz dlani 
oblikoval okroglo čašico in je čutil, da si 
dovolj sproščen. Pri tem pa so otroci po-
trebovali kar nekaj pomoči, saj je ščurek 
pri predaji iz ene dlani na drugo dlan 
hitro lezel, kar je otroke predvsem žgeč-
kalo in so roko refleksno umikali. Tisti 
otroci, ki ga niso uspeli držati v dlaneh, 
so ga vsaj pobožali.

Kaj smo izvedeli?

Izvedeli smo, da je kači ime Selena 
in je stara čez dvajset let. Ker goži živijo 
okoli 25 let, je Selena prava veteranka 
in je obiskala že na stotine otrok. Gospa 
Danijela je rekla, da se ji leta že vidijo, saj 
je kača že bolj počasna pri premikanju, 
vendar še vedno zazna, če kdo prikriva 
strah, saj začuti negotovost in mu zleze z 
vratu. Kuščar agama je izredno prijazen 
in se zelo rad boža. Hitro pokaže, če si 
mu všeč, saj se preprosto uleže na dla-
ni in pusti, da ga greješ s svojo telesno 
toploto. 

Spoznali smo, da je tenrek odličen 
plezalec, saj se je brez problema oklepal 
naših rok in z njih visel kot grozd. Je le 
v daljnem sorodstvu z ježem in vseh 30 
vrst tenreka živi v Afriki ali Madagaskar-
ju. Od vseh živali, ki smo jih spoznali, je 
bil tenrek tisti, ki bi prvi pokazal nela-
godje s tem, da bi se »polulal« ali »poka-

kal«.

Tudi ščurki so zelo pomembne živali, 
saj so eni od pomembnejših razkroje-
valcev, ki predelujejo hrano za rastline, 
seveda, če ne živijo v naših omarah.

Zaključek
Obisk “eksotičnih” prebivalcev  v 

našem vrtcu, nam je omogočil, da smo 
odpravili kar nekaj napačnih predstav 
o določenih živalskih vrstah, saj kača 
sploh ni mrzla in sluzasta, tenrek (je-
žek) ne bode tako zelo in je po trebuščku 
celo zelo mehak, kuščar je kljub videzu 
zelo nežen in se pusti božati, ščurki pa 
niso umazani in smrdljivi, saj so zelo ne-
žni in bi v dlaneh čepeli ves dan, če bi mi 
imeli čas. Poudariti pa moramo še to, da 
so vse te živali udomačene, navajene bo-
žanja in ljubkovanja, kar pa živali v na-
ravi niso. Ravno zato je dobro, da otroci 
spoznajo čim več različnih vrst živali, saj 
jih bodo v naravi znali prepoznati in se 
zaradi predsodkov ne bodo do njih agre-
sivno obnašali, ampak se jim bodo raje 
umaknili in šli svojo pot.

Dobro je, da otroci vedo, da ima 
vsaka žival na našem planetu zelo po-
membno in odgovorno nalogo, pa naj 
bo to pajek, muha ali pa veverica. Vse 
živali si zaslužijo pozitiven, skrben in 
odgovoren odnos, saj v času, ko vzgaja-
mo svoje otroke, nekje na svetu izumi-
rajo cele živalske vrste. Lahko se zgodi, 
da se bo to kmalu zgodilo tudi v našem 
domačem okolju. 
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Eksotične živali na obisku. 
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Vrtci Občine Moravske Toplice,
Dvojezična enota Prosenjakovci – Pártosfalva

Predstavitev vzgojno-izobraževalne 
teme o vodi

Povzetek
V pričujočem članku predstavljam izhodišče, potek in zaključek vzgojno-
-izobraževalne teme z naslovom »Voda in vodni viri.« Ker nam narava v 
naši vasi, pa tudi okoli našega vrtca, ponuja veliko možnosti, smo lastnosti 
vode spoznavali predvsem z neposrednim opazovanjem, pogovori, preiz-
kusi, pa tudi na druge načine. Z ogledi različnih vodnih virov v okolici vrt-
ca smo spoznavali krajevne značilnosti voda in se veliko naučili o pomenu 
vode za življenje.
Ključne besede: raziskovanje, voda, vodni viri v okolju.

Kje v okolju najdemo vodo?
Preden smo se lotili raziskovanja 

vode in vodnih virov v svojem okolju, 
smo se vprašali: »Kje vse je voda, ka-
kšna je voda v našem okolju?« Ugo-
tovili smo, da imamo okoli vrtca veliko 
vode. Najbližje je na pipi, pa v studencu 
na dvorišču našega vrtca, blizu teče tudi 
potok. Odločili smo se, da ugotovimo, 
katera voda je najčistejša oz. ali bi kate-
ro od teh vod lahko uporabljali za pitje.

Cilji, ki sva jih zapisali v načrt:

• otrok odkriva in spoznava lastnosti 
vode,

• otrok spozna vodne vire, ki so 
pomembni za lokalno skupnost  
(Kurikulum za vrtce, str. 58).

Najprej smo se odpravili k našemu 
zelo staremu vodnjaku, ki stoji na na-
šem dvorišču. Ročno smo ga pognali in 
čez nekaj časa je pritekla voda. Ugotovili 
smo, da je voda sicer precej prozorna, a 
je kljub temu v njej videti nekaj smeti. 
Ugotovili smo, da takšna voda ni pitna.

Otroci so izvedeli, da so bili vodnjaki 
oz. »studenci«, kot jim rečemo pri nas, 
zelo pomemben vodni vir, ki ga je imela 
nekoč vsaka hiša. Do danes jih je ohra-
njenih le nekaj. Odločili smo se, da si jih 
ogledamo. 

Videli smo zelo stare »studence«, ne-
kaj pa je bilo tudi prenovljenih. Nekateri 
imajo leseno ogrodje, drugi so betonski. 
Ker imajo nekateri otroci še aktivne 
studence tudi doma, so vedeli povedati, 
čemu služijo. Ugotovili smo, da nekoč 
ni bilo vodovoda in da so ljudje upora-
bljali vodo samo iz hišnih vodnjakov. 
Vodo so uporabljali za kuhanje, pranje, 
umivanje, napajanje živine, zalivanje 
itd. Do vode v vodnjaku lahko pridemo z 
vrvjo, na kateri je pritrjeno vedro, lahko 
pa ima vodnjak tudi ročno črpalko, ki je 
bila otrokom še posebej všeč. 

Poizkus na dvorišču vrtca
V vrtcu smo nato naredi poizkus. Na 

dvorišču sva otrokom nastavili štiri po-
sode različnih barv. Otroci so jih zveda-
vo opazovali in se spraševali, zakaj so tu 
in kaj je v njih. Ko smo se jim približali, 
so ugotovili, da je v posodah voda. Na 
vprašanje – »Kakšna je ta voda?« – so 
nekateri otroci odgovorili, da je hladna, 
prozorna ali umazana. O vodi smo raz-
vili dolg in zanimiv pogovor o tem, da je 
voda najboljša pijača, da brez nje ne mo-
remo živeti, da jo potrebujejo tudi živali 
in rastline. Voda v obliki dežja pada na 
zemljo, toda kam izgine? Otroci so želeli 
izvedeti predvsem to, kam izgine voda, 
ko jo zlijemo na travo ali beton. Poizkus 

smo izvedli takoj. Nekaj vode smo zlili 
na travo na našem igrišču, nekaj vode 
pa na beton in pozorno opazovali, kaj 
se bo dogajalo. Otroci so ugotovili, da 
je vodo, ki smo jo zlili na travo, posrka 
zemlja; vodo, ki smo jo izlili na beton, pa 
je posušilo sonce. 

Zapisali smo zanimive izjave otrok.

• Vodo sonček spije, pa zato je ni.

• Če vlijemo vodo na travo, jo trava 
spije.

• Umazano vodo ne smemo piti, ker 
lahko zbolimo.

• Voda je lahko pitna ali pa ne.

• Z vodo, ki je ne smemo piti, lahko 
zalivamo rožice.

• Vodo moramo veliko piti, ker smo 
drugače žejni, lahko tudi umremo.

• Voda je dragocena.

Raziskovanje vode v okolici 
vrtca

Nato smo se odpravili do potoka, 
ki je tik pod našim vrtcem. Imenuje se 
Ratkovski potok. Ob prihodu in odhodu 
v vrtec ga otroci skupaj s svojimi starši 
najmanj dvakrat vsakodnevno prečka-
jo. V potoku ni veliko vode, a ob obilici 
dežja potok naraste tako visoko, da se 
večkrat izlije iz svoje struge. Potok veli-
kokrat opazujemo, poslušamo njegovo 
žuborenje, opazujemo pa tudi živali, ki 
živijo v njem. 

     Najprej smo ga opazovali z mostu, 
nato pa so se starejši otroci spustili do 
njega. V steklenico smo natočili vodo 
iz potoka in vse skupaj odnesli v vrtec. 
Med pogovorom ob potoku je eden iz-
med otrok rekel: »Pri šoli je tudi velika 
voda!« Ugotovili smo, da se tej »veliki 
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vodi« reče ribnik. Ker nekateri otroci rib-
nika še niso videli, smo se odločili, da si 
ga bomo ogledali skupaj. V ribniku smo 
opazili različne ribe, tudi nekaj žabic ter 
veliko različnih rastlin. Med njimi je bil 
veliko pozornosti deležen lokvanj, saj so 
ga nekateri otroci videli prvič. Ugotovili 
smo tudi, da je voda v ribniku mnogo 
bolj umazana,  kot je v potoku ali našem 
vodnjaku. To pa zato, ker je voda v ribni-
ku stoječa in ne tekoča. Vodo smo tudi 
potipali ter ugotovili, da je voda v ribni-
ku zelo topla.

V vrtcu smo vodo iz vodnjaka in vodo 
iz potoka natočili v dve stekleni posodi, 
da bi ju lažje primerjali med seboj. Do-
dali smo še posodo z vodo iz pipe. Eden 
izmed otrok je omenil, da imamo vodo 
tudi v kuhinji, zato smo v tretjo stekle-
nico natočili tudi tisto. Tako smo imeli 
v steklenicah tri različne vode, ki smo 
jih primerjali med seboj. Po zelo pozor-
nem opazovanju so otroci ugotovili, da 
je najčistejša voda tista, ki smo jo nato-
čili v kuhinji. Lahko jo uporabljamo za 
kuhanje, pranje in pitje. Vode, ki smo 
je natočili iz studenca in potoka, pa ne 
smemo piti. Uporabljamo jo lahko samo 
za zalivanje rastlin, pijejo pa jo lahko le 
živali.

Ob starem propadajočem gradu smo 
si ogledali tudi fontano, ki jo je na žalost 
načel zob časa. Povedali sva otrokom, da 
so si fontane lahko privoščili le bogatejši 
ljudje, kjer so se hladili ob vročih pole-
tnih dnevih. Fontane so bile le za okras, 
saj voda v njih ni bila pitna. Ob ogledu 
fontane je nekatere otroke zanimalo, 
kako je prišla voda v fontano, če nekoč 
ni bilo vodovoda. Ob gradu je bil vo-
dnjak, iz katerega so prebivalci gradu ali 
graščaki uporabljali vodo za vsakodnev-
ne potrebe. Iz vodnjaka je bila speljana 
cev do fontane. Ker si otroci ob propada-
joči fontani niso znali predstavljati, kako 

je bila fontana videti nekoč, sva otrokom 
pokazali fotografije novejših fontan. 

Ogled stare elektrarne
V vasi Prosenjakovci imamo tudi sta-

ro elektrarno, ki je postavljena ob Ratko-
vskem potoku, ki teče skozi vas. Gre za 
prvo elektrarno v vasi. Danes sicer ne 
služi več svojemu namenu, vseeno pa 
predstavlja pomemben spomenik časov, 
ki so za nami. 

S sodelavko sva menili, da bi bil ogled 
elektrarne zanimiv tudi za otroke in 
nisva se zmotili. Preden pa smo se od-
pravili na ogled elektrarne, sva otroke 
povprašali: »Kaj je to elektrarna?« Ne-
kaj časa odgovora ni bilo, potem pa se 
je ena deklica le spomnila, »da je to tisto, 
kar nam da elektriko.« Informacije o 
elektrarni smo poiskali v knjigah in na 
internetu. 

Otrokom sva povedali, da imamo tudi 
v naši vasi elektrarno, ki je zelo stara in 
predlagali, da si jo ogledamo. Po priho-
du do stare elektrarne so bili otroci mal-
ce začudeni, saj so pričakovali, da bodo 
videli nekaj velikega, kot so pozneje po-
vedali. Razložili sva jim, da je ta elektrar-
na zelo stara, da je delovala nekoč, da jo 
je poganjal Ratkovski potok, elektriko iz 
elektrarne pa je uporabljala celotna vas. 

Evalvacija
Kaj smo se naučili o vodi in vodnih vi-

rih? Ob temi »Voda in vodni viri« smo 
spoznali:

• da so ljudje Prosenjakovcev že daleč 
v preteklosti svojo elektrarno, ki jo 
je poganjal Ratkovski potok,

• spoznali smo izraze (v slovenskem 
in madžarskem jeziku): pitna in  
nepitna voda, onesnažena voda,  
stoječa in tekoča voda, vodnjak, 
izhlapevanje, kroženje vode in še 
nekatere druge, 

• kako so se ljudje oskrbovali z vodo 
nekoč in kakšne vodnjake so imeli,

• kako pomembna je voda za ljudi, 
živali in rastline,

• seznanili smo se s fontano in nje-
nim delovanjem.

Otroci so pokazali vedoželjnost, radi 
so sodelovali v pogovorih in pri vseh de-
javnostih. V temo o vodi so bila vključe-
na vsa področja dejavnosti: gibanje, ker 
smo veliko hodili; jezik, ker je bilo veliko 
pogovorov ob hkratnem opazovanju in 
ker smo zanimive izjave zapisali na pa-
pir; matematika, ker smo lahko veliko 
šteli in preštevali, primerjali in ocenjeva-
li; družba, ker smo se na obiskih po vasi 
srečevali z ljudmi, spoznavali dediščino 
Prosenjakovcev in pomembne vodne 
vire nekoč in danes; narava, ker smo ne-
posredno opazovali naravno in umetno 
okolje z vodo in delali poizkuse in ume-
tnost, ker smo na fotografijah opazovali 
umetniške upodobitve fontan.

Ocenjujeva, da je bila realizacija teme 
uspešna in upava, da bo zapis o tem ko-
ristno uporabila še kakšna druga vzgo-
jiteljica.
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Ob ribniku

HUMOR V VRTCU, HUMOR V VRTCU, HUMOR V VRTCU,  

Razlika
Deklica razlaga prijateljici: 
»Moj vlakec je tak kot tvoj, 
samo malo drugačen.«

HUMOR V VRTCU, HUMOR V VRTCU, HUMOR V VRTCU, 
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Katja Praznik, vzgojiteljica
Vrtec Pedenjped, Novo mesto

Projekt aktivnega u~enja: Katere so 
znamenitosti našega mesta?

Povzetek
V Vrtcu Pedenjped Novo mesto, enota Pedenjped, smo v skupini od 4–5 
let izvedli projekt aktivnega učenja s področja družbe z naslovom: »Katere 
so znamenitosti našega mesta?« V članku predstavljam izhodišče projekta, 
njegov potek in nekaj misli ob zaključku.
Ključne besede: projekt, aktivno učenje, znamenitosti mesta

Kaj je projekt?
Projekt je raziskovanje zaprtega tipa 

(ang. inquiry), osnovni cilj pa je bil otro-
ka narediti raziskovalca, da se bo znašel 
v množici informacij. Raziskovali smo 
znamenitosti kraja, v katerem živimo 
in v katerem je naš vrtec, torej Novega 
mesta. O zaprtem tipu raziskovanja go-
vorimo, kadar otroci rešujejo problem 
oziroma skušajo odgovoriti na razisko-
valno vprašanje (Katere so znamenito-
sti našega mesta?). Otroci sami ali ob 
pomoči vzgojiteljic poiščejo informacije 
in jih kasneje analizirajo. Otroci zbira-
jo informacije z različnimi tehnikami: 
deskriptivnimi tehnikami (razgovori, 
opazovanjem, anketami, zbiranjem vi-
rov, dokumentov …).

Projekta smo se lotili po fazah, zna-
čilnih za reševanje problema zaprtega 
tipa (Turnšek 2003): 1. Opredelitev pro-
blema. 2. Izražanje domnev. 3. Iskanje 
informacij, podatkov ter njihovo doku-
mentiranje in urejanje. 4. Rešitve oziro-
ma odgovori na vprašanja. 5. Uporaba 
novih spoznanj.

Kako je potekal naš  
projekt?

Najprej smo opredelili naš problem, 
ki je bil v tem, da ne poznam znameni-
tosti v našem mestu. Kurikulum za vrtce 
(1999, str. 51) pa nalaga vzgojiteljici, da 
omogoči vsakemu otroku, da »... spo-
znava značilnosti okolja, ki so pomemb-

ne za lokalno skupnost ...«. Ugotoviti 
smo želeli, katere so torej znamenitosti 
v Novem mestu.

Otroci so nato izrazili svoje domne-
ve o mestnih znamenitostih in našteli 
nekaj primerov, za katere so menili, da 
so znamenitosti ter kje bi jih lahko po-
iskali. Vse smo zapisali na plakat, ki je 
bil izhodišče našega projekta. Otroci so 
vedeli le, da je znamenitost reka Krka, ki 
je se ovija okoli mesta. 

Osrednji del projekta je predstavljalo 
iskanje informacij in podatkov. Izdelali 
smo nabiralnik, na katerega smo zapi-
sali vprašanje Katere so znamenitosti 
našega mesta? Želeli smo, da na to 
vprašanje najprej odgovorijo starši, zato 
smo listek vrgli v nabiralnik za starše.

Naslednje dni smo prebirali njihovo 
pošto in dobivali informacije. Otroci so 

spraševali svoje starše in sorodnike ter 
vsakodnevno prihajali v vrtec z novimi 
informacijami.

Otroci so vedeli, da lahko informacije 
dobimo tudi iz knjige, zato smo odšli v 
mesto v knjižnico, kjer so sami poiskali 
knjige o Novem mestu. Želeli so povpra-
šati tudi pomočnico ravnateljice, stare-
ga očeta od enega otroka in podobno. 
S pomočnico ravnateljice so opravili 
intervju, starega očeta pa so poklicali 
po telefonu. Povabili so ga na obisk, na 
katerem nam je  pripovedoval o zna-
menitostih mesta. Pripovedoval nam je 
o znameniti ulici Breg in o Kapitlju, ki 
smo si ju tudi ogledali.

Z otroki smo si znamenitosti, iz pošte 
in tiste, o katerih smo izvedeli iz inter-
vjujev in razgovorov, tudi ogledali. Ogle-
dali smo si znameniti vodnjak na Glav-
nem trgu in mestno hišo. Sproti smo 
dejavnosti tudi dokumentirali. Otroci so 
fotografirali, posneli pogovore s fotoa-
paratom in zapisali ključne besede. Ka-
pitelj pa so kar na kraju samem narisali 
in na tak način poskrbeli za dokumenta-
cijo znamenitosti. 

Otroci med risanjem mestne znamenitosti.
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Peljali smo se tudi z znamenitim me-
stnim avtobusom, odšli na hrib Marof, 
na katerem so izkopali situle. Veliko smo 
se pogovarjali, pregledovali knjige, pre-
gledovali posnetke intervjujev, otroci so 
si na računalniku ogledovali fotografije 
svojih ogledov znamenitosti. 

O znamenitostih so povprašali tudi 
ravnateljico našega vrtca, ki nas je pe-
ljala tudi v muzej. Tam smo videli raz-
stavljene situle, ki so znamenitost za 
našega mesta. 

Pogovarjali smo se tudi o grbu in o za-
stavi Novega mesta. Grb je bil prva infor-
macija, ki so jo izvedeli o našem mestu. 
Na grbu je naslikan Rudolf, ustanovitelj 
mesta, ki ga otroci občudujejo in sedaj 
najdejo na vsakem koraku (na zastavi, 

avtobusu, avtomobilskih tablicah, celo 
na pokrovih kanalizacije …). Iskali smo 
informacije tudi po spletu, slike natisnili 
in uporabljali sodobno tehnologijo. 

Projekt smo zaključili z izdelavo veli-
kega zemljevida, ki smo ga narisali na 
rjuho in nanj označili vse znamenitosti 
našega mesta. Izdelali smo tudi brošu-
ro – turistični vodnik po Novem mestu, 
ki smo jo dali natisniti in ga ima vsak 
otrok, da lahko popelje starše po mestu 
in jim pokaže znamenitosti.

Reflekcija

V projektu so bili otroci aktivni raz-
iskovalci. Projekt so usmerjali s svojo 
željo po raziskovanju, ugotovili so, kako 

priti do informacij, vzgojiteljici sva jim 
le omogočili, kar so želeli narediti. V 
procesu aktivnega učenja so spoznali 
znamenitosti Novega mesta. Tako sedaj 
vedo, da to ni le reka Krka, pač pa tudi 
Rotovž, grb, vodnjak na Glavnem trgu, 
Breg, Kapitelj, mostovi, situla, Marof in 
tudi mestni avtobus, ki vozi po našem 
mestu. Poleg tega pa so se seznanili tudi 
s tem, kako priti do informacij, kako se 
lotiti reševanja problema, kako upora-
biti IKT, predvsem pa, kako sodelovali 
z družbenim okoljem, se vanj aktivno 
vključevali in ga raziskovali.

Obe z vzgojiteljico sva z izvedbo pro-
jekta izjemno zadovoljni in se v procesu 
aktivnega učenja tudi sami veliko nau-
čili.
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Greta Potočin, dipl. vzg.
Vrtec Trbovlje

Kako smo preurejali igriš~e

Povzetek
V članku predstavljam projekt novo urejenega igrišča v Vrtcu Trbovlje. V 
enoti Barbara smo se zaposleni in otroci odločili, da velik, neizkoriščen 
del naravne površine igrišča spremenimo v učno okolje, ki bo otrokom 
omogočalo aktivno spoznavanje in raziskovanje narave. Projekt smo izva-
jali v sodelovanju  z ZRSŠ.
Ključne besede: načrtovanje, sodelovanje, trim steza, jagodičevje, sa-
dovnjak, zelišča, spretnostna igrala

Uvod
Skoraj vsak otrok uživa v gibanju in 

se z veseljem vključuje v spontane in vo-
dene dejavnosti, zato je potrebno otro-
kom omogočiti spodbudno učno okolje, 
saj je gibalni razvoj v ospredju predvsem 
v prvih letih otrokovega življenja, po-
membno vlogo pa ima tudi pri social-
nem, emocionalnem in intelektualnem 
razvoju. Učenje v predšolskem obdobju 

poteka preko igre. Gibanje je tesno pove-
zano z naravo in v naravi se otrok nauči 
največ, spoznava živali, rastline, okolje, 
spoznava sebe, svoje telo, navade zdra-
vega, raznolikega prehranjevanja, pri-
dobiva navade o negi telesa, spoznava 
vremenske pojave, letne čase, lastnosti 
teles … Najpomembnejše pa je, da doži-
vlja svoja čutila, saj si z njimi pridobiva 
izkušnje. S čutili otrok zaznava svet 

okrog sebe in kar se nauči iz lastnih iz-
kušenj, si tudi najbolj zapomni.

V enoti vrtca Barbara smo zaposleni 
in otroci želeli spremeniti veliko travna-
to brežino nad vrtcem v funkcionalno 
in smiselno učno okolje. Pri uresniče-
vanju načrta smo upoštevali želje otrok, 
zaposlenih in mnenja različnih strokov-
njakov (geolog, krajinski arhitekt, špor-
tni pedagog, botanik, gozdar, vrtnar, 
strokovni sodelavci …). Sredstva smo 
pridobili z lastnim delom (celo leto smo 
zbirali časopisni papir, izdelovali novole-
tne voščilnice, darilne vrečke, otroci so 
ob prazniku žena nastopali v delovni or-
ganizaciji …). Strokovni delavci, vodstvo 
vrtca, tehnični delavci, otroci, starši in 
predstavniki delovnih organizacij smo z 
uspešnim dogovarjanjem in organizaci-
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jo sledili izpolnjevanju naših želja – ure-
sničevanju zastavljenega projekta.

Cilj projekta (raziskovalno 
vprašanje)

Kako lahko zaposleni, otroci in starši 
spremenimo igrišče vrtca v igrivo, za-
bavno, naravno učno okolje.

Potek dela
Delo je potekalo v petih fazah (akcij-

skih krogih). Pri delu smo se srečevale 
tudi s problemi, kot so: plazovit teren, 
kako in na kakšen način v kriznih časih 
pridobiti sredstva, osvetlitev razlogov za 
preureditev brežin s stanovalci naselja 
nad vrtcem, kako in na kakšen način ak-
tivno vključevati starše in delovne orga-
nizacije in upoštevati standarde varnosti 
pri postavitvi igral.

Pridobiti je bilo potrebno vso do-
kumentacijo za izvajanje projekta in 
uresničitev naših želja, narisati načrt, 
pridobiti potrebna soglasja: lokacijsko 
dovoljenje, geološko mnenje, seznani-
ti sostanovalce o našem načrtovanem 
delu. Na zunanjem delu vrtca smo po-
stavili oglasno vitrino za obveščanje 
staršev in obiskovalcev. Potrebno je bilo 
pridobiti sredstva za izkop, igrala, ze-
mljo, odvoz materiala, zamrežiti zgornji 
del igrišča. Nekaj sredstev smo pridobili 
z lastnim delom, ostalo so prispevali 
starši in donatorji.

Po izkopu je bilo potrebno pripeljati 
dodatno zemljo. Otroci so spoznavali 
njene lastnosti (mokra/suha, grude, 
prhka, vrste zemlje …), se z njo igrali, jo 
prenašali, drobili kepe, kopali, zasipava-
li, odbirali kamne, korenine, jo grabili,  
jo nosili v vedrih, spoznavali orodja, po-
stopke in pojme povezane z njo (lahko/
težko, polno/prazno, čisto/umazano, 
sipko/grobo, mehko/trdo).

Posejali smo travo na izkopane breži-
ne, spoznavali semena, spoznavali, kaj 
sejemo in kaj sadimo. Spoznali smo tudi 
kompostnik, njegov namen in uporabo, 
nanj smo odnašali organske odpadke, 
odpadlo listje, plevel iz gredic ter suhe 

veje. Vanj smo posadili jedilne buče, ki 
smo jih sami vzgojili, spremljali njihovo 
rast, razvoj od cveta do ploda in iz njih 
skuhali bučno juho.

Označili smo prostor za posaditev 
gozdih dreves, izkopali luknje, pridobili 
avtohtona gozdna drevesa in jih skupaj 
z gozdarjem posadili (lipa, navadna bre-
za, bukev, javor, kostanj, rdeči bor, hrast, 
divja češnja, črna jelša). Otroci so spo-
znavali postopek priprave za zasaditev, 
opazovali, spremljali delo, komentirali, 
merili, primerjali, raziskovali. 

V zeliščne gredice smo posadili meto, 
meliso, kamilice, žajbelj in sivko. Otroci 
so spoznavali postopek urejanja gredic, 
spoznavali zelišča, njihovo zdravilno 
moč in uporabnost, zanje skrbeli (reza-
nje, trganje listov, sušenje, shranjevanje, 
označevanje). Za rojstne dni smo otro-
kom podarili lonček z našimi posušeni-
mi zelišči (naš čaj).

V sadovnjaku smo posadili različna 
sadna drevesa (jablane, hruške, češnje). 
Otroci jih spoznavajo, spremljajo njiho-
vo rast skozi vse letne čase (brstenje, 
cvetenje, plodovi), spoznavajo postopek 
sajenja, skrbijo zanje.

Sledila je zasaditev jagodičevja. Sku-
paj z botanikom smo pripravili prostor 
za izkop lukenj in posadili sadike ribeza. 
Otroci so opazovali postopek sajenja, od-
važali kamenje, dovažali zemljo, komen-
tirali, skrbeli za ribez, spoznavali razvoj 
(brstenje, cvetenje, plodovi) in njegovo 
uporabnost.

Sledila je še zadnja faza – postavitev 
igral. Na pripravljenih platojih smo po-
stavili različna spretnostna igrala: pre-
mični most, vlečno plezalo, stebričke, 
gredi, drogove, tunel, previsno gugalni-
co in tobogan za klančino. Upoštevati je 
bilo potrebno varnostna območja za po-
samezno igralo. Igrala nudijo otrokom 
pridobivanje različnih gibalnih spre-
tnosti, kot so koordinacija, ravnotežje, 
gibljivost, vztrajnost, hitrost, razvijanje 
moči, izvajanje naravnih oblik gibanja 
(tek, hoja …) ter iskanje različnih gibal-
nih rešitev.

Pri projektu smo se držali zastavljene 
metodologije, uporabljali smo tudi raz-
lične tehnike:

• opazovanje otrok in dokumentira-
nje njihovih spoznanj ob opazova-
nju procesa,

• KWL (vem, želim izvedeti, sem 
izvedel),

• stolpčni in vrstični prikazi,
• primerjalne tabele (merjenje, 

primerjanje, opazovanje),
• fotografije,
• portfolio otroka, v katerem je razvi-

den napredek.
Izvedle smo tudi anketo za starše.

Ugotovitve in spoznanja
Otroci so bili ves čas aktivni udeležen-

ci v vseh vzgojnih procesih, z lastnim de-
lom so spoznavali in pridobivali znanja 
iz vseh vzgojnih področji ter si oblikovali 
pozitiven odnos do narave, vrstnikov in 
dela. Spoznali so, da si morajo vsi ljudje 
v določeni družbi pomagati in sodelova-
ti, da bi lahko ta delovala ter omogočala 
uresničevanje zastavljenih želja, ciljev, 
dobro počutje, ugodje in veselje ob ure-
sničenem. Ob delu in igri so spoznavali 
samega sebe in svoje telo, pridobivali 
zaupanje v samega sebe in si pridobili 
pozitivno samopodobo.

Pridobili smo igrišče, ki so ga otroci 
poimenovali Hobotnica (ker je 8 igral, 
hobotnica pa ima 8 lovk). Realizirali 
smo vseh 5 akcijskih krogov. S skupnimi 
močmi smo spremenili travnato brežino 
v novo učno okolje in sedaj že uživamo 
v rezultatih našega dela. Pridobili smo:

• osem spretnostnih igral, na katerih 
otroci pridobivajo gibalne spretno-
sti, 

• zelišča (otroci jih poznajo, pravilno 
poimenujejo in uporabljajo),

• jagodičevje (poznajo črn in rdeč 
ribez ter njegovo uporabnost),

• kompostnik (otroci poznajo lastno-
sti in pomen zemlje in kompostni-
ka),

• sadno drevje (otroci poznajo posto-
pek sajenja, rasti, cvetenja, spozna-
vajo drevesne škodljivce, postopek 
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obrezovanja dreves, plodove),
• gozdna drevesa (otroci poznajo 

avtohtona gozdna drevesa). 

Ohranili smo tudi del avtohtonega 
travnika, ki nam daje možnosti razisko-
vanja v naravi (trava, rože, drobne živali 
…). Z zasaditvijo sadnih in gozdnih dre-
ves smo preprečili erozijo in prispevali 
h kompaktnosti plazovitega terena, k 
estetskemu videzu in uporabnosti zapu-
ščene travnate brežine. Otroci so prido-
bili pozitiven odnos do narave.

Zaključek
Pripravile smo uraden, svečan za-

ključek projekta in otvoritev igrišča, na 

katerega smo povabile vse sodelujoče, 
predstavile projekt preko fotografij na 
plakatih, prisotne pogostile z našimi 
izdelki (zeliščni čaj, metova potica), po-
delile zahvale sodelujočim. Z aktivnostjo 
otrok pa smo prikazale 
potek dejavnosti na pre-
urejenem igrišču.

Uresničile so se vse 
želje otrok, ki so bile 
izražene na začetku 
projekta. Otrokom in 
nam pa igrišče postavlja 
izziv za dopolnjevanje, 
raziskovanje in odkriva-
nje novega. Gibalna igra 

je način otrokovega razvoja in učenja 
v zgodnjem obdobju in pomembna 
sestavina kakovosti življenja v vseh 
starostnih obdobjih.                                                 

    Ureditev korit

Pogovarjamo se s strokovnjaki in znanstveniki

Važno je nadgraditi strokovno znanje

Uroš Klobas je magister zgodnjega učenja, zaposlen že tretje leto v 
Centru za usposabljanje Elvire Vatovec v Strunjanu. Pred tem je tri leta 
delal kot vzgojitelj v vrtcu. Na pedagoški fakulteti je najprej diplomiral 
na visoki strokovni stopnji, pred kratkim pa zaključil tudi študij na drugi 
bolonjski stopnji s strokovnim magisterijem. Hkrati pa še vedno študira 
na drugem podiplomskem študijskem  magistrskem programu Inkluzivne 
pedagogike.

Zakaj ste se odločili za študij na 
drugi (bolonjski) stopnji? 

Za študij na drugi bolonjski stopnji 
sem se odločil iz preprostega razloga, 
ker mi lastna profesionalna rast po-
meni izziv ter mi omogoča, da se na 
reflektivni, razmišljujoči ter predvsem 
na kakovosten način soočam s strokov-
nimi pedagoškimi vprašanji. Prav tako 
mi pridobljeno znanje omogoča, da na 
nek način vzgojno-izobraževalni proces 
gledam z znanstveno teoretičnega in 
praktičnega vidika. Saj smo magistri 
2. stopenjskega študijskega programa 
specialisti za zgodnji razvoj ter učenje, 
hkrati pa predstavljamo t. i. »most« med 

teorijo in prakso, kot jo nekateri radi de-
lijo. Čeprav se po mojem mnenju ti dve 
komponenti prepletata in ju ni potrebno 
ločevati.

Kako ste bili zadovoljni s 
študijem? Kdo je bil vaš mentor 
in kako sta sodelovala?

V okviru drugostopenjskega podi-
plomskega magistrskega študijskega 
programa zgodnjega učenja sem prido-
bil predvsem raziskovalno in svetovalno 
znanje, ki je podprto s sodobnimi pri-
stopi v vzgoji in izobraževanju, tako v 
okviru specialnih metodik kakor tudi v 
okviru tega, kako oblikovati kakovostno 

inkluzivno okolje za otroke, strokovne 
delavce, starše in ostale družinske čla-
ne otrok ter za ostale zainteresirane 

Uroš Klobas, mag. zgodnjega učenja
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strokovnjake in znanstvenike ter tudi za 
predstavnike lokalnih skupnosti. Torej 
za vse uporabnike vzgojno-izobraževal-
nega procesa. V okviru magistrskega 
dela je bila moja mentorica izr. prof. dr. 
Tatjana Vonta, ki me že iz dodiplomske-
ga študija kot profesorica s svojim izje-
mnim znanjem svetuje in usmerja in mi 
na ta način hkrati postopoma dviguje 
oziroma zvišuje raven zahtevnosti zna-
nja. Omogoča mi, da  vsakodnevno pro-
fesionalno rastem in napredujem.

Kaj je bil vaš raziskovalni problem?

V okviru magistrskega dela je bil moj 
raziskovalni problem ugotoviti, kakšno 
je mnenje vodstvenih delavcev vrtcev 
o indikatorjih kakovosti pedagoških 
področij profesionalnega razvoja, par-
tnerstva z družinami in sodelovanja s 
skupnostjo ter načrtovanja in evalvacije. 
Ugotavljal sem, od česa je to prepozna-
vanje indikatorjev kakovosti odvisno 
glede na delovno mesto (ravnatelji in 
pomočniki ravnateljev), stopnjo izo-
brazbe, dobe vodenja vrtca, strokovne-
ga naziva, delovanja vrtca (samostojni 
vrtec in vrtec pri OS) in na vključenost 
v projekte v okviru nadaljnjega strokov-
nega usposabljanja vodstvenih delavcev 
vrtcev.

Lahko predstavite pokazatelje 
(indikatorje) kakovosti VI procesa 
v 21. stoletju?

Indikatorji kakovosti vzgojno-izo-
braževalnega procesa v 21. stoletju slo-
nijo na upoštevanju in uresničevanju 
otrokovih pravic, ki so zavezujoče, na 
konstruktivizmu, progresivni pedago-
giki ter individualno-razvojni in kul-
turno primerni praksi ter kurikulumu. 
To predstavlja sodobni koncept, ki ga 
določajo nenehna profesionalna rast 
posameznega vzgojitelja, učitelja in 
vodstvenega delavca, na kakovostnih 
interakcijah med otroki in med strokov-
nimi delavci znotraj vrtca ter na zaveda-
nju, na vzpostavljanju in zagovorništvu 
partnerstva s starši otrok in z njihovimi 
družinskimi člani, na kakovostno obli-
kovanem in posameznemu otroku pri-

lagojenem učnem okolju ter na sprotni 
(formativni) evalvaciji in načrtovanju, 
ki slonita na sistematični refleksiji dose-
ženega stanja kakovosti. Pomembno je 
zavedanje, da je vsak posameznik indivi-
duum zase, ki ga je potrebno spoštovati 
in mu omogočiti, da v vseh ozirih razvi-
je vse svoje potenciale.

Kako se ujemajo z drugimi 
pokazatelji kakovosti vrtca?

Omenjeni koncepti in s tem indika-
torji kakovosti predstavljajo standarde, 
ki predstavljajo kakovost vzgojno-izo-
braževalnega procesa.  V popolnosti se 
ujemajo z načeli iz Kurikuluma za vrtce 
ter izhodišči Bele knjige v vzgoji in izo-
braževanju. Že v okviru svoje diplomske 
naloge iz leta 2008 mi je vsaj na formal-
ni ravni uspelo povezati omenjene indi-
katorje z načeli iz Kurikuluma za vrtce.

Kakšne so ugotovitve vaše 
raziskave? Predstavite, prosim, 
nekaj najbolj značilnih izsledkov 
raziskave?

Glede na to, da je magistrsko delo do-
kaj obsežno, bom zelo na hitro predsta-
vil le najzanimivejše izsledke. Raziskava 
v okviru magistrskega dela je pokazala, 
da prepoznavanje indikatorjev kako-
vosti ni odvisno od delovnega mesta, 
saj so pomočniki ravnateljev v povpre-
čju prepoznali enako ali večje število 
indikatorjev kakovosti. Prav tako smo 
ugotovili, da prepoznavanje indikator-
jev kakovosti ni odvisno od stopnje izo-
brazbe, saj so vodstveni delavci z nižjo 
izobrazbo prepoznali enako ali večje 
število indikatorjev kakovosti, kot so jih 
tisti z višjo izobrazbo.  Prav tako nam je 
raziskava na nek način nakazala, da so 
v vzorec vključeni vodstveni delavci, ki 
vodijo vrtec pri OŠ, prepoznali več indi-
katorjev kakovosti kakor tisti, ki vodijo 
samostojni vrtec. Iz vsega tega je možno 
opaziti tendenco, da je prepoznavanje 
indikatorjev kakovosti odvisno od kako-
vostih projektov in vsebin nadaljnjega 
strokovnega usposabljanja vodstvenih  
delavcev.

Kako sedaj ocenjujete 
profesionalno kakovost slovenskih 
ravnateljic in  ravnateljev javnih 
vrtcev?

Če se uprem na ugotovitve raziskave 
v okviru magistrskega dela in na analizo 
strokovne literature, ki sem jo preučil in 
ki zadeva to vprašanje, lahko zaključim, 
da so ravnatelji in pomočniki ravnate-
ljev še vedno precej obremenjeni z biro-
kratskimi in organizacijskimi vprašanji, 
manj pa s tem, kaj predstavlja in kako 
ocenjevati kakovost vzgojno-izobraže-
valnega procesa med štirimi stenami 
oddelka in nasploh vrtca, ki ga vodijo. 
Eden izmed razlogov za takšno stanje 
je zagotovo tudi ta, da prihaja z ministr-
stva in občin veliko naloženega dela, ki 
vodstvenim delavcem nenehno nalaga 
razne poslovne naloge in nove zakonske 
obveze.

Kaj svetujete ravnateljicam in 
ravnateljem na začetku novega 
šolskega leta?

Ravnateljem in pomočnikom ravna-
teljem svetujem, da gredo v novo šolsko 
leto z novimi izzivi in z velikim navdu-
šenjem, da bodo zagotovili takšno kako-
vost celotnega vzgojno-izobraževalnega 
procesa v vrtcu, da bo postal mrežni 
podporni vrtec vsem. Le na tak način si 
bodo lahko izmenjavali  izkušnje in sa-
moevalvirali  nivo dosežene kakovosti. 

Komu bi študijsko smer še 
priporočili?

Drugostopenjski magistrski studijski 
program Zgodnje učenje bi priporočil 
vsem vzgojiteljem, učiteljem in svetoval-
nim delavcem, ki želijo nadgraditi svoje 
strokovno znanje, predvsem pa ravnate-
ljem in pomočnikom ravnateljev, torej 
vodstvenim delavcem vrtcev.

Kje in kako boste novo znanje 
uporabili v svoji praksi?

Svoje znanje nenehno in nepreki-
njeno prenašam v svojo prakso, s čimer 
so zadovoljni predvsem otroci in starši 
otrok, sedaj tudi moji sodelavci in sode-
lavke v vzgojno-izobraževalni ustanovi, 
v kateri delujem. 
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Vesna Bolka, vzg.
Kranjski vrtci

Gibanje je zdravje in veselje 

Povzetek
Gibanje danes predstavlja vse pomembnejšo komponento našega življe-
nja. Predstavlja nekakšno protiutež sedečemu načinu življenja. Vrtci ima-
mo odgovorno nalogo, da poskrbimo za gibanje otrok in osveščamo star-
še. V Kranjskih vrtcih smo vsakodnevno pozorni na gibalne dejavnosti. V 
članku opisujem nekaj primerov.
Ključne besede: gibanje, vrtec, zdravje

Številne študije  potrjujejo dejstvo, da 
se mladi danes razlikujejo od vrstnikov 
pred desetletji predvsem pri načinih 
preživljanja prostega časa in prehranje-
valnih navadah. Ljudje preživljamo vse 
več časa sede, za računalniki. Tempo 
življenja je vse hitrejši in tako nam osta-
ja vse manj časa za gibanje, sprostitev. 
Naše telo pa je ustvarjeno za gibanje, ki 
predstavlja eno od osnovnih potreb člo-
veka in nam ponuja sprostitev, oddih od 
vsakdanjih težav, razvedrilo, zabavo in 
še marsikaj drugega. 

Zdravstveno stanje slovenskih otrok 
je iz leta v leto slabše. Velik vpliv nanj 
ima redna gibalna/športna aktivnost, 
ki pa današnjim otrokom in mladini 
ne pomeni prav veliko. Kje so v vzroki? 
Multimedija, potrošniška družba, boj za 
preživetje, stalno tekmovanje v bitki s 
časom, egoizem, tekmovalnost – pojmi, 
ki so vsakemu odraslemu dobro znani. 
Ali naj bi se z njimi ukvarjali tudi naši 
otroci? Vpliv na to imamo seveda vsi – 
starši, strokovni delavci v vzgoji in izo-
braževanju, lokalna skupnost, mediji in 
ne nazadnje država (Konda 2010).

Potreba po gibanju je ena od temelj-
nih potreb človeka že v zgodnjem otro-
štvu. Otrok svet zaznava preko gibanja 
in pridobiva prve kinestetične občutke. 
Otrokov razvoj pa je celosten in med-
sebojno povezan, tako primanjkljaj 
na enem področju neogibno povzroči 
primanjkljaje na drugih. Pomanjkanje 
gibanja se odraža na celotnem psihoso-
matskem statusu. Pri otrokovem razvo-

ju gre namreč za dinamično interakcijo 
sprememb na vseh področjih razvoja 
(Videmšek in Pišot 2007). Mnogi starši 
imajo kljub prekomerni zaposlitvi po na-
vadi več možnosti za sprostitev kot otro-
ci. Odrasli imamo vsaj možnost odloči-
tve, da si organiziramo življenje tako, da 
vključuje gibanje. Otroci pa te možnosti 
nimajo in vzamejo tisto, kar jim je po-
nujeno. In ravno od nas, staršev, vzgo-
jiteljev, športnih pedagogov je odvisno, 
kaj bomo otrokom ponudili. Menim, da 
je izrednega pomena, da že vzgojitelji 
v vrtcu poskrbimo za vsakodnevne gi-
balne dejavnosti. Veliko staršev prihaja 
pozno domov in jim primanjkuje časa 
in energije za gibalne dejavnosti. Tako 
po navadi otroci večji del popoldneva 
preživijo v zaprtem prostoru ob gleda-
nju televizije ali celo za računalnikom, 
zato se velikokrat dogaja, da so otroci 
prenapeti, napadalni, v šolah nezbrani 
(Videmšek, Strah in Stančevič 2001). 
Otrok išče nadomestilo za gibanje v 
drugih dražljajih, ki nudijo trenutno za-
dovoljitev, dolgoročno pa so nezdravi in 
ne morejo nadomestiti gibanja, hkrati 
pa otroci ne morejo doseči optimalnega 
razvoja glede na svoj genetski potencial 
(Videmšek 2008). Otroci so s takšnim 
načinom življenja vse bolj izpostavljeni 
številnim dejavnikom tveganja za pojav 
različnih bolezni. Številne raziskave ka-
žejo in potrjujejo vpliv redne športno/
gibalne aktivnosti na zmanjšanje teh 
dejavnikov tveganja za različne bolezni. 
Tvegano vedenje se pojavlja že v obdo-
bju otroštva in se nadaljuje v kasnejših 

obdobjih, zato je potrebno pravočasno 
ukrepati in poskrbeti, da že otroci osvoji-
jo takšne gibalne vzorce, ki temeljijo na 
redni gibalni dejavnosti (Corbin 2002). 
Predšolsko in začetek šolskega obdobja 
predstavljata temelj gibalnega razvoja. 
V tem obdobju naj bi otrok preko igre 
pridobival raznovrstne gibalne izku-
šnje. Otroci preko elementarnih iger v 
tem obdobju pridobivajo gibalne spo-
sobnosti in spretnosti za vse življenje, 
kar je zelo pomembno za njihov celostni 
razvoj. Raziskave kažejo, da se odnos 
do življenja, gibanja zgradi v otroštvu, 
zato nam to obdobje nudi priložnost, 
da vzgojitelji, starši, športni pedagogi 
in drugi vplivamo na otroka v smeri 
oblikovanja zdravih navad in aktivnega 
življenjskega sloga. Vloga ožjega okolja 
je namreč ključna za oblikovanje otroko-
vega odnosa do življenja in življenjskega 
sloga.                     

Gibanju vsakodnevno 
pozornost!

Gibalna dejavnost v predšolskem ob-
dobju ima vsestranski pozitiven vpliv 
na otrokov razvoj. Raziskave kažejo, da 
otroci potrebujejo v današnjih časih vsa-
kodnevno organizirano gibalno dejav-
nost, ki mora biti strokovno načrtovana 
in vodena. V Kranjskih vrtcih namenja-
mo gibanju vsakodnevno pozornost. 
Vzgojiteljice iščemo privlačne in otro-
kom zanimive oblike gibalnih aktivno-
sti.  Zavedamo se namreč, da je tudi od 
nas odvisno, kakšen odnos do gibanja 
bodo otroci imeli skozi življenje. Ali jim 
bo gibanje predstavljalo veselje ali nujno 
zlo? Gibalne dejavnosti pri nas zato obli-
kujemo tako, da so otrokom privlačne in 
zabavne, hkrati pa ob njih razvijajo gi-
balne sposobnosti. V nadaljevanju pred-
stavljam nekaj primerov iz naše prakse. 

Naši sprehodi se precej razlikujejo od 
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klasičnih sprehodov v kolonah. Gre za 
aktivne didaktične sprehode, kjer preko 
gibanja in z vsebinami, ki so otrokom bli-
zu, osvajamo prvine različnih športnih 
zvrsti, naravne oblike gibanja, različne 
formacije …Tematsko sprehode navezu-
jemo na vsebine, ki nas spremljajo že v 
igralnici. Ne gre več za šivanje lukenj in 
brezglavo tekanje otroka za parom pred 
seboj … Gre za veselja in smeha polne 
gibalne aktivnosti, o katerih največ po-
vedo otroški nasmehi na obrazih.

Gibalni odmori so naši vsakdanji 
spremljevalci in so vpeti med naše dejav-
nosti. Dejavnosti organiziramo tako, da 
so gibalni odmori kar del neke dejavno-
sti. Tako npr. med prebiranjem zgodbe 

oponašamo gibanje živali v zgodbi, me-
njamo mesta …

Kadar se naša igralnica spremeni v 
športno igralnico, se mize začarajo v tu-
nele, mehka blazina v trampolin, stoli v 
skrinje z zakladi … Tako nam naša igral-
nica nudi nešteto  možnosti in gibalnih 
izzivov. Kljub temu da pustimo domišljiji 
prosto pot, pa vedno postavimo na prvo 
mesto varnost.

Ozaveščanje staršev o po-
menu gibalne aktivnosti za 
otroke

V letošnjem letu bomo posebno po-
zornost namenili ozaveščanju staršev 
o pomenu redne gibalne aktivnosti za 

otroke. Organizirali bomo različne obli-
ke športnih srečanj (s starši, znanimi 
športniki, starimi starši …). Starše bomo 
na različne načine obveščali o gibalnem 
razvoju otroka. Organizirali bomo raz-
lične delavnice za otroke in starše itn. 
Vključeni smo tudi v mednarodni projekt 
FIT, ki spodbuja gibanje za zdravo življe-
nje in nam ponuja pestro paleto novih 
idej in sodobnih pristopov na področju 
gibanja. Vsekakor je zelo pomembno, 
da se gibalne aktivnosti v vrtcu izvajajo 
vsak dan in da jih otrokom ponudimo in 
predstavimo  v takih oblikah, da jih bo 
veselje do gibanja spremljalo skozi celo 
življenje. Kot vzgojitelji imamo moč, da 
v otrocih vzbudimo željo po gibanju ali 
pa jo zatremo …
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Uroš Savec, dipl. vzg.
Vrtec pri OŠ Sečovlje

Gibajmo se vsi

Povzetek
V letošnjem šolskem letu smo se v vrtcu Sečovlje odločili za povezoval-
no temo 1, 2, 3 – gibajmo vsi. Otroke smo skozi celo leto seznanjali s po-
menom zdravja, gibanja in osebne higiene. Spodbujali smo k razvijanju 
gibalnih sposobnosti (ravnotežje, koordinacija, moč, hitrost, natančnost, 
vzdržljivost) in k usvajanju gibalnih konceptov. Spoznali so različne ele-
mentarne gibalne igre, športne zvrsti, sodelovali pri pohodih in kolesar-
skih izletih ter se udeležili Zajčkovega krosa. Predšolski otroci so sodelo-
vali v projektu Zlati sonček in plavalnem tečaju. Vrtec Sečovlje je bil letos 
organizator Cici žura, ki se ga udeležijo vrtci ob osnovni šoli in je temeljil 
na športnih igrah. Poudarek povezovalne teme je sodelovanje in uživanje 
v športnih igrah ter krepitev zdravja.  
Ključne besede: gibalne sposobnosti, elementarne gibalne igre, športne 
zvrsti, sodelovanje

Gibalna dejavnost je eno najpo-
membnejših področij v otrokovem 
razvoju. Z ustreznimi gibalnimi de-
javnostmi si otrok poleg gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti razvija tudi 
spoznavne, socialne in čustvene sposob-
nosti ter lastnosti. Z različnimi dejav-
nostmi pridobiva zaupanje v svoje telo 

in gibalne sposobnosti, si s tem gradi 
ustrezno predstavo o sebi, se potrjuje in 
si ustvarja čustveno vez z okoljem. Potre-
ba po gibanju je otrokova primarna po-
treba in ko obvladuje svoje telo, občuti 
veselje, ugodje, varnost, pridobi občutek 
samozaupanja in samozavest (Videm-
šek in Visinski 2001). S športno vzgojo 
prispevamo k ohranjanju in krepitvi 
otrokovega zdravja, še posebej če izvaja-
mo športne igre v naravi. Izpostavljanje 
otroka vplivom naravnih dejavnikov 
(zrak, sonce, voda) v vseh letnih časih 
prispeva k otrokovemu zdravju. Bivanje 
v naravi budi tudi ljubezen do narave. 
S športno vzgojo smotrno, načrtno in 
organizirano vplivamo na otrokov mo-
torični razvoj. Z izbranimi vajami raz-
vijamo vse vrste motoričnih spretnosti 
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(hojo, tek, plezanje, nošenje ...). Otrok 
se vključuje v skupinske igre, se podreja 
zahtevam kolektiva in v njem uresničuje 
svoje želje in potrebe. V igrah spozna-
va prva pravila, ki jih mora spoštovati, 
čeprav mu to ni vedno ljubo, doživlja 
prve zmage in tudi poraze. Prizadevamo 
si, da bi otrok užival v lepoti gibanja. 
Motorično izražanje veliko pripomo-
re k celotnemu oblikovanju osebnosti 
predšolskega otroka (Kosec in Mramor 
1991). Gibalni razvoj je v ospredju pred-
vsem v prvih letih življenja in poteka od 
naravnih in preprostih oblik gibanja do 
sestavljenih in zahtevnejših športnih de-
javnosti. V predšolskem obdobju otroci 
z igro pridobivajo raznovrstne gibalne 
izkušnje, ki jim prinašajo veselje in 
zadovoljstvo. Pozitivne spodbude so te-
meljne motivacijske metode pri delu z 
najmlajšimi. Vzgojitelji naj otrokom vsa-
kodnevno omogočijo in jih spodbujajo, 
da z različnimi dejavnostmi v prostoru 
in na prostem spoznajo in razvijejo gi-
balne sposobnosti ter usvojijo nekatere 
gibalne koncepte. Z gibanjem si otroci 
razvijajo tudi intelektualne sposobnosti. 
Igra in gibanje imata pomembno vlogo 
tudi pri socialnem in emocialnem ra-
zvoju. V elementarnih gibalnih igrah, 
ki predstavljajo osnovo športnih iger, 
otroci postopoma spoznavajo smisel in 
pomen upoštevanja pravil igre in se so-
cializacijsko krepijo.  

Cilji projekta so bili:

• razvijanje gibalnih sposobnosti, 
• usvajanje osnovnih gibalnih kon-

ceptov, 
• sproščeno izvajanje naravnih oblik 

gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki, 
valjanje, plezanje, plazenje itn.), 

• spoznavanje in izvajanje različnih 
elementarnih gibalnih iger, 

• spoznavanje vloge narave in čistega 
okolja v povezavi z gibanjem v 
naravi, 

• spoznavanje pomena sodelovanja v 
igralni skupini, medsebojne pomoči 
in »športnega obnašanja« (Kuriku-
lum za vrtce 2004).

Načrtovane dejavnosti
Z vzgojitelji smo na začetku šol-

skega leta naredili načrt dejavnosti, s 
katerimi smo želeli izhajati iz otroka. 
Dejavnosti smo prilagajali otrokovim 
sposobnostim, lastnostim, potrebam in 
interesom. Zavedali smo se, da z ustre-
zno izbranimi dejavnostmi, oblikami 
in metodami dela lahko vplivamo tudi 
na razvoj in odnose med gibalnimi, 
spoznavnimi, čustvenimi ter socialnimi 
komponentami otrokove osebnosti. 

Pohodi oziroma sprehodi

Hoja je osnovna oblika gibanja. Tako 
smo se večkrat tedensko po skupinah 
odpravljali na pohode, kjer so otroci 
spoznavali bližnjo in daljno okolico. 
Sprehajali smo se po bližnji okolici, so-
linah, sadovnjakih, travnikih ... Otroke 
smo navajali na hojo v parih po prome-
tni ulici, po ozki stezi čez polje v koloni, 
po pokošenem travniku v gruči in vedno 
smo bili pozorni na okolico v vseh letnih 
časih. 

Vadbene ure

V jesenskem in spomladanskem času 
smo vadbene ure po skupinah večinoma 
izvajali na prostem, v zimskem času pa 
smo dejavnosti izpeljali v telovadnici. 
Otrokom smo nudili pester izbor dejav-
nosti in pripomočkov ter tako otrokom 
razvijali predvsem grobo motoriko, ki 
je v predšolskem obdobju temeljna za 
nadaljnji razvoj. Ker ima vsaka skupina 
telovadnico na voljo le enkrat tedensko, 
smo gibalne dejavnosti pozimi izvajali 
tudi v igralnicah. Kadar pa je bilo mogo-
če, smo odšli na igrišče, kjer so se otroci 
igrali na igralih.  

Zajčkov kros

Ker je tek poleg hoje najnaravnejši 
človekov gibalni izraz, smo tudi letos or-
ganizirali Zajčkov kros, kjer so se otroci 
preizkusili v teku na določeno razdaljo. 
Otroci so se udeležbe na krosu veselili 
tudi zaradi doseženih rezultatov. Ob 
zaključku je vsak otrok prejel diplomo 
oziroma medaljo. 

Cici žur

Spomladi smo na zunanjem igrišču 
organizirali vaje po postajah za pred-
šolske otroke, ki obiskujejo vrtec pod 
osnovno šolo na Obali. Otroci so bili 
razdeljeni v skupine, ki so na postajah, 
razporejenih po vsem prostoru, opra-
vljale različne naloge. Preizkusili so se 
v vlečenju vrvi, teku po tekaški stezi s 
štafeto, skakanju iz obroča v obroč in 
ciljanju na gol, hoji »s tremi nogami« in 
lončkom vode, plazenju ritensko preko 
ovir, skakanju v vrečah …

Zlati sonček

Glavni smoter športnega programa 
Zlati sonček ni usvajanje medalj, ampak 
priprava za njihovo usvojitev in vpliv te 
dejavnosti na človeka. Uvedba športne-
ga programa za predšolske otroke med 
drugim podaljšuje bivanje otrok na pro-
stem, ker so v tekmovanju zajete ravno 
tiste športne aktivnosti, ki jih gojimo 
pretežno na prostem. Otrokom smo 
tako ponudili dejavnosti, ki jih predpisu-
je program. 

Sodelovanje s starši
Vzgojitelji se zavedamo, da je sodelo-

vanje s starši v vrtcu zelo pomembno in 
temeljno, zato smo nekajkrat po skupi-
nah organizirali pohode in kolesarjenje 
s starši in tako združili družaben dogo-
dek z gibanjem. Starši so bili tovrstnih 
druženj zelo veseli in so se jih radi ude-
ležili. 
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Zdenka Matjaž, dipl. vzg.
Vrtec Velenje

Doslednost pri vzgojnem delu

Povzetek
Doslednost daje otrokom občutek varnosti. Otroci začenjajo razumevati, 
da se odrasli na neko obliko vedenja vedno odzivajo enako. Je pa tudi bi-
stvenega pomena za doseganje primernega vedenja. V oddelku si želimo 
ustvariti ugodno socialno klimo. Pri tem nam pomaga postavljanje meja 
in pravil z vključevanjem otrok.
Ključne besede: doslednost, vzgoja, vrtec

Uvod
Za lažje razumevanje doslednosti Co-

wley (2007) navaja razloge, ki izražajo 
pomen doslednosti.

- Otroci se ves čas učijo o primernih 
oblikah vedenja oz. o vedenju, ki je 
dovoljeno ali zaželeno. To mu sporo-
čamo odrasli, ki smo dolžni otroku 
jasno povedati, katere oblike vedenja 
so želene in katere ne. Včasih nas 
zamika, da bi mu spregledali prekr-
šek, vendar to pri otroku povzroča 
zmedo. Zato je pomembno, da smo 
dosledni.

- Če otroku enkrat dovolimo določe-
no vedenje, drugič pa enako vedenje 
grajamo, bo to otroka zmedlo. Ne bo 
razumel, kaj želimo od njega, ker je 
naše sporočilo nedosledno. Otrok bo 
nato vedno znova preizkušal neko 
obliko vedenja, dokler ne bo zatrdno 
ugotovil, ali je dovoljena ali ni. Zato 
moramo čim prej razjasniti, kaj dovo-
limo in česa ne.

- Doslednost daje otrokom občutek 
varnosti. Otroci začenjajo razume-
vati, da se odrasli na neko obliko 
vedenja vedno odzivajo enako. Otrok 
razbere tudi to, kdaj odraslim ugaja 
in kdaj ne. Tako se nauči razbrati 
vzorce v svojem vedenju in vsakda-
njem življenju.

V nadaljevanju avtorica navaja ra-
zlog, zakaj je tako težko nadzorovati 
vedenje. Včasih se moramo boriti z ne-

katerimi svojimi povsem naravnimi in 
nagonskimi odzivi. Svoje odzive je težko 
nadzorovati, še zlasti kadar se ne počuti-
mo dobro. Zato nam avtorica svetuje, da 
se opravičimo, če nam kaj spodleti. Nič 
ni narobe, če pokažemo, da smo tudi mi 
samo ljudje.

Avtorica v nadaljevanju še enkrat po-
udari, da je za učinkovito obvladovanje 
vedenja nadvse pomembno, da se na 
enako otrokovo vedenje načeloma ve-
dno odzovemo enako. Svetuje postavlja-
nja cilja, da se bomo trudili premagovati 
svoje prve nagonske reakcije. 

Meje in pravila

Vsak vzgojitelj si želi v oddelku ustva-
riti ugodno socialno klimo, kjer se otro-
ci počutijo sprejete, varne, kjer se lahko 
potrjujejo kot posamezniki in imajo 
možnost razvijati občutek za sodelova-
nje. Postaviti moramo meje in pravila. 
To pa ni vedno lahko, zato moramo biti 
previdni. Brez smisla je, da postavljamo 
meje in pravila, ki se jih sami ne držimo 
in pri tem nismo dosledni. Doslednost 
je bistvenega pomena za doseganje 
primernega vedenja. Ko otrok prekrši 
postavljene meje, mu znova razložimo 
pravila. Čim bolj jasno in dosledno mu 
bomo to sporočali, tem prej bo otrok 
dojel naše sporočilo. Meje so sporočila s 
strani vzgojiteljev o tem, katerih pravil 
se je potrebno držati in kakšna so naša 
pričakovanja do otrok.

Osrednji pojmi pri postavljanju meja 

so sprejemanje, odkritost in jasnost, tu-
kaj in zdaj, presenečenje, medsebojno 
spoštovanje, pogum za odgovornost in 
odločnost. Vse to pa so lastnosti, ki jih 
mora imeti dober vzgojitelj. In pa seveda 
veliko mero empatije ter komunikacij-
ske sposobnosti. Brez tega ne moremo 
vzpostaviti ustreznega čustvenega od-
nosa, ki omogoča vzgojno vplivanje, 
poudarja Kroflič (1997). Vzgojitelj mora 
otroka čutiti tudi v sebi. Čim bliže, bolj 
premišljeno, raznoliko in celostno 
sprejema vzgojitelj otroka v sebi, tem 
prej lahko sprejme otroke pred seboj, 
jim postavi meje, jih spodbuja in izziva 
(Rogge 2000). Meje pa nimajo nič opra-
viti s kaznijo, grožnjami, zaničevanjem 
in zlomom volje. Vzgojitelj lahko meje 
postavlja le na temelju brezpogojnega 
spoštovanja otroka. Zato mora biti vzgo-
jitelj osebnost, ki ga otrok lahko spo-
štuje. Otroci potrebujejo avtoritete in to 
avtoritete, po katerih se lahko ravnajo, 
ob katerih se lahko kalijo, s katerimi se 
lahko sprejo.

Meje in pravila, ki jih vzgojitelji posta-
vljamo otrokom v vrtcu, pa ne smejo biti 
stalne. Treba jih je spreminjati glede na 
napredek otrok, njihov razvoj ter glede 
na odnose med odraslimi in vrstniki. Pri 
postavljanju mej vzgojitelji potrebujemo 
veliko domišljije, presenečenja in pogu-
ma, da najdemo najprimernejše rešitve 
vsakdanjih težav.

Pot do mojstrskega postavljanja meja 
je zelo zahtevna, pravi Rogge (2000). 
Polna je skritih pasti, udarnih jam, za-
prek, ovinkov in slepih ulic.

Pomembno mesto pri oblikovanju 
meja in pravil ima doslednost oz. da to, 
kar govorimo, mislimo resno. Ne lote-
vajmo se zapovedi, prepovedi, obljub, ki 
so težko izvedljive ali sploh niso. Dajmo 
otrokom vedeti, da jih cenimo, da vidi-
mo njihov trud in dajmo jim priznanje 
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ter pohvalo za njihovo dejanje. Najboljše 
pa vzgajamo z zgledom, zato delajmo 
tako, kot govorimo.

Vloga vzgojitelja
V vrtcu je otrokom potrebno omo-

gočiti, da spozna svoje omejitve in meje 
sprejemljivega vedenja, ki so utemeljene 
v načelu omejevanja drugih, ter da doži-
vlja vrtec kot okolje, v katerem se potrju-
jejo kot posamezniki in imajo možnost 
razvijati občutek za sodelovanje. Odra-
sli, ki sodelujejo pri vzgojnem procesu v 
vrtcu, omogočamo otrokom, da pravila 
sprejemajo kritično ter jih spodbujamo 
k sodelovanju pri njihovem oblikovanju, 
navaja Kurikulum za vrtce (1999).

Kroflič (1997) navaja, da osnovni de-
javniki vzgajanja svobodnih osebnosti 
niso prenos ustreznih vsebin moralne 
vzgoje, niti vzgojnih ciljev, ampak obli-
kovanje vzgojnih dejavnikov na načelih 
samoomejitvene avtoritete. Pomembno 
je, da otroka sprejemamo v vsej raznoli-
kosti, ločevati pa moramo njegovo oseb-
nost od vedenja. To omogoča, da otroci 
sami odkrivajo svojo identiteto. Vedno 
jim moramo biti v oporo in jih voditi. 
Če želimo, da nas bodo otroci spoštovali, 
bomo to dosegli le s tem, da tudi mi spo-
štujemo njih.

Zelo pomembno je, da znamo predvi-
devati in da delujemo proaktivno tako, 
da željo oziroma naša pričakovanja ja-
sno izrazimo in opredelimo. To vpliva 
na ustrezno sporazumevanje in veči-
noma preprečimo neželeno vedenje. S 
spodbujanjem občutka osebne moči pri 
otrocih dokazujemo, da je vse odvisno 
od posameznika. 

Zato jih vključimo v sooblikovanje 
pravil, dejavnosti in življenja v oddelku. 
Z njihovim sodelovanjem in upošteva-
njem njihovih predlogov jim zagotavlja-
mo, da zadovoljujejo potrebo po uspehu 
in svobodi. Le-ta terja tudi razvit obču-
tek za odgovornost.

Vključevanje otrok v odločanje je te-
melj demokratične vzgoje. Otroci prido-
bivajo občutek kompetentnosti, kadar 
imajo možnost izražati svoja mnenja in 
želje ter s tem vplivati na svoje življenje 
in aktivnosti v vrtcu.

V vrtcu lahko prihaja do različnih 
modelov in mehanizmov socialnih in-
terakcij, ki so nenačrtovani, spontani 
ali na nivoji subjektivnih teorij, kot to 
poimenuje Batistič (2004). Profesional-
no usmerjen vzgojitelj se mora zavedati 
učinka, ki ga ima prikriti kurikulum na 
kakovost socialnih interakcij. Prav tako 
moramo poskrbeti za dvig njihove kako-
vosti. To pa nam omogoča poglobljena 

samorefleksija.

Otrok pa bo največ socialnih veščin 
usvojil v vrtcu med svojimi vrstniki. 
Naučil se bo deliti igrače in upoštevati 
druge, komunikacije z otroki, razvijal bo 
samozavest, naučil se izražanja lastnih 
čustev, reševanja konfliktnih situacij. 
Pomembno pa je, da otrok upošteva svo-
je vrstnike, se usklajuje z idejami drugih 
ter se včasih v korist kolektiva tudi po-
dredi.

V skupini se otrok lahko uči novih 
pravil, preizkuša stara, nezaželeno vede-
nje opušča in se uči novega. Uči se mo-
ralnih vrednot in norm. V skupini sovr-
stnikov si izbira prijatelje, s katerimi se 
pogovarja, deli izkušnje in zaupljivost.

Zaključek
Med otroki prihaja do konfliktov, ki 

so lahko zelo pozitivni, če jih vzamemo 
kot izziv. Otroku moramo pomagati in 
ga usmerjati v procesu učenja interakcij. 
Učenje za življenje v skladu s sprejeti-
mi vrednotami in zaupanje v otroka in 
vzgojni proces imata pri tem nepogre-
šljivo vlogo. Prav tako pa tudi naša do-
slednost. Pri oblikovanju medsebojnih 
odnosov so nam v veliko pomoč  soci-
alne igre, preko katerih lahko gradimo 
močno medsebojno vez.
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Dovolj spanja

Po kosilu smo se odpravljali k počitku. Deklica reče: »Jaz ne bom šla spat, sem že 
ponoči dovolj spala.« 

Bolezen

Deklica vpraša vzgojiteljico: »Ali veš, zakaj je bil danes drug šofer na avtobusu? 

Ker je imel prejšnji živčne kamne.«
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Mnenja, odmevi, predlogi

-  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 literature v oklepaju (Zupančič 2004, str.236) oz.  
pri splošnem povzemanju brez navedbe strani (Zupančič   
2004). Seznam literature naj bo na koncu prispevka po   
naslednjem vrstnem redu: priimek, ime. (letnica). 

 Naslov dela. Kraj: založba.
-  otroške likovne izdelke opremite z imenom avtorja, starostjo  

otroka, imenom mentorja in vrtca;
-  k fotografijam napišite ime in priimek avtorja;
-  za objavo fotografij otrok mora imeti vrtec  privoljenje 

staršev;

-  uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in smiselno   
oblikovati;

-  uredništvo ne daje pisnih potrdil o prispevkih in  
člankih;

- CD-jev in otroških likovnih izdelkov ne vračamo. 

Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije Vzgojiteljica.
Strokovnjak oz. znanstvenik, ki da intervju, ima zastonj letno 
naročnino na revijo.

V skladu s 17. členom Pravilnika o napredovanju v nazive (Ur. 
l. RS, št. 54/2002, št. 123/2008) s prvo objavo dobite 3 točke za 
članke v rubrikah „Iz teorije v prakso« in „Za dobro prakso«. 

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

Napotki za avtorje prispevkov:

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si

Navodila za avtorje prispevkov
Strokovna besedila so napisana v strokovnem izrazoslovju, so 

formalizirana in 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 izraža-
nja, pregledno členjenost, utemeljenost in poštenost zapisanega.

Prav to zadnje, poštenost, terja od avtorja strokovnega član-
ka 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, zagreši-
mo 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 be-

sedila so povzeti po drugem avtorju. Kadar povzemamo, s svoji-
mi besedami povzamemo 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 sa-
mostojni odstavek, navedena mora biti tudi številka strani. Kadar 
citiramo, navedemo natančen prepis avtorjevega besedila v nare-
kovajih. 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 abece-
dnem zaporedju. Naštejemo samo tiste avtorje, ki jih navajamo 
v besedilu, na primer:

Literatura
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Povabilo k sodelovanju        
Se vam porajajo podobna vprašanja, na katera ne najdete odgovora? 
Vabimo vas, da nam jih pošljete, uredništvo Vzgojiteljice pa jih bo 
posredovalo odlični strokovnjakinji mag. MARJETI DOMICELJ, ki nam 
je obljubila sodelovanje. 
Ne odlašajte, napišite že danes.
Vprašanja pošljite na naslov uredništva Vzgojiteljica. 



Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del,
ki so objavljena na tej strani. Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljice za leto 2011. Vzgojiteljicam 
in vzgojiteljem mentorjem objavo otroškega likovnega izdelka na tej strani štejemo kot doseženo drugo mesto, ena-
kovredno 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.

Ožji izbor likovnih del za julij - avgust 2011

JURI MURI - Jakob Žebeljan (6 let)
mentorica: Irena Krajnc

OŠ Prežihovega Voranca Maribor

MOJA DRUŽINA - Maša Križan (6 let)
mentorici: Dragica Mrkša, Urška Krklec

Vrtec Rogaška Slatina, enota Potoček

MOJI PRIJATELJI - Kai Jan Radoševič (23 mes.)
mentorici: Andreja Matija Lenart, Tanja Apat

VVZ Slovenj Gradec, enota 8-8

Karin Ribič (6 let)
mentorica: Marina Kačič 

Vrtec Tončke Čečeve, Celje
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