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Kotiček uredništva

Pozdravljeni!

Zanimanje teoretikov je že dlje časa usmerjeno v prouče-
vanje načinov, kako se učiti. Kurikulum za vrtce (1999) 
že upošteva novejše teoretske poglede na zgodnje otroštvo in 
učenje majhnih otrok. Kurikulum za vrtce predpostavlja 
edukacijski vrtec, ki načrtno, sistematično in predvsem 
strokovno podpira otrokovo učenje v predšolskem obdobju.  
V temeljnih načelih in ciljih  omenjenega dokumenta se 
lahko prepozna izhodišče, da otrok dojema in razume svet 
celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim 
socialnim in fizičnim okoljem in da v vrtcu v interakciji 
z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in 
individualnost. 

Vzgojitelji se moramo stalno spraševati, kako organizirati otrokovo okolje v smi-
selno celoto izkušenj in interakcij, ki omogočajo otroku celostno dojemanje in ra-
zumevanje sveta. Razmišljati moramo o tem, s čim vse podpirati otrokovo učenje v 
območju bližnjega razvoja, da ga bomo povlekli iz aktualnega v potencialni razvoj. 

Vzgojitelji v edukacijskem vrtcu naj bi razumeli pomen ozadja kurikularnih na-
čel ter se naučili strokovno utemeljevati svoje ravnanje in odločitve. Kurikularna 
načela, na primer, zahtevajo od vzgojitelja, da se zaveda pomena medsebojnih in-
terakcij med otroki, otroki in vzgojitelji, med samimi vzgojitelji, med vzgojitelji in 
starši, pa tudi med vzgojitelji in javnostjo. Interakcije predpostavljajo visoko stro-
kovno odgovornost do otrok, staršev, javnosti in tudi do poklica vzgojitelja. Premalo 
domišljene odločitve, četudi dobronamerne, imajo lahko za vse prej našteto ško-
dljive posledice. To velja tudi za podporo raznim komercialnim projektom, na pri-
mer raznim brezplačnikom za starše, ki se ponekod širijo po javnih vrtcih. O tem je 
spregovorila tudi priznana strokovnjakinja mag. Marjeta Domicelj. V uredništvu se 
z njenim mnenjem povsem strinjamo. Sestavni del profesionalizma v vrtcih mora 
postati tudi sposobnost kritičnega vrednotenja lastne prakse, njeno spreminjanje in 
izboljševanje.

Cilji večine predstavljenih primerov kurikularne prakse v tokratni Vzgojiteljici 
so usmerjeni v doživljanje, spoznavanje in soudeležbo otrok pri odločanju za de-
javnost. Otrok mora imeti možnost dejavno uresničevati svoje pravice in se ob tem 
hkrati vzgajati za odgovornost. Temu cilju morajo slediti tudi oblike in metode 
vzgojno-izobraževalnega dela, ne samo vzgojne vsebine. Navsezadnje vidimo tudi v 
tem premiku pomemben element uspešne prenove v javnem vrtcu.

Pogumno spoprijemanje s 
profesionalizmom v lastnem 
okolju, njegovo rast v vseh 
javnih vrtcih in strokovni 
razvoj vsakega med nami                                                          

                                                                                   
želi urednica
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VRTEC CICIBAN SEVNICA

Vzgojiteljski poklic je poslanstvo

Sevnica, razpotegnjeno mesto 
na levem bregu Save, je zrasla 
pod srednjeveškim gradom, ki se 
prvič omenja  že na začetku 14. 
stoletja. Danes je v gradu muzej, 
pa tudi prostor za razne kulturne 
prireditve. Sevnica je sedež občine, 
pa tudi raznih industrijskih in 
storitvenih podjetij, razvita je tudi 
obrt.

Najmlajši Sevničani obiskujejo 
javni vrtec Ciciban, ki ga vodi 
ravnateljica Vlasta Flere.

V kakšnem okolju deluje vaš vrtec? 

  Vrtec Ciciban Sevnica je javni vzgoj-
no-izobraževalni zavod, ki ima svoje 
enote tako v mestnem kot v podežel-
skem okolju, saj delujemo na različnih 
lokacijah občine Sevnica. Do junija le-
tošnjega leta smo imeli šest lokacij, ob 
odprtju nove zgradbe pa delujemo le še 
na štirih lokacijah.

Kje so vaše enote? 

Centralni vrtec je umeščen v blo-
kovsko naselje Sevnice, medtem ko je 
enota Bibarija v vaškem okolju Loke 
pri Zidanem Mostu. Imamo še enoto v 
Boštanju, kjer gostujemo v prostorih 
osnovne šole, in enoto Kekec, ki je tudi 
v Sevnici. 

Koliko imajo oddelkov oz. otrok? 

Trenutno imamo triindvajset oddel-
kov, vanje je vključenih 412 otrok. Zanje 
bo skrbelo 75 zaposlenih.

Kakšen program izvajajo vaše enote?

Izvajamo dnevni program za prvo 
in drugo starostno obdobje. Kljub temu 
da vsako leto razpišemo tudi krajši in 
poldnevni program, zanju ni dovolj ve-
likega interesa, da bi lahko oblikovali 
oddelek, tako da izvajamo samo dnevni 
program.

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

Zadnjih šest let smo imeli vsako šol-
sko leto težave pri zagotavljanju prostih 
mest za vse otroke. Letos komisije za 
sprejem otrok v vrtec nismo potrebovali, 
saj smo z novogradnjo pridobili dodatne 
prostore. Na začetku šolskega leta bomo 
imeli celo eno igralnico nezasedeno, 
prepričani pa smo, da jo bomo zapolnili 
med šolskim letom z otroki, ko bodo do-
polnili starost 11 mesecev. 

Katere so glavne značilnosti 
izvedbenega kurikula v vašem vrtcu?

Naš izvedbeni kurikul je zadnja tri 
leta usmerjen v razvijanje spoštljivega 

in odgovornega odnosa do žive in neži-
ve narave. Želimo, da otroci doživljajo in 
spoznavajo živo in neživo naravo v vsej 
raznolikosti in povezanosti in da zazna-
jo našo soodvisnost od vsega, kar nas 
obdaja. Načrtno in sistematično delo je 
obrodilo sadove, tako da je »zeleni« od-
nos do narave postal naš način življenja. 
K takšnemu odnosu spada tudi zdrav 
način življenja, od prehrane do športnih 
aktivnosti. Vse to bo tudi v bodoče se-
stavni del našega izvedbenega kurikula. 
Posebnost našega dela je tudi v poglo-
bljenem medgeneracijskem sodelova-
nju, saj je v vseh okoljih, kjer delujemo, 

                                                                                                        
Ravnateljica vrtca Vlasta Flere
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tudi dom upokojencev oziroma bivalna 
enota doma upokojencev. Z njimi redno 
sodelujemo, se medsebojno obiskujemo 
in si medsebojno bogatimo življenje.

Kaj je v ospredju vaših ravnateljskih 
prizadevanj v tem šolskem letu?

Leto, ki se izteka, je bilo močno pod 
vplivom gradnje vrtca, ki je potekala in 
se po dveh letih in pol tudi uspešno za-
ključila. Celo šolsko leto smo se ukvarjali 
z vprašanjem, kako zagotoviti prostor za 
vse otroke iz prednostne liste čakajočih 
otrok. Zato smo takoj ob odprtju novo-
gradnje v začetku junija odprli dva od-
delka z otroki prvega starostnega obdo-
bja. Seveda pa nismo pozabili na ostalo 
delo v vrtcu. Za nami je zelo uspešno 
leto, za katero so zaslužni vsi zaposleni 
vrtca.

Katere so sedaj vaše prednostne 
naloge? Kaj bo vaša glavna prioriteta 
v šolskem letu 2011/12?

Prednostne naloge, ki smo jih izvaja-
li v preteklih letih, želimo vnesti v naše 
delo kot način življenja našega vrtca. 
Vnašali pa bomo tudi novo prednostno 
področje in sicer smiselno uporabo IKT 
pri delu z otroki. Tu vidim mnogo mo-
žnosti, ki pa še niso povsem dorečene. 
Moja prva naloga je, da se čim bolje opre-
mimo s primerno računalniško opre- 
mo. Vsem zaposlenim moramo omogo-
čiti njim primerno izobraževanje s tega 
področja, da bodo lahko vpletali svoje 
znanje v vsakdanje delo.

Kakšna je skrb in naklonjenost 
lokalne skupnosti do vašega vrtca? 

Delujemo v Občini Sevnica, ki ima 
načelno zelo pozitiven odnos do našega 
vrtca. Res je, da se pri denarju včasih 
ustavi. Včasih »zategujejo pas« tam, kjer 
si mi ne želimo, vendar nam zagotavlja-
jo sredstva za naše redno delovanje. Vr-
tec je v širši lokalni skupnosti prepozna-
ven in dobrodošel partner. Povezujemo 
se z mnogimi društvi, organizacijami 
in s tem bogatimo naše in njihovo delo- 
vanje.

Omenili ste že novogradnjo. To je bil 
gotovo velik investicijski gradbeni 
poseg?

7. junija 2011 je s slovesnim odprtjem 
novega objekta naš vrtec pridobil nove, 
sodobne prostore za zdajšnje in priho-
dnje rodove. Investicija je bila vredna 
več kot tri milijone evrov. Gradnja je 
potekala na mestu, kjer je prej stala Mar-
lesova montažna zgradba. Dela so po-
tekala v dveh fazah, to pomeni, da smo 
ves čas na tej isti lokaciji tudi opravljali 
vzgojno-izobraževalno delo. To je pred-
stavljalo v preteklih dveh letih in pol 
velik organizacijski problem. Staršem in 
vsem našim zaposlenim pa gre zahvala, 
da smo ta čas preživeli brez večjih pre-
tresov. V času gradnje nas je doletel tudi 
stečaj gradbenega podjetja Gradis d. d. iz 
Celja, ki je izvajal dela, tako se je izvaja-
lec med gradnjo zamenjal in korektno 
izpeljal dela do konca. Da se je vse sreč-
no izteklo, ima zasluge Občina Sevnica, 
ki se je pravočasno in pravilno odzvala 
na nastalo situacijo. Z novo stavbo smo 
pridobili štiri dodatne igralnice za od-
delke in več spremljevalnih prostorov, ki 
jih prej nismo imeli: športno igralnico, 
kabinete, prostor za mobilno službo, za 
svetovalno delavko, organizatorko pre-
hrane …

Ravnateljica je tudi poslovni vodja 
vrtca.  S čim skrbite za stalno 
izboljševanje poslovanja?

Z občino imamo podpisano pogod-
bo o financiranju in lahko rečem, da 
izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti. 
Osnova za naše financiranje je cena pro-
grama, v kateri so tudi pri nas največja 
postavka stroški dela. Ceno programa 
izračunamo v vrtcu in jo uskladimo z 
oddelkom za družbene dejavnosti, nato 
pa predlog predstavimo na Odboru za 
družbene dejavnosti in na koncu še na 
Občinskem svetu. Obdobje, ko pripra-
vljamo in predstavljamo novo ceno, 
je dokaj stresno, vendar navadno na 
koncu zmaga razum in je cena sprejeta. 
Opravljamo tudi nekaj tržne dejavnosti, 
saj pripravljamo kosila za OŠ Ana Gale 
in tudi za starostnike, za katere na domu 

skrbi Center za socialno delo. Vse odkar 
sem ravnateljica, se trudim, da pridobi-
mo vsako leto mimo cene, ki stroškov 
za opremo ne sme vsebovati, tudi nekaj 
namenskih sredstev za obnovo in vzdr-
ževanje poslopij in opreme. Materialni 
pogoji za naše delo niso povsod najbolj-
ši, vendar so dovolj dobri, da lahko kva-
litetno opravljamo naše poslanstvo in 
sledimo naši viziji. Lahko rečem, da smo 
v preteklem letu realizirali zastavljene 
cilje na pedagoškem ter na poslovnem 
področju.

Kako ocenjujete profesionalnost 
vzgojiteljic in vzgojiteljev v vrtcu?

Strokovni delavci našega vrtca svoje 
delo načrtujejo in izvajajo po načelih 
Kurikuluma za vrtce, hkrati pa sledijo 
viziji. Zavedam se, da je za dobro delo in 
profesionalni razvoj zaposlenih nujno 
potrebno izobraževanje, zato namenja-
mo veliko energije spodbujanju le-tega 
v najrazličnejših oblikah. Vesela sem, 
da je večina strokovnih delavk odprta za 
izobraževanje in nenehno prenašanje 
teorije v prakso in s tem pripravljena na 
sprejemanje sprememb in izboljšav. V 
preteklosti smo poudarjali medsebojno 
komunikacijo in komunikacijo s starši. 
S tem se je v vrtcu močno izboljšala kli-
ma, kar zelo ugodno vpliva na uspešno 
delo.

Kakšen je vaš pogled na položaj in 
razvoj vzgojiteljskega poklica? 

Vzgojiteljski poklic je poslanstvo, ki 
ga ne more opravljati vsak. V vrtcu naj 
bi delali ljudje, ki res čutijo z otrokom, 
imajo ustrezno znanje in visoke človeš- 
ke kvalitete. Večkrat me zato zmoti, na 
kakšen način in kakšne kandidate na 
zavodih za zaposlovanje usmerjajo v 
prekvalifikacijo za pomočnico vzgoji- 
teljico. Tudi med njimi je nekaj zelo pri-
mernih kandidatov, slišimo pa tudi: »Saj 
se samo igrajo, to bom pa že znala!« Vse-
kakor je zelo velika odgovornost ravna-
teljice, da izbere primerne bodoče sode-
lavce. Poklic vzgojiteljice, kot tudi odnos 
do njega, se je skozi čas zelo spreminjal. 
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Spremembe so najbrž povezane 
z novejšimi spoznanji različnih 
znanstvenih področij o pomenu 
predšolskega obdobja. Današnja 
diplomirana vzgojiteljica, ki vodi 
oddelek otrok, je z znanji bolje 
opremljena kot vzgojiteljica prejšnjih 
generacij in ima zato tudi drugačen 
pogled na svoje vzgojiteljsko 
poslanstvo.

Se strinjam. Danes ima vzgojitelj ve-
čjo strokovno avtonomnost, hkrati pa 
tudi večjo odgovornost, kot v časih, ko 
sem sama pričenjala svojo poklicno pot. 
Vse kolegice, ki imajo za seboj toliko let 
dela, kot ga imam jaz ali pa še več, na 
žalost niso ozavestile in sprejele svoje 
nove vloge, ki jo določa Kurikulum za 
vrtce. Mlajše, visoko izobražene vzgo-
jiteljice, imajo manj težav. Vzgojiteljica 
mora mnogo vlagati v svoje izobraže-
vanje in se biti pripravljena spreminja-
ti, če želi delati profesionalno dobro za 
korist otrok, staršev in celotne družbe. 
Le vzgojitelj, ki trdno stoji za svojimi 
profesionalnimi odločitvami in jih zna s 
strokovnega vidika tudi ustrezno uteme-
ljiti, obenem pa ohranja in razvija tudi 
svojo socialno-čustveno inteligenco, je 
dober vzgojitelj.

Kaj menite o predlaganih 
spremembah Bele knjige za 

predšolsko področje?
Ne bi govorila o vseh spremembah, ki 

so navedene v Beli knjigi. Če mi dovolite, 
bi se omejila le na svoja razmišljanja o 
predlogih na področju jezikovne vzgoje. 
Sama namreč dvomim, da je poučeva-
nje tujega jezika, ki je opredeljeno celo s 
šolskimi urami, najbolj primeren način 
dela z otroki v vrtcu. Čeprav izhajam iz 
okolja, kjer nimamo izrazitega narečja, 
mi ne da miru razmišljanje o otrocih, ki 
izhajajo iz narečno bogatega okolja. Le-
-ti se ob vstopu v vrtec srečajo z precej 
drugačnim načinom izražanja, kot ga 
srečujejo v domačem okolju in je po-
govorno knjižni jezik zanje skoraj »tuj 
jezik«. Učitelji v osnovnih šolah nas opo-
zarjajo, da otroci ne obvladajo sloven-
skega jezika. Ali ne bi zaradi teh dejstev 
raje dali večji poudarek knjižni sloven-
ščini? Domovinska vzgoja se začne tudi 
pri jeziku. Sprašujem se, ali se bodo naši 
otroci in naši vnuki res zaradi tega lažje 
vključili v globalno družbo? Ali pa je to 
začetek nekega razkroja, ko bi slovenski 
jezik ponovno postal »jezik hlapcev in 
dekel«? Kdo so ti ustrezno usposobljeni 
strokovnjaki, ki naj bi dvakrat na teden 
po 45 minut govorili z otroki samo an-
gleško? Kakšna bodo merila, ki bi jih naj 
določila jezikovna stroka? 

Menim, da bi smeli v vrtcu delati 
samo tisti strokovnjaki, ki imajo znanje 

in izkušnje iz predšolske vzgoje. Nisem 
proti »profesorskemu« poučevanju tuje-
ga jezika v predšolskem obdobju, a zmo-
ti me, ko triletni otrok reče »To je ful kul« 
namesto, da bi znal po slovensko: »To je 
zelo dobro!«

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

Z Vrtcem Ciciban Sevnica sem pove-
zana od danes že davnega leta 1979. V 
njem sem pričela kot vzgojiteljica, nato 
sem po osemnajstih letih postala po-
močnica ravnateljice, zadnjih šest let 
pa sem ravnateljica. Z vrtcem sem rasla 
osebnostno in profesionalno. Vseskozi 
sem se izobraževala in si med delom pri-
dobila tudi visoko strokovno izobrazbo 
iz predšolskega področja. Na poti, ki je 
za menoj, so bili vzponi in padci, bilo je 
kar nekaj težkih obdobij, pa tudi nekaj 
zelo uspešnih. Bilo je solz in smeha. 
Nikoli mi ni bilo vseeno, kaj se dogaja 
z njim, kako se v njem počutijo otroci, 
starši in tudi zaposleni. Rada sem v Vrt-
cu Ciciban Sevnica. Lahko rečem, da je 
Vrtec Ciciban Sevnica tudi moj vrtec, pa 
ne v lastniškem pomenu besede, temveč 
zato, ker resnično živim in delam z njim. 

 
Spraševala je urednica

JATA PTIC - Melisa Barić (5 let)
mentorici: Bernarda Koroša Pantović, Tea Varga

Vrtci občine Moravske Toplice, Prosenjakovci
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Vladka Štrucl, vzgojiteljica
OŠ Dragatuš, enota vrtec

IKT – moj pristop k aktualni temi

Povzetek
V svojem prispevku predstavljam izkušnje in razmišljanje o IKT tehnolo-
giji v vrtcu. Ker je to letos ena od prednostnih nalog, bo moj prispevek 
morda še komu v spodbudo za smiselno uporabo IKT pri delu z otroki in 
pri sodelovanju s starši.
Ključne besede: otroci, vrtec, IKT.

Uvod
Novodobna tehnologija je postala 

del našega vsakdana. Hočeš ali nočeš 
smo postali vsi njeni uporabniki: najsi 
bodi doma, v trgovini, na bančnem av-
tomatu, da mobilnih telefonov sploh ne 
omenjam.  Svojo pot si je utrla pot tudi v 
vrtec in je v veliko pomoč vzgojiteljicam. 
Vsaj meni, saj si svojega vzgojno-izobra-
ževalnega dela brez uporabe te tehnolo-
gije ne  predstavljam več. 

Vzgojiteljica sem že veliko let in foto-
aparat je pri mojem delu prisoten že dol-
go. Uporabljala sem ga za fotografiranje 
otrok, z namenom, da staršem pokažem 
otroke pri dejavnostih in jim približam 
utrinke iz okolja, v katerem otroci preži-
vijo čas, ko so sami v službi. Fotografije 
so bile dobrodošle tudi meni, saj sem jih 
tekom let shranjevala v mape po krono-
loškem zaporedju in zraven pripisala 
spremno besedilo. So slikovna sporočila 
mojega minulega dela v vrtcu, trenutek 
zanimivih dogodkov, ki ti jih pričara in 
ohrani –  fotografija. 

V vrtcu se je pojavil nov izraz – IKT. 
Sama beseda mi ni povedala nič. Pod 
pojmov IKT sem si laično razlagala, da 
je to uporaba računalnika –  pisanje 
priprav in ostale dokumentacije, ki je 
potrebna v vrtcu, v programu Word. 
Zame nič novega, saj sem to že počela. 
Ampak kaj pomeni v pravem pomenu 
kratica IKT? Podatke pa tudi konkretne 
ideje, kako jo uporabiti in vpeti v svoje 
VIZ delo, sem dobila v e-šoli in na semi-
narjih, ki jih je razpisal Zavod za šolstvo 

iz Ljubljane. Nova spoznanja sem izkori-
stila pri delu v vrtcu, pa ne le zato, ker so 
mi v pomoč pri strokovnem delu, tem-
več tudi zato, ker so všeč otrokom. IKT 
v igralnici pomeni drugačen pristop k 
aktualni temi in nudi veliko izzivov in 
možnosti pri razvoju otrok. 

Fotografija
Fotografija nam nekaj sporoča. Cilje, 

dejavnosti in vlogo odraslih najdemo 
v Kurikulumu za vrtce in jih z lahkoto 
vpletemo v povezavo s fotografijo. Vsaka 
vzgojiteljica ima pri svojem delu svoj cilj 
in načrtuje dejavnosti, primerne starosti 
otrok svoje skupine, ter se najde v aline-
ah, ki so zapisane pod »Vloga odraslih«. 
Otroci veliko časa preživijo v vrtcu, zato 
ima prikriti kurikul pomemben vpliv na 
otroke. Nikjer niso napisani, a so vsa-
kodnevno prisotni v vrtcu v interakciji 
vzgojiteljic z otroki. Razstavljene foto-
grafije otroke vabijo, da se ustavljajo ob 
njih in si jih ogledajo. Lahko si jih ogle-
dujejo posamezno in drsijo s prsti po 
gladki površini, lahko nastanejo majhne 
skupine otrok, ki vzpostavijo medseboj-
no komunikacijo. Tudi takšna situacija, 
ki jo samoiniciativno ustvarijo otroci, 
lahko postane usmerjena dejavnost in 
Kurikulum nam to dopušča (Načelo ak-
tivnega učenja in možnosti verbalizacije 
in drugih načinov izražanja).

Fotografije kot didaktično sredstvo 
vpletam v konkretno delo in igro z otro-
ki. Metode in oblike dela pri souporabi 
fotografije se izoblikujejo sproti in so po-
sledica navdušenja in zanimanja otrok, 

prav tako tudi spodbude, ki prihajajo z 
njihove strani. Fotografijo odkrivamo 
skupaj in je odlična vez med nami v raz-
vijanju jezika, spoznavanju novih besed, 
tvorjenju stavkov in oblikovanju besed v 
vprašanja. V pogovor spontano vpleta-
mo matematiko, širimo in spoznavamo 
matematične pojme ter jih uporabljamo 
v medsebojni komunikaciji. 

Fotografija je v igralnici nov izziv. 
Otroci fotografije zlagajo po kronolo-
škem zaporedju in si medsebojno pripo-
vedujejo o dogodkih, ki so ujeti na njih. 
Njihove komentarje s sodelavko Alenko 
zapiševa in iz fotografij nastane zanimi-
va knjiga, ki jo skupaj z otroki izdelamo. 

S programom Movie maker naredi-
mo film, ki mu lahko dodamo spremno 
besedilo in glasbo. Ogled filma je za 
otroke vedno zanimiv, saj si ga ogleda-
mo na velikem platnu (računalnik in 
projektor). 

Fotografija je v naši igralnici vedno 
prisotna, saj s sodelavko fotografirava 
otroke pri njihovih dejavnostih in v igri. 
Skupaj z otroki si fotografije ogledamo 
na računalniku in to je motivacija pri 
komunikaciji z njimi. Utrip življenja 
otrok v vrtcu predstavim s fotografijo 
staršem na spletni strani našega vrtca 
(http://www2.arnes.si/~vrtdrag/),  
prav tako si jih lahko ogledajo na panoju 
na hodniku vrtca. Ob ogledu fotografij 
se s starši pogovorim, izmenjujemo si 
podatke o otrokovih izkušnjah in zna-
nju, ki ga je osvojil z določeno aktivno-
stjo, ujeto na fotografiji.  

Videoposnetek
Velikokrat snemam otroke in si po-

snetek večkrat pogledam. Z vsakim 
ogledom posnetega vidim nekaj več. 
Opazovanje osredotočim na otroke, ki so 
nekje v »sredini.« Po obnašanju, mimiki 
obraza, kretnjah lahko razberem, kaj 
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jih je pritegnilo, iz katere situacije so se 
umaknili. Na osnovi opazovanj laže na-
črtujem dejavnosti, igro otrok, izbiram 
metode dela ter tudi motivacijo, ki bo 
pritegnila in bo zanimiva za vse otroke. 
Večjo pozornost namenjam otrokom, ki 
se ne želijo izpostaviti in se umikajo iz 
dejavnosti, ki jih ne pritegne dovolj ali 
jim ni zanimiva. S spodbudami jim po-
magam, da se v določeno aktivnost po-
globijo in uspešno rešijo zadano nalogo. 

Snemanje zvoka
Tudi ta dejavnost je posledica mojega 

izobraževanja in je novost v igralnici. 
Sprva sem otroke snemala na mobitel, 
a se je zataknilo, saj je bilo predvajanje 
možno le s pomočjo telefonskega apara-
ta. Zvok sem prenesla na računalnik, a 
zataknilo se je pri pretvorbi datoteke, ki 
bi jo lahko prenesla na CD. Druga mo-
žnost je bila ta, da sem snemala otroke 
na fotoaparat. Pretvorba datoteke v 
zvočno datoteko mi je uspela in zvok 
sem lahko prenesla na CD v avdio obliki. 
V igralnici smo posnetek poslušali. Otro-
ci so prepoznavali glasove: kdo poje in 
katero pesmico je zapel. Ugotovila sem, 
da s pomočnico Alenko preglasiva otro-
ke in naju je preveč slišati. Dogovorili 
sva se, da bova peli tiše. Ob ogledu no-
vega posnetka je bilo veliko bolje slišati 
petje in deklamacijo otrok. 

Snemanje zvoka je v igralnici zelo do-
brodošlo. Zvočno posnamem otroke pri 
igri in ujamem komunikacijo, ki poteka 
med njimi. V igri z drugimi otroki se 
otrok sprosti, zato ga lahko spremljam. 
Trajno ohranim posnetek, v katerem 
je razviden napredek v besednem izra-
žanju otrok, to pa je zanimivo tudi za 
njihove starše. 

Sodelavka je posnela tudi mene v 
interakciji z otroki. Zame osebno je bilo 
poslušanje zanimivo. Iz njihovih vpra-
šanj in odgovorov sem laže načrtovala 
nadaljevanje in pristope, s katerimi sem 
jih želela pripeljati do določenih novih 
spoznanj. 

Poslušati svoj posneti glas in analizi-
rati svoj govor je bila zame novost. Spo-

znala sem, da bi lahko vprašanje posta-
vila drugače in uporabila katero drugo 
besedo. Samokritika je vedno dobrodo-
šla, ampak le v primeru, da jo uporabim 
za učenje iz lastnih napak. Posnetek mi 
ponuja možnost, da slišim sebe in svoj 
govor ter da bolje prisluhnem otrokom 
v njihovih izraženih interesih.  

IKT pri sodelovanju s starši
Starši mi zaupajo svoje otroke. Zani-

ma jih, kako je njihov otrok preživel dan 
v vrtcu. Le delček dogajanja lahko raz-
berejo iz pripovedovanja svojih otrok in 
v pogovoru z menoj, vzgojiteljico njiho-
vih otrok. S pomočjo IKT lahko staršem 
nazorno pokažem počutje otrok med so-
vrstniki. Tehnologija, ki jo uporabljam v 
vrtcu, prikaže aktivnost otrok, njihovo 
navdušenje in zatopljenost v načrtovane 
in spontane dejavnosti. Z videoposnet-
kom, fotografijo in posnetim glasom 
približam staršem aktivnosti otrok v 
vrtcu, saj vidijo svojega otroka v okolju, 
ki mu nudi veliko izzivov in priložnosti, 
da spoznava svet, ki zahteva vedno več 
znanj in veščin.

Zaključek
Biti vzgojiteljica je posebna poklica-

nost, hkrati pa tudi velika odgovornost. 
Letos mineva trideset let mojega službo-
vanja v vrtcu. Z leti se je spremenil sis-
tem dela v vrtcu in se prilagodil otroku 
tako, da se lahko razvija optimalno v 
njemu prijaznem okolju. Kurikul je ute-
meljil strokovno delo v vrtcu in poudaril 
dobrobit otroka. V polni skupini otrok v 
oddelku le stežka sledim napredku vsa-
kega posameznika. IKT mi delo olajša 
in omogoča, da dogajanje v oddelku 
posnamem in si ga doma ogledam. En-
krat, dvakrat, trikrat – in delam zapiske. 
Svoje delo na podlagi opažanj prilaga-
jam otrokom, ga nadgrajujem in otroke 
vodim, da v okviru svojih zmožnosti na-
predujejo in ob mojih izzivih sami iščejo 
poti do rešitve zastavljenih nalog. IKT 
mi daje možnost, da se posneto ohrani 
in lahko posnetke medsebojno primer-
jam. Napredna tehnologija mi omogo-
ča, da pokažem tudi otroku njegov na-

predek in mu vlijem samozaupanje, da 
lahko veliko doseže sam. Otroci odrašča-
jo v svetu, ki je prepojen s tehnologijo. 
Trudim se, da spoznajo IKT, njeno varno 
in smiselno rabo. 
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Spoznavali smo letala

V vrtcu Ciciban vsako leto nameni-
mo teden dni za raziskovanje prometa. 
Običajno smo se posvetili cestnemu 
prometu. Tokrat pa smo sklenili, da po-
drobneje pogledamo zračni oz. letalski 
promet. Ideja je prišla pravzaprav od 
skupinice otrok, ki so zavzeto gledali v 
nebo, prepreženo s črtami, ki jih puščajo 
za seboj letala. Pretežka tema za otroke? 
Sploh ne. Letala videvamo v zraku vsak 
dan. Visoko na nebu, pa vendarle je le-
talo nam, ki živimo »na kopnem«, bližje 
kot ladja oz. vodni promet, s katerim se 
srečujemo le občasno.

Otrokom smo želeli približati in 
predstaviti visoko leteče letalo – na tleh. 
Vzeli smo si kar dva tedna časa. Prve 
dni je vseh devet skupin raziskovalo v 
svojem tempu. Kako je zgrajeno letalo, 
zakaj leti, kateri predmeti še lahko letijo, 
kdo letalo »vozi«, kdo skrbi za potnike, 
kakšna letala poznamo ... Podatke smo 
iskali v knjigah, revijah. Letala smo sli-
kali, risali, sestavljali iz kock in drugih 
materialov. Iz papirja smo zgibali letalo, 
ki so ga otroci samostojno spuščali s 
hribčka na igrišču. Otroci skupine 4–6 
let so imeli možnost spuščanja letal z 
najvišjega okna. Otroci so stali spodaj. 
Vsak otrok je opazoval let lastnega letala 
in ga poskušal ujeti. Seveda smo morali 
polete ponoviti. 

Pravo čudenje, navdušenje in zani-
manje otrok pa smo dosegli z obiskom 
modelarjev. Na tleh so razstavili različ-
ne modele letal, enega so otroci lahko 
prijeli v roke. Nato pa so prikazali let 
jadralnega letala in dveh helikopterjev. 
Modelarji so se res potrudili in otroci so 
z glasnim vzklikanjem spremljali doga-
janje v zraku. 

Za zaključek smo v vrtec povabili še 
pilota in stevardeso. Prišla sta v brezhib-
no urejeni službeni obleki. Mlajši otroci 
so si ju le ogledovali, starejši so si upali 
vprašanje postaviti kar sami. Razvil se 

je zanimiv pogovor o poklicu pilota in 
stevardese.

Večina načrtovanih dejavnosti je 
bila uspešno zaključenih v zadovoljstvo 
otrok, vzgojiteljev in tudi staršev. Če-
tudi se je tema najprej zdela pretežka 
za otroke, se je bilo vredno potruditi in 
uresničiti zastavljeno. Otroci so iz vse 
množice ponujenega zagotovo uspeli 
vsrkati tisto, kar so bili v tistem trenutku 
sposobni sprejeti. 

Dušanka Pevec, vzgojiteljica
Vrtec Ciciban

 Šmartno pri Litiji

Naš ekološki vrt

V minulem šolskem letu smo se odločili, 
da si tudi v našem vrtcu naredimo svoj 
ekološki vrt.

Na igrišču smo izbrali najprimernejši prostor. Spomla-
di smo skupaj prelopatali in pripravili zemljo za sajenje 
izbranih semen. Posadili smo čebulček, fižol in koruzo 
ter posejali solato, korenček, rdečo peso, redkvico in pe-
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teršilj. Posadili smo tudi nekaj sadik ze-
lišč (žajbelj, kamilice, meto). Po potrebi 
smo vrtiček pridno zalivali in ga vsako-
dnevno urejali. Vrtiček je dobil tudi lič-
no ograjo, ki je otroke opozarjala, da na 
vrtiček ne stopamo po nepotrebnem. Ob 
vsakodnevnem spremljanju rasti naše 
zelenjave v vrtičku smo ugotavljali, kaj 
je najprej vzklilo, kaj je večje – manjše, 
česa je več – manj,  kaj potrebujejo živa 
bitja za svoj razvoj in obstoj. Prva zele-
njava, ki smo jo pokusili z našega vrta, 
so bile redkvice.

Alenka Jalovec in Darinka Špiletič
Vrtec Kočevje

Program  senzibilizacije 

V novogoriških vrtcih je 
v šolskem letu 2010/11 
že tretje leto potekalo 
dodatno izobraževanje za 
strokovne delavke vrtca 
»Program senzibilizacije«, 
pod vodstvom umetnice 
Karin Lavin. Program 
senzibilizacije o subtilnih 
razsežnostih narave in 
celostnem doživljanju 
človeka in prostora razvija 
občutljiv odnos do okolja 
in temelji na spodbujanju 
in razvijanju potencialov 
posameznika. Strokovne 
delavke se v okviru 
izobraževanja seznanijo 
z novimi metodami dela, 
ki jih uporabijo pri delu s 
skupinami otrok.

Tema letošnjega izobraževanja je bila 
»Labirint – pot k sebi«. V avli Mestne ob-
čine Nova Gorica je bila od 7. 6. do 27. 6. 
2011 na ogled razstava del, ki so nasta-
la kot rezultat izobraževanja. Razstava 
vključuje dela strokovnih delavk vrtca in 
dela otrok, ki so nastala z uporabo no-
vih pristopov k vzgoji in izobraževanju.

Kot poseben izziv so si strokovne de-
lavke pod vodstvom mentorice zastavile 
postavitev novega igrala v obliki labirin-
ta. Labirint, značilna risba poti, ki vodi 
do središča, se pojavlja v vseh kulturah 
sveta od prazgodovine do današnjih dni. 
Labirint v simbolni govorici predstavlja 
iskanje prave poti, poti k sebi. Po K. G. 
Jungu ta pot predstavlja proces individu-
acije, skozi katerega nas vodi življenje. 
Pomen globljega stika s svojim bistvom 
poudarja tudi sodobna transpersonalna 
psihologija. Zavedanje notranjega jaza 
kot notranjega nevtralnega jedra nam 
omogoča, da v različnih življenjskih ak-
tivnostih izrazimo svoja najgloblja hote-
nja, svoj potencial in bolj zaupamo vase.

Labirint, oblikovan v mestnem oko-
lju v risbi, ki ni le umetniško delo land-
-arta, temveč v likovni govorici odraža 
identiteto kraja, služi kot igralo za otro-
ke. S pazljivo umestitvijo labirinta v pro-
stor – glede na velikost in obliko risbe se 
dopolnjuje ureditev travnatih površin in 
igrišč vrtca. Otroci so že ob začasnih po-
stavitvah z izrisom labirintov s peskom 
zelo hitro prepoznali labirint kot zani-
mivo igralo in se podali v raziskovanje 
njegove poti.

Trajna postavitev labirinta je poteka-
la septembra v enoti Čriček v Kromber-
ku v okviru dogodka Dnevi evropske 
kulturne dediščine. V okviru dogodka 
je načrtovana tudi javna predstavitev 
projekta v Goriškem muzeju na Gradu 
Kromberk.

Karin Lavin
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Za dobro prakso

Uroš Savec, dipl. vzg.
Vrtec pri OŠ Sečovlje

Otroci z motnjami vedenja in 
osebnosti v vrtcu

Povzetek
V prispevku se dotikam problematike otrok s težavami v socialni integra-
ciji, družinski vzgoji in vzrokih za nastanek težav. Opisujem simptomatiko 
in se dotikam vloge staršev in vzgojiteljev pri vzgoji otrok s tovrstnimi 
težavami. Na koncu ponujam nekaj možnih pomoči vzgojiteljem pri nji-
hovem delu.
Ključne besede: motnje vedenja in osebnosti, vrtec, otrok, starši

Uvod
Neprimerno je, po našem mnenju, da 

se v predšolsko obdobje umešča termin 
»otroci z motnjami vedenja in osebno-
sti«. Ker je sam naziv star, stigmatizira-
joč in ne ustreza sodobnim razumeva-
njem razvoja otroka, nekateri ponujajo 
sodobnejši naziv »otroci s težavami v 
socialni integraciji«. Problem ni le v po-
imenovanju, temveč še bolj v pojmova-
nju. Otrok je v predšolskem obdobju na 
začetku svojega intenzivnega razvoja, 
tudi razvoja osebnosti. Na začetku razvo-
ja pa ni mogoče govoriti o tem, da ima 
nekdo moteno osebnost, saj jo je komaj 
začel oblikovati. O motnjah osebnosti 
lahko govorimo šele po šestnajstem letu 
starosti, ko je razvoj bolj ali manj zaklju-
čen in so nanj negativno vplivale težke 
travmatične izkušnje. Zelo zgodaj se je 
potrebno zavedati, da otroci s posebni-
mi potrebami potrebujejo prilagojeno 
izvajanje programov vzgoje in izobraže-
vanja z dodatno strokovno pomočjo ali 
prilagojene oziroma posebne programe 
vzgoje in izobraževanja. Le tako bomo 
lahko otroku omogočili osebnostno rast 
in napredek.

Vključevanje oziroma 
integracija otrok s 
posebnimi potrebami v 
vrtec

Predšolsko obdobje je za vsakega 
otroka izjemno pomembno. To je čas, ko 
se razvijejo temeljni procesi in funkcije, 
ki se pozneje nadgrajujejo. Kar zamu-
dimo v tem času, kasneje težko nado-
mestimo ali pa sploh ne moremo. To je 
čas, ko otrok razvija svoje potenciale in 
postaja vse bolj socialno bitje; za ta svoj 
razvoj potrebuje mnogo vzpodbud. Vr-
tec bi moral biti kot skrben dom: varen 
in zaščitniški kraj, kjer ima vsak član 
pravico do tega, da ga spoštujejo in skr-
bijo zanj. Občutek pripadnosti v širšem 
pomenu prispeva k notranji blaginji, 
varnosti in identiteti. Otroci naj vedo, da 
jih sprejemajo take, kot so. Vedeti mora-
jo, da je to, kar počno, pomembno in da 
lahko raziskujejo in preizkušajo nove 
dejavnosti. Otroci naj doživijo vrtec kot 
okolje, v katerem:

• obstajajo enake možnosti za učenje, 
ne glede na spol, sposobnost, sta-
rost, etnično pripadnost ali poreklo;

• jih spoštujejo kot posameznika;

• jih spodbujajo, naj se učijo skupaj z 
drugimi in ob drugih.

Otrokov razvoj poteka z aktivnim 
vključevanjem v dejavnosti. V tem razvo-

ju ima sodelovanje z odraslimi in drugi-
mi otroki osrednjo vlogo. Program bi se 
moral zavedati močnih plati vsakega 
otroka, jih prepoznati, na njih graditi ter 
vsakemu omogočiti, da sodeluje, ter na 
ta način upoštevati, da ima vsak otrok 
pravico do aktivnega in enakopravnega 
udeleževanja v skupnosti. Vključevanje 
pomeni razvijanje zadovoljivih odnosov 
z odraslimi in vrstniki (Dolar Bahovec, 
Bregar Golobič 2004).  

Včasih so bili otroci vključeni v vrtec 
v velike skupine. Vzgojitelji v oddelku 
niso imeli potrebnih dodatnih znanj in 
ne pomoči. Imeli so malo podatkov o 
statusu otroka. Ideja integracije je nasta-
la pred dobrimi štiridesetimi leti kot re-
zultat novih spoznanj in vrednot. Velik 
zagon je dobila leta 1975 z Deklaracijo 
OZN o pravicah prizadetih in je prerasla 
v pravo gibanje. Temelji za novo kon-
cepcijo vzgoje in izobraževanja otrok s 
posebnimi potrebami so bili postavljeni 
z Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju. 
V vsakem primeru integracija pomeni 
vključevanje otrok s posebnimi potreba-
mi v redno okolje, zagotavljanje ustre-
znih pogojev in načinov dela z njimi 
ter odnose medsebojnega sprejetja in 
spoštovanja. Posameznik bo integriran 
takrat, kadar bo tudi sam prispeval k 
aktivnostim okolja. Primerna in jasna 
se zdi definicija, da je integracija proces 
vključevanja otrok s posebnimi potre-
bami v redno okolje v največji mogoči 
meri. Taka definicija pomeni, da se bo z 
večjo informiranostjo, usposobljenostjo 
večjega števila vzgojiteljev, odpravlja-
njem ovir in prilagoditvijo pogojev ter 
programov povečeval delež tistih, ki se 
bodo lahko izobraževali v rednih pogo-
jih. Danes ni več dilem, ali je integracija 
prava smer (Opara 2005).

vzgojiteljica
revija za dobro prakso v vrtcih
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Otroci z motnjami vedenja 
in osebnosti

V predšolskem obdobju se otrok 
z motnjami vedenja in osebnosti ne 
usmerja. To seveda ne pomeni, da ne-
kateri ne bodo kazali vedenjskih težav 
v smislu slabega prilagajanja skupini in 
okolju. Ta skupina otrok očitno najbolj 
vznemirja udeležence vzgojno-izobraže-
valnega procesa, za kar je več vzrokov. 
Med pomembnejšimi je gotovo ta, da 
za razliko od drugih otrok s posebnimi 
potrebami povzroča drugačne interak-
cije in vzdušje v igralnici. S svojo nepri-
lagojenostjo in težjo vodljivostjo motijo 
vzgojitelje in pogosto tudi otroke v igral-
nici. V pogovorih z ostalimi vzgojitelji 
se najpogosteje čutijo neusposobljene 
za delo s tovrstnimi otroki. V preteklosti 
so tiste, ki se niso držali pravil okolja, 
označili za otroke z motnjami vedenja in 
osebnosti in jih vključevali v prevzgojne 
zavode. Danes smo do tistih, ki se slabše 
prilagajajo okolju, mnogo tolerantnejši, 
saj so se pravila socialnega okolja spre-
menila. Vzgojitelji pri delu z otroki z 
motnjami vedenja in osebnosti želimo 
in pričakujemo več zunanje pomoči, kar 
pa nam onemogoča zakonodaja. Seveda 
je potrebno upoštevati, da lahko otroku 
s prehitro usmeritvijo tudi škodujemo. 
Žal je usmeritev otroka edini način, da 
vzgojitelji oz. otrok dobi dodatno zuna-
njo strokovno pomoč (Opara 2005). 

Družinska vzgoja in vzrok 
za nastanek

S pravili socialnega okolja so se prav 
tako spremenila tudi mnoga tradicio-
nalna pravila družinske vzgoje. Številne 
družine vzgajajo svoje otroke na način, 
ki je bolj podoben pedocentristični vzgo-
ji, to je vzgoji brez omejitev in s premajh-
nim upoštevanjem drugih. Taka vzgoja 
otroka slabo pripravlja na socialno 
življenje v skupini. Otrok, ki mu ni bil 
privzgojen občutek pripadnosti social-
ni skupnosti in potreba po upoštevanju 
pravil skupine, se bo težko prilagajal 
drugim in bo svoje ravnanje težje uskla-
jeval s skupino. To pa bo vodilo v različ-

ne konflikte med otrokom in okoljem. 

S pojmom »otroci z motnjami vede-
nja in osebnosti« zajemamo tudi otroke, 
ki so živeli v skrajno neprimernem dru-
žinskem okolju, v družinah, kjer so zara-
di alkoholizma, nasilja, brezčutnosti ali 
zlorabe doživljali težke čustvene travme. 
V takem okolju so razvili svojo osebnost 
skladno z vzorci vedenja in čustvovanja, 
ki so ga bili v družini deležni sami. Taki 
otroci so hudo ovirani v svojem emocio-
nalnem razvoju in v spoštovanju pravil 
okolja. Ne zmorejo jasnega in čustveno 
angažiranega vedenja, ki bi bilo prilago-
jeno okolju (Opara 2005). 

Simptomatika
Otroci z motnjami vedenja in oseb-

nosti so otroci s ponavljajočim motečim 
vzorcem obnašanja. Otrok je lahko pre-
poznan kot otrok z motnjami vedenja 
in osebnosti le v primerih, ko pomoč, 
intenzivno delo in obravnave strokov-
nih delavcev ter družine ni vodilo do 
zmanjšanja opisanih težav. Vendar kljub 
temu uvrščamo med otroke z motnjami 
vedenja in osebnosti predvsem tiste, ki 
imajo težave v prilagajanju (posamezni 
znaki še ne kažejo, da obstaja motnja).

Otroci, ki izražajo razne telesne težave 
in motnje:

• hranjenje (pretirana žeja in ješč-
nost, izbirčnost, neješčnost);

• prebave in izločanje (zaprtje, driske, 
bolečine v trebuščku, močenje, 
blatenje); 

• težave z dihanjem;

• motnje spanja (nespečnost, more, 
pretirana zaspanost).

Otroci z razvadami in navadami: 

• sesanje prstov, škripanje z zobmi, 
vrtenje las, grizenje nohtov ter 
motorične navade (butanje z glavo 
ob zid, pozibavanje, tolčenje z roka- 
 mi …).

Otroci z vedenjskimi znaki neustrezne 
prilagoditve:

• otroci s pretirano trmo, togotnimi 

izbruhi, razdražljivi, nepotrpežlji-
vi, nevarno agresivni otroci (so 
agresivni do staršev, sorojencev, 
vrstnikov, živali, uničujejo igrače, 
rastline, pogosto kričijo, grizejo, 
ščipajo, brcajo, žalijo, so težko 
predvidljivega značaja …);

• včasih pa so taki otroki cmeravi, 
izražajo številne strahove, pretirano 
plahi.

Otroci s težavami in motnjami kontak-
tov: 

• otroci so pogosto zaprti vase, 
samotarji, izogibajo se vrstnikom, 
ne vključujejo se v igro, imajo slabo 
komunikacijo, strah pred odraslimi, 
plahost pred vrstniki;

• otroci so težko vodljivi, samosvoji, 
nikoli ne ubogajo, neprestano 
uporniki, skoraj nikoli ne upošteva-
jo navodil in dogovorov, neprestano 
izzivajo vrstnike, udarjajo druge 
otroke, so grobi do odraslih, vrstni-
kov, stvari, živali, grizejo ščipajo. 
Tukaj gre bolj za stalnost obnašanja 
kot za impulzivnost.

* Pri opazovanju morate imeti sposobnost pre-
poznati oz. razlikovati vedenjske posebnosti in        
vedenjske težave (Navodila h kurikulu, 2003).

Sodelovanje s starši 
Oblike dela s starši, uveljavljene v 

vrtcu, ne zadostujejo za učinkovito reše-
vanje problematike v odnosih med otro-
ki, vrtcem in starši vedenjsko motenih. 
Izkustveno vemo, da se starši učencev 
z motnjami vedenja in osebnosti nera-
di udeležujejo roditeljskih sestankov in 
drugih uveljavljenih oblik sodelovanja 
med starši in vrtcem. 

V sistem dela je potrebno vgraditi 
kvantitativno in kvalitativno specifične 
oblike dela: 

• s starši načrtujemo redne individu-
alne oblike srečanj, kjer ocenjujemo 
predvsem pozitivne dosežke otroka;

• starše še posebej povabimo, če otrok 
doseže izjemen korak, napredek, 
dosežek.
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Vabimo jih tudi tedaj, kadar rezulta-
ti dela niso ugodni in terjajo takojšnje 
ukrepanje (težji ekscesi otroka, grobo 
kršenje kulturnih in socialnih norm 
ipd.) (2003).

Vloga vzgojitelja
Vzgojitelji moramo imeti do otrok z 

motnjami vedenja in osebnosti poziti-
ven in strpen odnos. Sprejeti moramo 
otroka takega, kakršen je, in prevzeti so-
odgovornost za njegovo delo in osebno-
stni razvoj. Osebna zavzetost vzgojitelja 
ustvari dobre pogoje za uspeh. Vzgojitelj 
mora vedeti, da je neprimerno vedenje 
otroka, žaljiv odnos ali upornost, izraz 
otrokovih težav in stisk, ne pa zavestno 
ravnanje s slabim namenom. Vzgojitelj 
otroku z ustreznim posredovanjem po-
maga preseči tako, da se iskreno zavze-
ma za otrokov uspeh in s tem za njegovo 
osebnostno rast in napredek. 

Primerno je, da se z otrokom dogo-
vorimo, kam se lahko umakne v stanju 
prehude vzburjenosti in vznemirjenosti. 
Pomagamo mu zagotoviti občutek var-
nosti in ustvariti pogoje, da bo tudi on 
lahko kaj prispeval in se počutil uspešen, 
saj ima pohvala vedno dober učinek. Ve-
deti moramo, da tem otrokom manjka 
motivacija, da jim pri delu primanjkuje 
vztrajnosti, da ne zmorejo daljše miselne 
koncentracije, da je motena pozornost 
in da so pri izdelkih pogosto površni. 
Čustveni primanjkljaji se odpravljajo s 
prijaznostjo, naklonjenostjo, z izrazom 
zaželenosti, z drobnimi pozornostmi in 
pdb. Pomembno je, da se odrasli pred 
otrokom ne pretvarjajo, ampak da so 
do njega posebej pozorni (Opara 2005). 
Primanjkljaji v socialnem razvoju se 
zmanjšujejo s sprejemanjem otroka ta-
kega, kakršen je, pa tudi z ustvarjanjem 
situacij, v katerih bo v večji meri pridobi-
val ustrezne socialne izkušnje, razvijal in 
bogatil socialne veščine, si na pozitiven 
način utrjeval svoj položaj med vrstniki, 
doživljal sprejetost, vključenost, osebno 
pomembnost in varnost. Pozitivne učin-
ke ima tudi skrb za vrstnike, šibkejše, 
mlajše, z drugačnimi potrebami, še zla-

sti, če je pri tem uspešen in če dobi za to 
primerno priznanje itd. Primanjkljaji na 
kognitivnem področju se zmanjšujejo z 
intenzivnejšim spoznavanjem narave in 
družbe, z bogatenjem besednega zakla-
da, z razvijanjem morebitnih talentov za 
ritem, glasbo, likovno ustvarjanje, ples, 
skratka – z razvijanjem vseh možnih 
oblik osebne ekspresije. Vzgojno težavni 
otroci imajo radi oblikovalne materiale, 
kot so plastelin in glina. Otroci, ki pre-
živijo večji del dneva v stanovanju, pred 
televizorjem, potrebujejo več gibanja na 
zraku, v naravi, med ljudmi (Navodila h 
kurikulu 2003). 

Kje lahko vzgojitelji iščejo 
strokovno pomoč oziroma 
nasvete za delo z vedenjsko 
motenimi otroki?

Če v vrtcu ni svetovalnega delavca 
(socialnega pedagoga), ki bi znal in mo-
ral pomagati, je možno dobiti ustrezno 
strokovno pomoč: 

• pri strokovnih službah najbližjega 
centra za socialno delo;

• na svetovalnih centrih;

• v zdravstvenih domovih, ki imajo 
organizirano psihohigiensko 
službo;

• v vzgojno izobraževalnih instituci-
jah za populacijo otrok z motnjami 
vedenja in osebnosti;

• posebno pomoč lahko vzgojitelju 
nudi asistent ali mobilni socialni 
pedagog. 

Svetovalna služba mora otroku s 
posebnimi potrebami, ki je vključen v 
oddelek vrtca, zagotoviti neposredno 
pomoč. Od otrokovih potreb, težav in 
motenj pa je odvisno, ali bo defektolog 
oziroma drug strokovnjak delal ne-
posredno z otrokom v oddelku in/ali 
individualno. Pomoč in svetovanje mo-
rata biti zagotovljena tudi vzgojiteljem 
in pomočnikom vzgojitelja ter staršem 
(Navodila h kurikulu 2003).

Če pri vključevanju otroka s posebni-
mi potrebami v oddelek vrtca sodeluje 

samo ena oseba, to ne more biti uspe-
šno. Uspeh lahko prinese timsko delo 
strokovne skupine, ki sodeluje v procesu 
vzgoje in izobraževanja otroka s poseb-
nimi potrebami. Naloga njenih članov 
je, da posredujejo znanja in strategije, ki 
omogočajo učinkovito delo z otrokom, 
ter pomagajo pri reševanju težav. Člani 
tima, ki sodelujejo pri vključevanju otro-
ka s posebnimi potrebami, so lahko stal-
ni ali se vanj vključujejo občasno, kadar 
je treba reševati posebne težave.

Pomembno je sodelovanje, povezova-
nje vzgojiteljev, specialnih pedagogov in 
drugih strokovnih delavcev v vzgojno-iz-
obraževalnem procesu ter sodelovanje s 
starši. To sodelovanje, ta povezanost se 
kaže v večji individualizaciji oziroma 
notranji diferenciaciji vzgojno-izobraže-
valnega procesa na vseh ravneh v vrtcu, 
ob prehodu v šolo in v prvem triletju 
osnovne šole (Lebarič, Kobal Grum in 
Kolenc 2006).

Zaključek 
Opazovanje je bistvenega pomena pri 

reševanju problemov, poznavanju oseb-
nosti in lastnosti otrok. Z opazovanjem 
in evalviranjem bomo lahko ugotovili, 
katere dejavnosti, oblike, metode so zanj 
in za skupino najustreznejše ter kako 
reševati vsakdanje težave. Seveda je zelo 
pomembno, da s starši obdržimo dialog 
in medsebojno zaupanje. 

Ne morem mimo razmišljanja, da 
sta za kvaliteto in usklajeno delo bistve-
nega pomena osebje, ki dela v oddelku 
kot okolica, v katero je otrok integriran. 
Le tako lahko, na človeku dostojen na-
čin, omogočimo njegov razvoj oziroma 
napredek, pa čeprav je ta zelo počasen. 
Veliko moraš nuditi, da bi se pri otroku 
opazil vsaj majhen napredek. Toda ta 
napredek je zato veliko več vreden in 
zelo zaželen. V procesu priprave na ži-
vljenje bi se moral vsak otrok, še zlasti 
s posebnimi potrebami, naučiti, kako iz-
rabiti svoje zmožnosti in kako jih najbolj 
razviti. 
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Raziskovali smo floro in favno 
Krajinskega parka Vrbje

Povzetek
V prispevku prikazujem, kako sva v okviru našega zaključnega izleta z 
otroki nadgrajevali znanje s področja pravilnega vključevanja v promet, 
varnega bivanja na soncu ter naravoslovja. 
Ključne besede: izlet, promet, rastline, živali

Uvod
Ob zaključku šolskega leta smo se z 

našo skupino, v katero so vključeni otro-
ci stari od 4 do 5 let, odpravili na težko 
pričakovani zaključni izlet. Pot nas je vo-
dila k ribniku Vrbje, kjer smo raziskovali 
rastlinski in živalski svet. Za otroke je 
osebna izkušnja z naravo, pri osvajanju 
znanj o njej, ključnega pomena. 

Pravila vključevanja v 
promet

Na zbirnem mestu pred vrtcem smo 
najprej ponovili pravila varnega obna-
šanja v prometu, nato pa smo se vkrcali 
v avtobus. Za otroke, vajene prevažanja 
z avtomobili, je bila že sama vožnja z 
avtobusom prav posebno doživetje. Za 
naju s sodelavko je bilo zanimivo spo-
znanje, da so že po prvih prepeljanih 
metrih teoretično znanje o prometu, 
pridobljeno v vrtcu, prenesli v prakso. 
Tako sva celo pot poslušali vzklike, kot 
so: »Poglej, na semaforju gori zelena luč, 
kar pomeni, da se lahko peljemo« ali »Ta 
gospod je napačno prečkal cesto, saj tu-
kaj ni prehoda za pešce« in podobno. 

Končna postaja: ribnik 
Vrbje

Ob prihodu na cilj smo najprej obno-
vili znanje o varni zaščiti pred soncem, 
nato pa smo se, opremljeni s klobuki 
na glavi, po krajši sprehajalni poti od-
pravili k ribniku Vrbje, ki se nahaja v 
neposredni bližini Žalca. Ko so otroci že 
radostno vzklikali, da smo prispeli in da 
že vidijo vodo, je s stranske poti skočilo 
nekaj velikega in kosmatega. Bila je pri-
jazna animatorka, oblečena v maskoto 
ribnika, čopastega ponirka. Podrobno 
smo si ga ogledali, ga pobožali, se z njim 
slikali in pozorno prisluhnili kratkemu 
opisu vsakodnevnega dogajanja v in ob 
ribniku. 

    Nato smo se tudi sami odpravili raz-
iskat bogato floro in favno Krajinskega 
parka ribnik Vrbje. Otroke je najbolj 
pritegnilo poslušanje ptičjega petja in 
regljanja žab, ki jih je povsod kar mr-
golelo. V sožitju z naravo so se povsem 
sprostili, najbolj pa me je razveselilo dej-
stvo, da jih ni bilo potrebno opozarjati, 
da ne smemo biti preglasni ali naj ne 
uničujejo naravnih danosti. Vse to imajo 

že ozaveščeno in upoštevajo!

Ribnik Vrbje z reko Savinjo in bližnjo 
okolico predstavlja zbirališče za 140 vrst 
ptic. Kar nekaj smo jih na naši poti oko-
li ribnika tudi sami opazili, podrobneje 
pa smo si ogledali črno lisko, ki je tukaj 
najštevilčnejša gnezdilka in je atraktiv-
na že na prvi pogled. Otroci so ugotovili, 
da je pretežno črne oziroma temno sive 
barve, po čelu in kljunu pa bela. Ker smo 
ribnik obiskali ravno v času hranjenja 
mladičev, smo imeli priložnost opazova-
ti, kako odrasla ptica nabira črve, polže 
in različno vodno rastlinje za svoje mla-
diče.

Raziskovanje bogate 
okolice

Otroci začnejo odkrivati, doživljati 
in spoznavati okolje hkrati z razvojem 
lastnih miselnih sposobnosti in osebno-
stnim razvojem. Dejavnosti v okolju in 
na okolje vodijo k oblikovanju miselnih 
operacij ter tudi k oblikovanju temeljnih 
pojmov, kot so prostor in čas, gibanje 
in sile, predmet in snov, pojem živega, 
k spoznavanju odnosov med predmeti 
in odnosov med bitji ter okoljem, v ka-
terem živijo. Tako je spoznavanje oko-
lja hkrati cilj in proces, postopoma se 
oblikujejo pojmi in razvija se mišljenje 
(Marjanovič Umek 2001). Ribnik Vr-
bje z okolico predstavlja pravo učilnico 
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na prostem. Opremljeni s povečevali 
in informativnimi slikanicami smo se 
najprej odpravili raziskovat žuželke, ki 
so preletavale grmovje. Nekaj smo jih 
uspeli celo ujeti, jih za kratek čas zapre-
ti v posodice in jih opazovati s pomočjo 
povečeval. Za določanje posameznih 
vrst živali smo ujete žuželke primerjali 
s tistimi na fotografijah v informativnih 
slikanicah. 

Glede na to, da sva se s sodelavko na 
izlet v naravo temeljito pripravili, sva 
otroke uspešno vodili skozi spoznavanje 
in raziskovanje naravnega okolja. Pou-
darek sva dali opazovanju okolja, ki je v 
naravoslovju načrtna in usmerjena de-
javnost. Pri tem pa nismo uporabljali le 
vida, temveč tudi druga čutila. Otrokovo 
pozornost sva usmerjali na podrobno-
sti, tako da so živali in rastline najprej 
opazovali kot celoto, nato pa sva jih opo-
zarjali tudi na opazovanje posameznih 
delov, ki to celoto tvorijo. Najpogostejši 
metodi, s katerima sva posredovali zna-
nje, sta bili pogovor in pripovedovanje, 

zastavljena vprašanja pa produktivna, 
saj so od otrok zahtevala natančno opa-
zovanje, povezovanje in primerjanje. 

Skrivnostni svet skulptur
Otroške poglede pa je vezala nase še 

ena prav posebna zanimivost Krajinske-
ga parka, to je vrsta lesenih skulptur, 
izklesanih iz drevesnih debel in kore-

ninskih sistemov. Avtor, Vinko Kovačec, 
pravi, da je tudi narava umetnik, ki pa 
svojega dela ne dokonča vedno, zato ji 
pri tem pomaga. Otroke sta najbolj pri-
tegnili leseno korito s pitno vodo v obli-
ki žabe, ki je tudi zaščitni znak naselja 
Vrbje in skulptura Novo življenje. Upo-
dabljajoči ptič golič se prebija na prosto, 
kjer se bo naprej razvijal in živel, kar 
simbolično ponazarja začetek turizma 
ob ribniku Vrbje. 

Zaključek naše poti
Ob koncu našega izleta po ekološki 

učni poti Vrbje, ki je dolga tri kilome-
tre, smo naredili še nekaj skupinskih 
fotografij za spomin ter se z utrujenimi 
nogami in lačnimi želodčki podali na 
pot proti vrtcu. Sklenem lahko, da smo 
izlet v naravo izkoristili za nadgradnjo 
znanja predvsem o rastlinskem in žival-
skem svetu. Dejavnosti, povezane z za-
ključnim izletom, smo nadaljevali tudi v 
vrtcu. O tem, kar so otroci videli, slišali, 
otipali in izvedeli, so pripovedovali še 
nekaj dni kasneje. V oddelku prav tako 
ni bilo otroka, ki ne bi o prijetnem dru-
ženju v naravi narisal vsaj eno risbico. 

PTIČJE STRAŠILO - Melisa Barić (5 let)
mentorici: Bernarda Koroša Pantović, Tea Varga
Vrtci občine Moravske Toplice, Prosenjakovci
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Bernarda Koroša Pantović, vzgojiteljica
Vrtci Občine Moravske Toplice
Dvojezična enota Prosenjakovci – Pártosfalva

Melje, melje mlin

Povzetek
Z otroki smo se večkrat sprehodili med polji, ki so blizu našega vrtca. Na enem od sprehodov so se fantje začeli 
pogovarjati o pšenici, ki so jo zagledali. Eden izmed fantov je doma na kmetiji in točno je vedel, kako se imenuje 
katera poljščina na polju, pa tudi kaj se iz nje pridela. Nekateri drugi otroci pa so trdili ravno nasprotno, in sicer, 
da kruh kupimo v trgovini in da zato ne potrebujemo pšenice. S sodelavko sva skozi njihov pogovor ugotovili, da 
nekateri otroci ne vedo, kako pridobivamo kruh in da je to prava iztočnica za novo temo, ki jo bomo obravnavali.
Ključne besede
Polja, pšenica, rž, žito, žitarice, možnar, mlin, mlinar, moka, testo, kruh

Kruh in njegov pomen
V vsej zgodovini človeštva, od pradav-

nine naprej, je kruh pomenil srečo in 
blaginjo, pomanjkanja kruha pa bedo, 
revščino, vojno. Kruh je krojil usodo člo-
veštva, zgodovino narodov, delil ljudi na 
revne in bogate, site in lačne, na gospo-
darje in podložnike. Pračlovek je nabiral 
zrnje divje pšenice. Da bi zaščitil setev 
pred pticami, je seme prekril s prstjo. Za 
setev je izbral najlepše in najboljše zrnje 
in tako ustvarjal vse boljše in boljše vrste 
te zahtevne rastline. Egipčani so že 6000 
let pred našim stoletjem v grobove svo-
jih faraonov polagali zrnje žita in krasili 
stene grobnic s slikami o peki kruha. 
Poznali so že plug in srp. Srp je bil lesen, 
a je bil opremljen z rezilom iz nazobča-
nega kremena. Egipčani so poznali celo 
vzhajan kruh, saj so znali variti pivo iz 
ječmena in ob tem so pridobivali kvas. 
Kruh in pivo sta bila osnovna hrana 
egipčanskega kmeta. Z žitom so plače-
vali delavce, kupovali obleko, obutev; 
letna plača duhovnika je znašala 900 
pšeničnih hlebcev, vojak pa je dobil 3 
hlebčke kruha na dan. (http://www2.
arnes.si/~jutro18/zgodo.htm)

Krùh je osnovno živilo, spečeno iz te-
sta, zamesenega najmanj iz moke, vode 
in vzhajalnega sredstva, navadno kvasa. 
Skoraj vedno je v testu prisotna tudi sol. 
Pri nekaterih vrstah kruha se osnovnim 
sestavinam pridružijo še začimbe in cela 
zrna, ki včasih služijo tudi okraševanju.

Kruh lahko jemo samega, pogosto 
pa ga uživamo z raznimi namazi, kot so 
maslo ali različni sladki namazi, deni-
mo čokoladna krema, marmelada, med, 
sladka smetana in podobno. (http://
sl.wikipedia.org/wiki/Kruh)

Cilji, ki smo jih želeli 
doseči:
• doživljanje in spoznavanje žive na-

rave v njeni raznolikosti, povezano-
sti in stalnem spreminjanju,

• otrok odkriva in primerja živo 
naravo,

• otrok spozna, kako iz zrnja nastane 
moka, iz moke pa različna hrana,

• otrok spozna delovni proces in 
razvija primeren odnos do dela. 

• (Kurikulum za vrtce; str. 57)

Opisi dejavnosti

Ogled pšeničnih polj

Z otroki smo se sprehodili do prvih 
pšeničnih polj. V skupini smo imeli fant-
ka, ki je doma z velike kmetije. Otrokom 
je znal pokazati, katera so pšenična po-
lja, katero je rž in katero je žito. Ker je 
bilo otrokom vse zelo podobno, smo si 
vsako žitarico pogledali od blizu in jo 
primerjali med seboj, da so otroci videli 
razliko. Otroci so dobili domačo nalogo, 
da prinesejo v vrtec različna semena, ki 
so jih pridelali.

Zbiranje in razvrščanje semen

Otroci so že naslednji dan prinesli 
različna semena, ki jih imajo doma: ko-
ruzo, pšenico, ječmen, oves, rž in ajdo; 
torej tudi takšna semena, o katerih se 
včeraj nismo pogovarjali. Semena smo 
razvrstili po sorti, nato pa smo jih dali 
v majhne vrečke, ki smo jih zalepili na 
velik plakat. Poimenovali smo jih v slo-
venskem in v madžarskem jeziku ter 
ime pripisali k vrečki na plakatu.

Mleli smo z možnarjem

Sodelavka je v vrtec prinesla možnar, 
ki so ga otroci videli prvič. Na vprašanje, 
kaj bi lahko delali z njim, so po dolgem 
ugibanju ugotovili, da bi lahko zmleli se-
mena. Vsak otrok si je lahko zbral seme, 
ki ga je z možnarjem želel zmleti. Otro-
ci so se pri mletju zelo trudili, a so kaj 
kmalu ugotovili, da je to zelo težko opra-
vilo in da vsega semena, ki ga imamo v 
vrtcu, kljub naši veliki prizadevnosti, ne 
bomo mogli zmleti. Skozi pogovor smo 
ugotovili, da nam veliko količino različ-
nega semena lahko zmeljejo v mlinu, 
kjer imajo za to primerne stroje.

Ogled Premoševega mlina v 
Turnišču

V dogovoru s starši naših otrok, smo 
se odpeljali v Turnišče, kjer smo si ogle-
dali Premošev mlin, ki ima dolgoletno 
tradicijo. V mlinu nas je pričakal mlinar 
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Boštjan, ki nas je toplo pozdravil. Sezna-
nil nas je z zgodovino mlina in o delu 
v njem. Zaradi varnosti mlin ob našem 
obisku ni deloval. Smo si pa vsi skupaj 
lahko ogledali stroje, ki iz zrnja pride-
lajo moko. Ker večina staršev in njiho-
vih otrok še nikoli ni bila v mlinu, je bil 
ogled zanimiv za vse nas. V mlinu smo 
videli različna semena v velikih vrečah, 
različne vrste moke v velikih lesenih 
»zabojih.« Mlinar pa nam je za konec 
podaril nekaj različne moke, če si bomo 
slučajno želeli kaj speči v vrtcu.

Razvrščanje moke

Nekaj moke, ki smo jo dobili v mlinu 
od mlinarja, smo tako kot semena dali 
v majhne vrečke ter jih zalepili ob se-
menih na plakat. Moko smo primerjali 
med seboj po barvi in po otipu. Ugotovili 
smo, da je nekatera moka zelo gladka, 
druga pa je nekoliko bolj groba. 

Izdelava plakata – Kateri izdel-
ki vsebujejo moko?

Otrokom sva pripravili različne rekla-
me in jih spodbudili k razmišljanju. Ugo-
toviti so morali, kateri izdelki vsebujejo 
moko in kateri ne. Ker smo med pogo-
vorom o moki nekaj tega že omenili, sva 
pričakovali, da večjih težav ne bi smelo 
biti. Starejši otroci so iz reklam dokaj 
hitro izrezali izdelke, ki vsebujejo moko, 
ter jih zalepili na plakat. Mlajši otroci pa 
so tako pri ugotavljanju kakor tudi pri 
izrezovanju rabili nekaj pomoči. 

Kaj je iz moke in kaj ni iz moke?

V veliko škatlo smo dali čez trideset 
izdelkov. Nekateri so bili iz moke, drugi 
izdelki pa moke niso vsebovali. Želeli sva 
ugotoviti, ali bodo otroci dovolj logično 
razmišljali. Večina izdelkov so otroci 
pravilno razvrstili, pri nekaterih izdel-
kih pa so se zmotili. Za zlate kroglice, 
kakao in jušne testenine so mislili, da ne 
vsebujejo moke. Po pogovoru smo ugo-
tovili, da tudi vsi trije izdelki, ki jih niso 
pravilno razvrstili, vsebujejo moko.

Pekli smo »koruzno zlevanko«

Z otroki smo pri razvrščanju raz-
ličnih izdelkov prišli tudi do koruzne 
moke. Neka punčka je omenila, da je 
njena babica nedavno tega spekla ko-
ruzno pecivo. In tako smo se odločili, 
da bomo koruzno pecivo spekli tudi mi. 
Zbrali smo nekaj receptov in se odločili, 
da bomo spekli »koruzno zlevanko,« 
ki je stara prekmurska jed. Ker za peko 
rabimo recept, smo si ga napisali in na-
risali na velik plakat, kar nam je bilo v 
veliko pomoč pri peki. Na plakatu, kjer 
smo imeli narisan naš recept, smo od-
čitavali sestavine in otroci so jih posto-
poma dajali v posodo. Kaj kmalu je bilo 
naše testo v pekaču in pečici. Otrokom 
je bilo delo nadvse zabavno in komaj so 
čakali, da bo zlevanka pečena. Da pa bi 
bila naša zlevanka še bolj okusna, smo ji 
dodali domačo slivovo marmelado. Ko-
ruzno zlevanko smo pojedli po kosilu in 
bila je zelo dobra. 

Pekli smo »perece«

Naslednja dejavnost, ki smo jo izve-
dli, je bila peka perecov. Nekateri otroci 
so perece že poskusili, nekateri otroci pa 
niti vedeli niso, kaj je to, zato sva jim s 
sodelavko razložili. Ugotovili smo, da je 
tudi za perece potrebna moka in odločili 

smo se, da bomo perece spekli tudi v vrt-
cu. Iz kuhinje smo pripeljali vse sestavi-
ne, ki smo jih potrebovali. Pri gnetenju 
testa so se otroci zelo trudili, a so ugo-
tovili, da nimajo toliko moči, da bi zmes 
zgnetli v gladko testo, zato sva otrokom 
pri gnetenju priskočili na pomoč. Poka-
zali sva jim, kako bomo perece oblikova-
li in vsak otrok se je trudil po svojih naj-
boljših močeh. Ko so bile perece pečene, 
smo jih poskusili vsi – otroci, kuharica, 
pa tudi starši, ki so nas zelo pohvalili.

Peka kruha

Skozi različne dejavnosti, ki smo jih 
že izvedli, smo ugotovili, da iz moke lah-
ko spečemo palačinke, različno pecivo, 
potice, pa tudi različne vrste kruha, ki 
ga jemo vsak dan v vrtcu. Ker pa v vrtcu 
nimamo primernega prostora, niti pri-
merne peči za peko kruha, smo prosili 
gospodinjo Suzano, če bi nas sprejela v 
svoj dom in nam pokazala, kako so ne-
koč doma pekli kruh. Dogovorili smo se 
za dan, kdaj lahko pridemo in otroci so 
se tega že zelo veselili. 

Sestavine, ki so potrebne za dober 
domači kruh, so ob našem prihodu k 
Malačičevim že čakale na mizi. Moka, 
vod, sol in kvas so tiste sestavine, ki smo 
jih poskusili vsi skupaj zamesiti v testo. 

Foto: Na polju pšenice.
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Testa za 7 kolačev kruha nismo mogli 
zamesiti, zato smo vse skupaj prepustili 
naši gospodinji Suzani, ki je tega opra-
vila vajena. Mi smo zamesili le majhne 
hlebčke, ki smo jim bili kos z našimi 
majhnimi ročicami. Veliko energije in 
moči je bilo potrebne, da smo vsi skupaj 
zamesili testo, a moramo reči, da nam 
je šlo delo zelo dobro od rok. V veliki po-
sodi je bilo zelo veliko testa, ki pa smo ji 
ga pomagali oblikovati v različno velike 
hlebčke, ki smo jih dali v košare, jih po-
krili in počakali, da vse skupaj vzhaja. 

Med vzhajanjem testa je gospodinja 
zakurila v krušni peči, mi pa smo ji do-
dali kakšno poleno, da bo krušna peč 
čim prej na red za peko našega testa. 

Ko je testo dovolj vzhajalo, smo go-
spodinji dodajali košare s testom za 
kruh, ona pa je testo dala na lopar, ga 
namazala z mlekom ter vse skupaj dala 
v krušno peč. 

Peka rženega kruha je trajala eno 
uro in pol, a izplačalo se je čakati, saj je 
iz peči močno zadišalo. Kruh, ki smo ga 
spekli z izdatno pomočjo naše gospodi-
nje Suzane, je bil zelo dober. Otroci so 
menili, da je kruh, ki smo ga spekli mi, 
mnogo boljši od tistega, ki ga jemo v vrt-
cu. Kruh smo ponudili  tudi staršem, ki 
so bili zelo ponosni na svoje otroke, da 
so spoznali delovni proces peke kruha 
in si pri tem razvili primeren odnos do 
dela.

Zaključek
Ob koncu našega projekta smo spo-

znali, da so otroci mnogo bolj pozorni 
na kruh, ki ga jemo vsak dan v vrtcu. 
Pozorni so bili na njegovo barvo in po-
sredno s tem so ugotavljali, iz katere 
moke je kruh. Tudi skorjico, ki je veliko 
otrok ni želelo pojesti, so zdaj pojedli, 
saj smo velikokrat ponovili, da je prav 
v skorjici največ vitaminov. Otroci so 
spoznali, kako iz zrnja nastane moka, iz 
moke pa različna hrana, ki jo moramo 
spoštovati in razviti primeren odnos do 
nje. Menim, da smo s tem projektom to 
tudi dosegli.

Literatura
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Polona U. Jerebic, dipl. vzgojiteljica 
Vrtec Vrhnika

Projekt Vrhniške otroške poti

Povzetek
V prispevku predstavljam realizacijo ideje, ki se je rodila na prvem stro-
kovnem aktivu vzgojiteljev iz oddelkov 5 do 6 let.  Strokovni delavci smo 
si bili enotni, da bi bilo dobro, da bi se poti, ki jih obiskujejo posamezne 
skupine, zbrale v priročnik. Prednostno področje je bilo gibanje v pove-
zavi z naravo, jezikom in umetnostjo. Projekt je potekal od januarja do 
maja 2011, ko smo projekt zaključili z razstavo v trgovskem centru Spar 
na Vrhniki. 
Ključne besede: cilj, dejavnosti, izlet, raziskovanje, pohodniški vodnik

Uvod
Vrhnika z bližnjo okolico ponuja veli-

ko lepih naravnih kotičkov in tako smo 
se po predhodnem pogovoru z otroki, 
starimi 5–6 let, odločili, da v namen pro-
jekta Vrhniške otroške poti raziščemo 
bližnji hrib Hruševco, kjer smo izvajali 
različne dejavnosti za dosego ciljev, ki 
smo si jih zadali ob nastanku projekta. 

Cilji so bili (Kurikulum za vrtce 1999, 
str. 26, 32, 38, 57):
• razvijanje koordinacije oz. skla-

dnost gibanja (koordinacija gibanja 
celega telesa, rok in nog), ravno-
težje;

• razvijanje hitrosti in gibljivosti ter 
vztrajnosti;

• sproščeno izvajanje naravnih oblik 
gibanja (hoja, tek, skoki, poskoki);

• spoznavanje oblačil in obutev, ki so 
primerne za sprehode v različnih 
vremenskih razmerah;

• ozaveščanje skrbi za lastno varnost 
in varnost drugih;

• otrok opazuje in spoznava živo in 
neživo naravo;

• otrok pridobiva izkušnje, kako sam 
in drugi ljudje vplivajo na naravo in 
kako dejavno prispeva k varovanju 
in ohranjanju naravnega okolja;

• otrok ob knjigi doživlja ugodje, 
veselje, zabavo, povezuje estetsko in 
fizično ugodje ter pridobiva poziti-
ven odnos do literature;

• otrok se ustvarjalno izraža v jeziku;
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• spodbujanje splošne ustvarjalnosti 
pri pripravi, organizaciji in uporabi 
sredstev in prostora.

Potek dejavnosti
Z otroki smo poiskali pot, po kateri 

se radi sprehajamo. Opazovali smo nje-
no spreminjanje glede na letne čase in 
vremenske razmere. Projekt smo začeli 
s pogovorom o naravi. Preko pripove-
dovanja otrok in pogovora med njimi 
smo prišli do rešitve, kako mi varujemo 
naravo, da se med sprehodi v njej dobro 
počutimo in jo ohranjamo čisto. 

Otroci so spoznavali in se seznanjali z 
imeni rastlin ter pomagali pri izdelova-
nju vodnika rastlinstva. Preko fotografij, 
ki smo jih naredili ob nastajanju projek-
ta, preko risbic, ki so jih narisali otroci, 
fotografij z interneta ter tudi fotografij 

iz zbirke Sprehodi v naravo smo izdelali 
plakat zdravilnih rastlin, ki smo jih našli 
ob poti na Hruševco. Otroci so opazovali 
pojave v naravi in jih opisovali. Mravlji-
šča smo raziskovali z lupo in se ob tem 
pogovarjali o življenjskih pogojih trav-
niških živali. 

Na Hruševci smo spoznavali različna 
drevesa in naredili odtis lubja dreves, ki 
smo jih videli ob poti. Vsi skupaj pa smo 
izdelali maketo poti v 3D obliki v tehniki 
kaširanja, uporabili pa smo papirnati 
odpadni material.

Otroci so narisali zemljevid poti na 
Hruševco, na katerem smo označili iz-
hodišče, cilj ter znamenitosti ob poti, ki 
smo jo prehodili. Izdelali so plakat s svo-
jimi ugotovitvami, ki so bile zabeležke 
s poti. S pripovedkami in legendami iz 

knjige Pravljične poti Slovenije so podo-
življali znamenitosti krajev in hribovij 
pri nas.

Otroci so pri raziskovanju poti izva-
jali naravne oblike gibanja, kot so hoja, 
tek, plezanje, visenje, plazenje pod raz-
ličnimi površinami, čez, skozi in po raz-
ličnih površinah kot so bile trava, lubje, 
mah, veje v počasnem in hitrem tempu. 
Naravne prepreke so premagovali s pre-
skakovanjem, preplezanjem in podpla-
zenjem. 

Izdelali smo tudi vodnik po Vrhniških 
otroških poteh, ki smo ga predstavili 
ob odprtju razstave. Le-te so bile: Sveta 
Trojica, Hruševca, Storžev grič, Zadnje 
doline, Močilnik in Drča ter Mirški vrši-
ček in Raskovec. Vsaka skupina je vanj 
dodala svoj del poti.

IME POTI:  HRUŠEVCA

IZHODIŠČE: Izhodišče sprehoda je parkirišče  pred mizarstvom Nagode.

TEŽAVNOST: Lahka.

DOSTOPNOST: Do izhodišča sprehoda pred mizarstvom Nagode lahko pridemo po cesti z Vrhnike, Stare Vrhnike, iz 
Ligojne in Sinje Gorice, kjer pustimo avto in se levo peš povzpnemo na makadamsko pot. To pot z vseh strani obdajajo 
travniki in na koncu njih se spustimo proti redkemu gozdu na ozko gozdno pot, ki se spušča v dolino. Konča se pri 
naselju Pod Hruševco, pot pa nadaljujemo po makadamu mimo trgovine Mavrica do asfaltirane šolske poti, ki nas 
pripelje nazaj na parkirišče.

OPREMA: Športna obutev.

DOLŽINA POTI: 45 minut, pot ni označena, a je uhojena in obiskana od septembra do meseca maja.

ZNAMENITOSTI OB POTI: Z vrha Hruševce je lep razgled na okolico do najvišje vrhniške točke Stolpa na Planini; 
ponuja se nam veliko priložnosti za opazovanje rož, dreves in travniških živali. Hoja po gozdni poti pa nam ponuja 
naravno čutno pot. 

Nevarnosti: V poletnih mesecih lahko naletimo na nestrupeno travniško kobranko in smokuljo. Na zadnjem delu poti 
previdnost pri prečkanju ceste.

Posebnosti: Leva ravnina pod Hruševco je močvirnat svet in ob močnem deževju je velikokrat poplavljena.

Zanimivosti v bližini: Cerkev sv. Trojice, Cankarjeva rojstna hiša, Močilnik ter Bistra s Tehničnim muzejem.

CILJ: Krožna pot sprehoda, do parkirišča pred OŠ Antona Martina Slomška.
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Evalvacija
Za projekt Vrhniške otroške poti smo 

se odločili zaradi letošnje prednostne 
naloge razvijati samostojnost na po-
dročju gibanja ter tako znova odkrili in 
raziskali poti, ki so del vsakdana v vrtcu. 
Da bi poti postale dostopne in poznane 
vsem skupinam v vrtcu, po njih pa bi se 
lahko podali tudi starši s svojimi malimi 
pohodniki, smo jih zbrali in zapisali v 
vodniku.

Pri izvedbi projekta sva s pomočnico 
sodelovali v sklopu aktiva z ostalimi stro-
kovnimi delavci vrtca ter tudi s strokov-
nimi delavci, ki niso bili vključeni v naš 
aktiv. Njih sva povprašali za mnenje ob 
pripravi na izvedbo projekta. Pomagali 
so nama s svojimi izkušnjami, pomoč 
pri zbiranju podatkov so nama nudili 
tudi stari starši otrok iz naše skupine. 

Pri tem projektu so otroci zelo uživa-
li, cilje, ki smo si jih zastavili smo izve-

dli in dosegli z različnimi dejavnostmi, 
ki so potekale v sklopu projekta. Otroci 
so pri odkrivanju različnih poti aktivno 
sodelovali s svojimi pobudami za razi-
skovanje življenja na travniku, mnenji, 
različnimi gibalnimi motivi, s katerimi 
so pridobili na svojem gibalnem razvoju 
z boljšo koordinacijo gibanja, ravnotež-
ja ob premagovanju naravnih čutnih 
poteh, poznavanjem samega sebe in 
svojih potreb pri gibanju v naravi pri 
različnih vremenskih pojavih in letnih 
časih. S tem pa so pridobili tudi večje za-
upanje v svoje telo in gibalne sposobno-
sti, predvsem otroci, ki so gibalno manj 
spretni in samozavestni. Otroci so veliko 
spretnosti pridobili tudi pri medsebojni 
komunikaciji, pri pripovedovanju v sku-
pini in v pogovorih s starši, saj so preko 
planinskega vodnika staršem predstavi-
li poti, ki so bile zapisane v priročniku. 
Ves čas pa so tudi likovno ustvarjali ter 
tako pripomogli k soustvarjanju razsta-

ve, ki je nastala po njihovih zamislih.
Ob dejavnostih so spoznali živo in 

neživo naravo, jo opazovali, razvrščali, 
urejali, šteli, merili, postavljali hipoteze, 
izvajali poskuse, poročali o rezultatih, jo 
spoštovali in se zavedali svojega ravna-
nja pri ohranjanju čiste narave. Tako je 
projekt Vrhniške otroške poti dal otro-
kom možnost razvijanja boljše samo-
podobe, zaupanja v svoje zmožnosti ter 
tudi pristnega stika z naravo, miru, ki jo 
najdemo v njej, in popotnico za ohranja-
nje in razvijanje teh vrlin.

    Razstava projekta Vrhniške otroške 
poti je bila v trgovskem centru Spar na 
Vrhniki. Ob tem smo pripravili kratek 
program, kjer so se skupine predstavile 
s svojimi doživetji na prehojenih poteh 
ob pogovoru s teto Pehto in Kekcem. 
Plakate projekta Vrhniške otroške poti 
smo predstavili tudi 25. junija 2011 v 
Starem malnu, na srečanju krajanov 
Vrhnike z naslovom »Tu smo doma« .
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Zgodnja pismenost pomembno vpliva 
na pismene dosežke v šoli

Dr. Marija Grginič, 
Pedagoška fakulteta 
Ljubljana, se poklicno 
ukvarja s sodobnimi 
teoretičnimi vidiki zgodnjega 
opismenjevanja in književne 
didaktike v predšolskem in 
zgodnjem šolskem obdobju.

 Svoja teoretična znanja 
je prelila v prakso in 
razvila svojstven avtorski 
model opismenjevanja po 
analitično-sintetični metodi. 
V vrtcih poznamo njen 
komplet didaktičnih iger ABC 
igralnica, ki v predšolskem 
obdobju  razvijanja 
porajajočo se pismenost.

Vzgojitelji in učitelji 
poznamo tudi njena 
učbeniška gradiva in vrsto 
priročnikov za učiteljice in 
vzgojiteljice, ki povečujejo 
učinkovito učenje in 
poučevanje slovenščine v 
predšolskem in zgodnjem 
šolskem obdobju. 

Pojasnite, prosim, pomen 
mednarodnega PISA tekmovanja in 
ocenite zadnjo uvrstitev slovenskih 
učenk in učencev.

       V letu 2009 so se tekmovanja 
udeležili tudi slovenski petnajstletniki. 
V raziskavi so naši učenci pokazali pod-
povprečno znanje na področju branja, 

medtem ko so se na področju matema-
tike in naravoslovja  uvrstili v skupino 
s povprečnimi rezultati. Vsaka tovrstna 
raziskava daje priložnost za razmislek o 
ustreznosti šolskega sistema, o metodah 
in oblikah dela v šoli. Med vprašanji bi iz-
postavila naslednje: ali naša šola dovolj 
spodbuja samostojno delo učencev, ali 
imajo učenci dovolj priložnosti, da lah-
ko razvijejo lastne bralne in pisalne stra-
tegije? Kaj pa projektno delo učencev, ali 
znajo poiskati vire informacij ob pomoči 
različnih medijev ter znajo nova znanja 
vplesti v nove raziskovalne naloge? Ali 
nudi šola dovolj izbirnosti učencem, da 
so dovolj motivirani za učenje? Odgovori 

na ta vprašanja bi lahko pojasnili slabše 
bralne dosežke v primerjavi z učenci iz 
drugih držav. Vendar pa je umestno tudi 
razmišljanje o prvem triletju, ko učenci 
pridobivajo temeljno znanje v branju in 
pisanju. Začetno opismenjevanje je pri 
vseh narodih deležno posebne skrbi in 
pozornosti. Ali je začetno učenje branja 
in pisanja za naše učence dolgočasno, 
prelahko ali prezahtevno? Ali so učenci 
dovolj motivirani, imajo možnost izbi-
rati in se samostojno odločati, kaj bodo 
»brali« oz. pisali? Tu vidim še veliko po-
manjkljivosti. S tem namenom je bil pre-
novljen program ABC 1 za prvi in ABC 2 
za drugi razred. 

Dr. Marija Grginič
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Na kaj opozarjajo praktiki, vzgojitelji 
in učitelji?

        Na delavnicah so vzgojitelji in 
učitelji opozorili na vrsto ovir pri uvaja-
nju novosti. Izpostavila bi preštevilčne 
razrede, v posameznih razredih je več 
učencev s posebnimi potrebami, učen-
ci so premalo motivirani za učenje, ne 
znajo poslušati, ne upoštevajo pravil. 
In začarani krog je tu. Kljub zahtevnim 
ciljem začetnega opismenjevanja je po-
trebno najprej naučiti učence, da upo-
števajo pravila, se naučijo poslušati in 
sodelovati v skupini. V priročnikih Kako 
do pismenosti v prvem razredu osnovne 
šole in Kako opismenjevati – poučevati 
ali učiti se pismenost so nakazane šte-
vilne poti, kako motivirati učence za 
čim bolj samostojno delo, za uspešno 
sodelovanje v manjših skupinah. Razno-
vrstni predlogi naj bi predvsem spodbu-
jali vzgojitelje in učitelje k iskanju novih 
poti – novih idej za motiviranje učencev. 
Še enkrat bi ponovila: učencem je po-
trebno ponuditi izbirnost, kajti že pri 
iskanju teme bodo učenci pregledali 
– »brali« ter se v pogovoru s sošolcem 
odločili za najzanimivejšo. 

Otrokova zgodnja pismenost ima 
pomemben vpliv na učno uspešnost  
v poznejših letih. Zakaj?

Brez dvoma ima zgodnja 
pismenost pomemben vpliv 
na pismene dosežke v šoli. 
Vemo, da otroci že pred vsto-
pom v šolo spontano (brez 
poučevanja odraslih) razvi-
jajo predopismenjevalne spretnosti, kar 
pomeni, da poskušajo »prebrati« posa-
mezni napis v trgovini ali prepoznajo 
znak na kapi. Raziskave so pokazale, da 
večina otrok pri petih letih razvije fono-
loško zavedanje, kar pa ima močan vpliv 
na uspešnost pri začetnem učenju bra-
nja. Raziskovalca G. J. Whitehurst in C. 
J. Lonigan (2001) sta ugotovila, da ima 
črkovno znanje in fonološko zavedanje, 
ki ga otroci prinesejo iz vrtca, večji vpliv 
na bralne dosežke v drugem razredu, 
kot načrtno učenje branja v prvem ra-
zredu. Pri spontanem pisanju otroci že 

začenjajo povezovati glasove, ki jih sli-
šijo, s črkami pri zapisovanju. Tovrstni 
poskusi so zelo dragoceni za kasnejše 
učenje branja, ko zapisanim črkam pri-
rejajo glasove. Ob tem moramo vedeti, 
da je učenje branja za večino otrok trda 
preizkušnja, s spodbujanjem glasovnega 
zavedanja jim na tej poti pomagamo.  

Vrtci imajo pomembno vlogo pri 
uvajanju otrok v svet poezije, pravljic 
in drugih zgodb. To vzgojno delo 
se začne že v prvem starostnem 
obdobju in nadaljuje v drugem. 
Problem pa je, da ravno za otroke do 
treh let na trgu ni dovolj kakovostnih 
didaktičnih gradiv. Ali to drži?

Didaktičnih gradiv ali znanja o po-
menu družinske pismenosti? Izpostavila 
bi slednje, kajti na tržišču je dovolj kva-
litetnih slikanic z izštevankami, bibari-
jami, ugankami in drugimi ritmičnimi 
besedili, ki jih imajo otroci v prvem sta-
rostnem obdobju zelo radi, še posebej, 
ko odrasli vključimo otroka v  igranje, 
petje in gibanje. 

Družinska pismenost ima pomemb-
no vlogo v otrokovem približevanju 
pismenosti, z delavnicami za starše in 
projekti družinskega branja jih bomo 
osvestili in spodbudili v starševski vlogi.

Veliko otrok že okoli tretjega 
ali četrtega leta pokaže veliko 
zanimanja za napisane besede, 
za črke. Najbrž tega zanimanja 
vzgojitelji ne smejo prezreti. Kako 
izkoristiti to zanimanje?

Otrokom bomo prepustili, kdaj se 
bodo začeli zanimati za napise, črke, 
kar pa še ne pomeni, da jih na tej poti 
ne bomo spodbujali, se z njimi pogovar-
jali ob embalaži živil ali igrač. Čim več 
pismenih pripomočkov (koledarjev, pla-
katov, napisov, škatel, reklamnih spo-
ročil …) bomo ponudili otrokom, prej 

lahko pričakujemo, da jih bodo v spon-
tani igri tudi uporabili, oz. se bodo začeli 
zanimati zanje. Priporočala bi, da vzgo-
jitelji pišejo o posameznih otrokovih 
poskusih, igri, spraševanju. Tako lažje 
zaznamo in pokažemo naše zanimanje 
za otrokovo radovednost, kot npr.: »Kaj 
tu piše?« »Katera črka je to?« … Veliko 
možnosti v razvoju porajajoče se pisme-
nosti je prikazanih v priročniku za vzgo-
jitelje Vsak po svoji poti do pismenosti, 
kjer so vzgojiteljice s svojimi prispevki 
dopolnile – predstavile številne ideje na 
otrokovi poti k pismenosti. O porajajoči 
se pismenosti sem več napisala še v dveh 
znanstvenih monografijah Porajajoča 
se pismenost in Družinska pismenost.

Pri vzgoji predšolskega otroka v 
vrtcu naj bi bilo v ospredju celostno 
učenje v spodbudnem okolju 
igralnice, drugih prostorov, igrišča 
in okolice. Razložite, prosimo, svoj 
pogled na celostno učenje.

Vsekakor moramo upoštevati otro-
kov naravni razvoj, ki vključuje celostno 
učenje – z vsemi čutili in na različnih 
področjih. Cilje razvoja zgodnje pisme-
nosti bomo tako uresničili na področju 
matematike, umetnosti in drugih po-
dročjih ter obratno. Za vzgojiteljice je 
pomembno, da imajo pred očmi povezu-
joče cilje posameznih področij. Le tako 
bodo pozorne na njihovo uresničevanje. 
Pri spodbujanju glasovnega zavedanja 
bomo npr. razvijali tudi poimenovalno 
zmožnost na področju gibanja, pri raz-
ličnih igrah.

Založba Izolit je izdala nekaj 
gradiv, ki jih vzgojiteljice lahko 
uporabijo pri spodbujanju zgodnjega 
opismenjevanja. Jih lahko na kratko 
predstavite?

Nekaj knjig založbe Izolit sem že 
predstavila, ostaja pa mi še predstavitev 
gradiv – dveh malih knjig Travnik kli-
če in Miška, kje je tvoja hiška ter veli-
ke knjige in zvezka Mala šola – mala 
šala. Gradivo je v pripravi in v tisku, 
obe mali knjigi bosta v kratkem času 
natisnjeni, česar se že zelo veselim. S so-

Črkovno znanje in fonološko zavedanje, ki ga 
otroci prinesejo iz vrtca, ima večji vpliv na bral-
ne dosežke v drugem razredu, kot načrtno učenje 
branja v prvem razredu.
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avtorjem Edijem Majaronom sva vložila 
skoraj leto dni dela ter kljub številnim 
oviram vztrajala, zato pa bo to čudovi-
to dopolnilo družinam pri spodbujanju 
družinske pismenosti. Prvo malo knjigo 
bo spremljala plišasta lutka – medvedek 
Snežko kot darilo, drugo malo knjigo pa 
karte ABC poklici. Ob plakatih Slikovna 
abeceda in Poklici nastaja še zbirka ABC 
poklici, kjer bodo na izredno zanimiv 
način predstavljeni poklici od A do Ž. 

Še več je idej in načrtov. Želim si, da bi 
prispevki vzgojiteljic ugledali zeleno luč, 
kar pa je odvisno od založbe. 

Ob koncu ne smem pozabiti na ABC 
karte, kjer so v kompletu združene 
pomanjševalnice, protipomenke, prvi 
glasovi, zadnji glasovi, vzorčki, pikto-
grami, rime, enaki začetki, besede v 
besedi in ABC – igralnica s priročnikom 
in številnimi igrami, kar bo prispevalo k 

obogatitvi pripomočkov za spodbujanje 
zgodnje pismenosti.

Zahvaljujemo se za vaše 
odgovore in vam želimo še 
naprej uspešno delo. 

Spraševala je: Betka Vrbovšek

Iz teorije v prakso

Mojca Antončič, dipl. vzg.
Vrtec Postojna

Nadarjeni otroci v predšolski dobi

Povzetek 
V prispevku je opisano, kaj je nadarjenost, kako pride do nje, kako po-
magati nadarjenemu otroku in lastnosti, ki nam pomagajo prepoznati 
nadarjene predšolske otroke in jih moramo upoštevati pri spodbujanju 
razvoja posameznega otroka. Odrasli smo opora nadarjenemu otroku in 
ga vodimo k razvoju samostojne, samozavestne in ustvarjalne osebnosti.
Ključne besede: nadarjeni otroci, lastnosti nadarjenih otrok, predšolska 
doba

Uvod
Prvi znaki otrokove kasnejše nadarje-

nosti se pojavijo že kmalu po rojstvu (Ža-
gar 1987). Enaki znaki pri določenem 
otroku odražajo njegovo potencialno 
nadarjenost, pri drugem otroku pa so le 
znak pospešenega razvoja. To je razlog, 
zakaj se nadarjenih otrok ne identificira 
že v predšolskem obdobju.

Kljub temu pa so nadarjeni otroci že 
v predšolskem obdobju. Odrasli se mora-
mo zavedati tega, jih prepoznati in jim 
nuditi ustrezne spodbude. Pri tem so 
nam lahko v pomoč informacije, ki se 
o nadarjenih otrocih nahajajo v pričujo-
čem prispevku.

V pričujočem besedilu bomo iskali 
odgovore na naslednji vprašanji: Katere 
so karakteristike nadarjenih predšol-

skih otrok in kaj moramo upoštevati pri 
spodbujanju razvoja nadarjenih pred-
šolskih otrok?

Nadarjenost in kako pride 
do nje

Za nadarjenost ni splošno sprejete 
definicije. Za potrebe pričujočega pri-
spevka se bomo opirali na definicijo, ki 
jo je zapisal France Strmčnik (1994). Ta 
pravi, da nadarjenost predstavlja vso-
to danih in pridobljenih dejavnikov, ki 
omogočajo nadpovprečne stvarne ali 
latentne, osebno ali družbeno koristne 
stvaritve na enem ali več toriščih ljudske 
dejavnosti.

Dejavnika nadarjenosti sta dednost 
in spodbudno okolje. Ferbrežer (2002) 
piše, da šele interakcija med podedova-

nimi nadpovprečnimi sposobnostmi in 
pozitivnimi dejavniki iz okolja omogoča 
nadpovprečne storitve nadarjenega. Da 
bi se podedovana nadarjenost razvila, se 
ji morajo pridružiti še ustvarjalnost, mo-
tivacija in okolje (Ferbrežer in dr. 2008).

Ustvarjalnost je ustvarjanje novih 
povezav, ki se zgodijo le, če umu omogo-
čamo prožno in prilagodljivo delovanje. 
Pri iskanju novih rezultatov mora dobiti 
možnost desna možganska polovica, ki 
jo vznemirja sanjarjenje in eksperimen-
tiranje. Zaviralci ustvarjalnosti so: imeti 
strahove, ne si vzeti čas, mišljenje, kako 
nas bodo zaradi »norih« idej presojali 
drugi, imeti pomanjkljivo samospošto-
vanje in strah pred neuspehom (Račnik 
2008).

Ali se bo potencial nadarjenosti in 
ustvarjalnosti uveljavil bistveno soodlo-
čata motivacija in okolje. Pomembna je 
otrokova ambicioznost, da si postavlja 
visoke cilje in dosega rezultate. Pri otro-
ku je pomembna čustvena trdnost okolja 
(družina), da se čuti varnega, sprejetega 
in ukoreninjenega. To mu omogoča, da 
sproščeno in vedoželjno spoznava oko-
lje in se pogumno loteva novih nalog. 
Priznanje, ki ga otroku nudi socialno 
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okolje, otroka krepi v odločnosti, da na-
daljuje in ne omaga ob neuspehu. Pri 
razvijanju otrokove nadarjenosti je zelo 
pomembna oseba (starši, sorodnik, pri-
jatelj, vzornik, učitelj ali vzgojitelj …), ki 
si nenehno prizadeva za otrokov razvoj 
in ga pri tem optimalno spodbuja (Ferb-
režer in dr. 2008).

Iz napisanega so razvidni naslednji 
pomembni dejavniki: podedovana na-
darjenost, ustvarjalnost, motivacija in 
okolje. In šele preplet vseh dejavnikov 
omogoča, da otrok (in kasneje odrasli) 
dosega visoke rezultate.

Karakteristike nadarjenih 
predšolskih otrok

Nekatere lastnosti nadarjenih pred-
šolskih otrok se pojavljajo pri vseh na-
darjenih predšolskih otrocih, druge pa 
so pri nadarjenih predšolskih otrocih 
pogoste. Omenjene karakteristike nava-
ja več avtorjev (Čudina Obradović,  Ža-
gar, Torrance,  Plowmen, Malone in Mu-
nan), pri čemer se večina karakteristik 
pri različnih avtorjih podvaja (Ferbrežer 
2002). V nadaljevanju bodo predstavlje-
ne karakteristike avtorice Mire Čudina 
Obradović.

 Zunanje vedenje
Čudina Obradović je v kategoriji zu-

nanjega vedenja izpostavila naslednje 
karakteristike predšolskih nadarjenih 
otrok: radovednost, besedno izražanje, 
ravnanje s števili, samoiniciativno bra-
nje, pomnjenje in spomin (Ferbrežer 
2002).

Predšolski nadarjeni otroci so rado-
vedni in postavljajo številna vprašanja. 
Lahkotno se besedno izražajo in imajo 
bogat besednjak, ki daleč presega vrstni-
ke. Razumevajo števila in so spretni pri 
ravnanju z njimi. Zgodaj se samoinicia-
tivno naučijo brati. Imajo izrazito dobro 
pomnjenje in dober spomin za melo-
dije in sestavljena navodila (Ferbrežer 
2002).

Kvalitativne razlike
V kategorijo kvalitativne razlike so-

dijo vprašanja in odgovori nadarjenih 
otrok, osvajanje pojmov, uporaba zna-
nja, učenje brez poučevanja, delovanje 
z delovnim načrtom, organiziranje in-
formacij in metamemorija (Ferbrežer 
2002).

Nadarjeni predšolski otroci postavlja-
jo smiselna in kvalitetna vprašanja. Tudi 
njihovi odgovori na vprašanja so kvali-
tetni. Odgovori vsebujejo tudi več obra-
zložitev. Sposobni so elaboriranja, raz-
členitve odgovora. Hitro osvajajo nove 
in neobičajne pojme. Osvojeno znanje 
znajo uporabiti v novih situacijah. Učijo 
se brez neposrednega poučevanja. Pri 
tem se učijo samostojno, z imitacijo, ne-
namerno ali »mimogrede«. Sposobni so 
oblikovati delavni načrt in ga po potrebi 
spremljati. Znajo organizirati informa-
cije. Imajo ozaveščene lastne procese 
pomnjenja (metamemorija) (Ferbrežer 
2002).

Karakteristike, ki jih izražajo le 
nekateri 

Nekateri nadarjeni predšolski otroci 
imajo tudi lastnosti, ki se nanašajo na 
kreativnost, humor, koncentracijo in 
posnemanje modela (Ferbrežer 2002).

Nekateri nadarjeni otroci imajo 
močno razvito divergentno mišljenje, iz 
katerega izhaja kreativnost. Smisel za 
humor je večkrat izražen pri nadarjenih 
otrocih. Za marsikaterega nadarjenega 
je značilna tudi visoka koncentracija in 
vztrajnost, ki se kaže v dolgem ukvar-
janju z določeno nalogo. Pri nekaterih 
predšolskih nadarjenih otrocih je izra-
zita motivacija, ki temelji na imitaciji 
in identifikaciji z modelom (Ferbrežer 
2002).

Možni negativni vidik 
karakteristik nadarjenosti

Otrokova nadarjenost omogoča tudi 
razvoj nekaterih lastnosti nadarjenih, 
ki vplivajo negativno na posameznika 
in/ali njegovo okolico. Takšne lastnosti 
so precejšnje razlike med motorično in 
intelektualno razvitostjo, dolgočasje, ne-
disciplina (Ferbrežer 2002).

Pri nadarjenih obstaja možnost pre-
cejšnjih razlik med motorično in inte-
lektualno razvitostjo, kar lahko frustrira 
tako otroka kot njegovo okolje. Obstaja 
tudi možnost dolgočasja, ki izhaja iz 
enostavnih in rutinskih aktivnosti v 
vrtcu. Nedisciplina je možna reakcija 
na dolgčas ali na veliko radovednost po-
sameznega nadarjenega predšolskega 
otroka (Ferbrežer 2002).  

Posebne potrebe 
nadarjenih otrok

V knjigi Nadarjeni otroci (Ferbrežer 
in dr. 2008, str. 26) so avtorji napisali: 
»Biti nadarjen« pomeni biti drugačen od 
drugih z ozirom na kvaliteten razvoj do-
ločenega področja talenta.

Iz  citata je razvidno, da so avtorji pre-
poznali nadarjene otroke kot drugačne. 
Temu pa sledi, da je potrebno nadarje-
nim otrokom in njihovim posebnostim 
prilagoditi vzgojo in izobraževanje že v 
predšolskem obdobju. V predšolskem 
obdobju se ne identificira nadarjenih 
otrok, zato ima še posebej pomembno 
vlogo odrasli, ki vzgaja oz. izobražuje 
otroka (starši, vzgojitelj …). Pri tem 
mora odrasli prepoznati posebnosti do-
ločenega (nadarjenega) otroka in jih 
upoštevati pri delu z njim.

Nadarjen otrok ima težave, katerih 
osnova je nadarjenost. Takšne težave 
imajo nadarjeni otroci v socioemocio-
nalnem razvoju. Tudi občutljivost nadar-
jenih je vzrok težavam. Nadarjeni otroci 
so občutljivi za reševanje problemov z 
otroki, za stališča do predsodkov o na-
darjenosti, za storilnostne pritiske, pri-
tiske za prilagajanje, graje, nagrade idr. 
Težava so tudi nerealna pričakovanja 
okolice glede njihovega vedenja (Ferbre-
žer in dr. 2008).

Težave nadarjenim otrokom povzro-
ča inteligenčni količnik, ki je nižji od 70, 
in tisti, ki je višji od 130. Različnost med 
nenadarjenimi otroki in višje nadarje-
nimi otroki ter tistimi nadarjenimi, ki 
imajo inteligenčni količnik nad 130, je 
večja, zato imajo omenjeni nadarjeni ve-
čje posebne potrebe. Ravno tako imajo 
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večje posebne potrebe nadarjeni otroci, 
ki imajo inteligenčni količnik pod 70, 
saj so razlike med sposobnostmi pri po-
sameznem otroku velike (Ferbrežer in 
dr. 2008).

Več posebnih potreb nadarjenih lah-
ko razberemo iz poglavja Karakteristike 
nadarjenih predšolskih otrok in iz po-
glavij, ki sledijo.

Kako pomagati 
nadarjenemu otroku?

Ne moremo posplošiti, da imajo vsi 
nadarjeni otroci razvojne probleme. Ve-
čina jih samoiniciativno najde učinkovi-
te načine soočanja z razvojnimi proble-
mi, ki jim sledijo minimalne negativne 
posledice (Ferbrežer in dr. 2008).

Odrasli morajo pomagati nadarje-
nemu otroku, da se razvija v smeri sa-
mospoznavanja, samorazumevanja in 
zdravih medsebojnih odnosov. Le tako 
razvit posameznik bo razumeval podro-
čja čustvene ranljivosti in stresov (Ferb-
režer in dr. 2008).

Odrasli storijo veliko, če pomagajo 
spoznati nadarjenim otrokom, da ne 
morejo pričakovati, da jih bo večina ra-
zumela in se jim prilagajala. Ravno tako 
pa naj jih usmerjajo v razumevanje, kaj 
je pri njih drugače, kar lahko povzroči 
probleme v medosebnih odnosih (Ferb-
režer in dr. 2008).

Če povzamem napisano, je naloga 
odraslih prepoznati nadarjene, biti ra-
zumevajoč in jim pomagati razumeti 
vzroke njihovih težav. Ravno tako pa 
morajo oblikovati spodbude za vsestran-
ski razvoj nadarjenih otrok. Pri tem pa 
jim bo v pomoč poznavanje lastnosti 
nadarjenih otrok, ki so napisane v prej-
šnjih poglavjih in v poglavju, ki sledi.

Nekaj pogostih lastnosti 
nadarjenih otrok, ki jih 
moramo upoštevati pri 
pedagoškem delu

Nadarjeni so nagnjeni k perfekcio-
nalizmu in idealizmu. Še posebej je po-

membno, da se tega zavedajo odrasli in 
ukrepajo pravočasno, saj je perfekciona-
lizem zelo težko zdraviti, ko je že razvit  
(Ferbrežer in dr. 2008).

Od povprečja lahko izstopajo tudi 
stališča in vrednote nadarjenih otrok. 
Pri tem so moralne razvojne značilnosti 
znanilec pospešenega razvoja, otroku pa 
lahko tudi povzročajo težave. Nadarjene 
otroke lahko že zelo zgodaj vznemirjajo 
vprašanja morale, religije, svetovnega 
miru (Ferbrežer in dr. 2008).

Težnja k domišljijskem svetu je zna-
čilna za nadarjene otroke z visoko pred-
stavno zmožnostjo. To si odrasli lahko 
napačno razlagajo kot nezrelost, dnev-
no sanjarjenje ali lenobo (Ferbrežer in 
dr. 2008).

Nadarjeni otroci potrebujejo psiho-
loško svobodo in možnosti za odlične 
storitve ter doseganje uspehov, kar jim 
omogoča zadovoljiti potrebo po krea-
tivnem samoizražanju (Ferbrežer in dr. 
2008).

Nadarjeni otroci se v odnosu do 
svojih vrstnikov ne počutijo vedno 
nadrejeni. Pogosto pa se dogaja, da že-
lijo nadarjeni otroci popravljati druge 
otroke, jih voditi, kontrolirati, izzivati 
ali organizirati. Večkrat so posledice 
takega ravnanja omejeno delo oz. igra, 
zmanjšana pričakovanja, ovirano samo-
izražanje in podrejanje povprečju. To so 
stresorji, ki zahtevajo skrbno vodenje in 
podporo nadarjenemu otroku v socialni 
in čustveni prilagoditvi (Ferbrežer in dr. 
2008). Ravno tako pa je pomembno, da 
se nadarjeni zave, da obstaja možnost 
negativnega odziva vrstnikov na njego-
vo delovanje.

Nadarjeni otroci imajo pogosto teža-
ve v socialnih interakcijah (Ferbrežer in 
dr. 2008).

Nadarjeni otroci se hitro učijo, imajo 
natančen spomin in močno notranjo 
motivacijo (Ferbrežer in dr. 2008). Nji-
hova motivacija izhaja iz dejstva, da se 
čutijo zmožne opraviti določeno nalogo. 
To in njihova nadarjenost jih vodita k 
uspehu, kar še poveča njihovo notranjo 
motivacijo.

Običajno so nadarjeni otroci zelo sa-
mostojni. Raje delajo sami kot z drugimi 
in ne želijo posnemati drugih (Glogovec 
in Žagar 1990).

Paul Plowmen kot karakteristike na-
darjenih predšolskih otrok opredeli tudi 
njihovo neobičajno domiselnost v izo-
gibanju neugodnih situacij in nalog ter 
zanimanje za probleme odraslih (npr. 
svetovni problemi) (Plowmen 1986, v 
Ferbrežer 2002).

V splošnem imajo nadarjeni otroci 
pozitivno učno in globalno samopodo-
bo ter manj pozitivno mnenje o sebi na 
drugih področjih (npr. na socialnem) 
(Ferbrežer 2008). Ko si mlajši nadarje-
ni otroci prizadevajo k samostojnosti, 
uporabljajo odzive odraslih pri presoji 
svojih poskusov. Skozi prejemanje lju-
beznivosti ali krivde definirajo mlajši 
nadarjeni otroci sebe kot sposobnega ali 
neuspešnega (Curry in Johnson 1990, v  
Ferbrežer 2008). Glede na odzive odra-
slih nadarjeni otroci presojajo, do katere 
mere so dosegli zastavljeni ideal. Iz napi-
sanega je razvidno, da ima samospošto-
vanje tri sestavine: idealni jaz, samopo-
dobo in samospoštovanje (Burns 1982, 
Tope in dr. 1988, v Ferbrežer 2008).

 Zaključek
Spodbujanje celostnega razvoja na-

darjenega otroka je kompleksna naloga, 
ki zahteva veliko znanja, zavzetosti ter 
tudi predvidevanj.

Pri raziskavi literature sem ugotovi-
la, da avtorji opisujejo karakteristike, 
ki so značilne za vse nadarjene predšol-
ske otroke. Druge karakteristike, ki jih 
opisujejo, pa so značilne le za nekatere 
predšolske nadarjene otroke oz. se pri 
njih pogosto pojavljajo. Odrasli, ki spod-
bujajo razvoj nadarjenih predšolskih 
otrok, morajo dobro poznati otroka in 
pri delovanju z njim upoštevati vse nje-
gove osebnostne lastnosti. Pri tem se 
morajo še posebno dobro zavedati tistih 
otrokovih karakteristik, ki odstopajo od 
karakteristik večine predšolskih otrok.

Odrasli morajo biti pri spodbujanju 
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razvoja nadarjenih otrok pozorni, da 
nudijo spodbude, ki bodo otroka vodile 
k samostojni, samozavestni in ustvarjal-
ni osebnosti, ki se bo razvijala na vseh 
področjih. Odrasli morajo prepoznati 
nadarjene, jim pomagati razumeti vzro-

ke njihovih težav in jim pomagati na 
poti njihovega celostnega razvoja.

Vrednost prispevka vidim v tem, 
da odraslim, ki delajo ali bodo delali s 
predšolskimi otroki, predstavlja karak-
teristike nadarjenih predšolskih otok, ki 

omogočajo prepoznavanje nadarjenih 
otrok. Poznavanje (pogostih) lastnosti 
in razvoja nadarjenih predšolskih otrok 
pa omogoča kvalitetno delo, ki spodbuja 
celosten razvoj otroka.
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Trma 

Povzetek
V svojem prispevku predstavljam problematiko trme, ki je bila v ospredju 
zanimanja moje diplomske naloge na Pedagoški fakulteti Univerze v Ma-
riboru. V prvem delu je predstavljen teoretični del, v drugem delu pa in-
terpretiram rezultate svoje raziskave med starši. Ker se s podobno proble-
matiko kot starši srečujemo tudi vzgojiteljice v oddelkih od dveh do petih 
let, bo prispevek lahko koristil tudi za dobro prakso v vrtcu, predvsem pa 
lahko pripomore h poznavanju tega razvojnega pojava.
Ključne besede: otrok, starši, razvoj, trma, odzivi

Uvod
Starši si zelo dobro zapomnijo otro-

kovo prvo besedo, občudujejo prve 
risbice, sestavljanke, pesmi in zgodbe, 
čustveno plat otrokove osebnosti pa naj-
bolje spoznavajo v prelomnih obdobjih 
otrokovega razvoja – okrog tretjega leta 
starosti, ko se začne pojavljati otrokova 
trma. Čustveno področje najbolj določa 
predšolskega otroka, saj je izredno doje-
mljiv za vse, kar se dogaja okrog njega, 
in svoje reakcije tudi pokaže s celim te-

lesom (Zalokar Divjak, 2000). Mack-
onochie (2006, str. 51) je trmo opisal 
kot čustven izbruh, ko malček nima več 
nadzora nad stvarmi. Izbruh ne pomeni 
vedno jeze, lahko je tudi izraz frustraci-
je, zbeganosti, ker še ni telesno in umsko 
dorasel želenemu.

Obdobje prve trme
Pojavi se okrog 2. leta in traja tja do 

4. ali 5. leta starosti. To je obdobje, ko 
se otrok zaradi svoje duševne in tele-

sne nebogljenosti in manj izkušenj še 
ni sposoben v kratkem času povsem 
prilagoditi zahtevam staršev in družbe. 
Pri tej starosti je otrok zelo egocentri-
čen, pričakuje, da se bodo izpolnile vse 
njegove želje. Otrok doživlja svet, kot da 
je sam središče vesoljstva, vse ostalo pa 
se vrti okrog njega. Obenem pa je trma 
tudi prvi izraz otrokove razvijajoče se 
osebnosti, njegove vitalnosti in lastne 
volje. Trma je izraz otrokove želje, da 
bi vplival na dogajanje okoli sebe, da 
bi aktivno posegel v svet. Tako je veli-
kokrat njegova volja v nasprotju z voljo 
in željo staršev. A če je otrokova trma 
naporna za starše in vzgojitelje, je za 
otrokov razvoj znak otrokovih rastočih 
voljnih sposobnosti ter nujno potreben 
in normalen pojav (Bergant 1974). Celo 
Trstenjak (1991) govori o obdobjih trme 
pri otroku. Prvo obdobje se pojavi okoli 
tretjega leta, drugo pa pred začetkom 
pubertete okoli dvanajstega leta. Otrok 
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po svojem drugem letu začne na vsako 
stvar odgovarjati z »ne« in pri tem tudi 
vztraja. S tem se začne javljati otrokova 
samostojnost in samozavest ter uvelja-
vljanje lastne volje. V tem obdobju otrok 
doživlja trmo kot igro: neubogljivost in 
svojeglavost sta mu v razvedrilo. Vse 
to pa je v bistvu samo vaja za samo-
stojnost, uveljavljanje volje, ki mu bo 
pozneje v pomoč. V tem obdobju hoče 
otrok narediti vse sam. Sam hoče držati 
žlico, sam hoče držati kozarec, ko pije, 
čeprav ga še ne zmore, sam hoče hoditi 
po stopnicah … Začne vpiti, če mu pri-
nesemo in damo v roko predmet, ki ga 
je hotel sam prinesti. Vedno hoče prav 
to, kar mu odrasli branijo, in brani se 
tega, kar mu odrasli velevajo. Otrok v 
teh letih doživlja ne samo svojo, temveč 
tudi tujo voljo, ki mu je kot nekaj, kar 
mu je nasprotno, tuje. Pomembno je, da 
otrok čuti, da volja odraslih ni zanikanje 
njegove volje in njegovega jaza, temveč 
nujno potrebno priznavanje resničnosti, 
ki so ji tudi odrasli podrejeni (Trstenjak 
1991). Otrok je okoli 3. leta starosti 
prepričan, da obstaja samo ena resnica 
in da je prav le tisto, kar misli on. Z ra-
zvojem sposobnosti za dojemanje sveta 
lahko otrok opušča nekoristno vedenje 
in ohranja koristno. Otrokovo okolje, ki 
na ustrezen način sledi otrokovim potre-
bam, pripomore k uspešnosti prepozna-
vanja in učenja o tem, kaj je prav in kaj 
ne (Kočnik Goršič 2004).

Razlike med spoloma
Gürtler (1996) pravi, da so reakcije 

izbruhov trme pri dečkih pogostejše kot 
pri deklicah. Vendar to ne pomeni, da 
jih je narava sama po sebi naredila tako 
različne. Meni, da z deklicami straši že 
od rojstva ravnajo drugače, čeprav se 
svojega ravnanja največkrat sploh ne za-
vedajo. Deklice vzgajajo bolj k socialno 
prilagojenemu vedenju, k odgovornosti 
in sočutju, dečke pa bolj k široki aktiv-
nosti. Če se deček skuša uveljaviti s silo, 
mu bodo pogledali skozi prste, deklici pa 
ne; starši od dečkov pogosto to celo pri-
čakujejo. Lahko pa so izbruhi trme od-
visni tudi od otrokovega temperamenta. 

Otrok, ki se hitro razburi, se prav tako 
lahko tudi hitro razbesni. Mali flegma-
tik, ki ga zlepa kaj ne vznemiri, se tudi 
raztogoti ne tako pogosto. Nikakor pa 
trme otroci ne podedujejo po starših. 
Podedujejo lahko le nagnjenja; nekdo 
je bolj razburljiv, drugi bolj flegmatičen.

Izbruhi trme

Otrok se začne pri dveh letih učiti 
veščin odločanja in vsega, kar sodi zra-
ven. V sebi zaznava čudovit občutek ne-
odvisnosti (samostojnosti) in jo skuša 
uveljavljati. Da ne obvelja vedno njegova 
volja, ga v tem obdobju vznemirja, toda 
otrok še ni govorno dovolj sposoben. V 
vsem, kar počne, je pretežno fizičen. Iz-
bruhi trme so tako zelo učinkovit ventil, 
saj otrok sprosti svoja čustva in frustraci-
je. Tako so lahko napadi trme različnih 
oblik, lahko so različno glasni in trajajo 
različno dolgo. Pri nekaterih izbruhih 
otroci cepetajo z nogami in kričijo, pri 
drugih mlatijo z rokami in nogami v 
različnih smereh, ali pa najprej začne-
jo vreščati, nato pa se vržejo na tla in 
neurejeno hkrati udarjajo z rokami in 
nogami (Mason 1999). Ko ima otrok iz-
bruh trme, je tako besen, da sam sebe ne 
more nadzorovati. Včasih je lahko tako 
iz sebe, da sam razbije igračo. Otrok se 
pri tem ne počuti dobro, zato ga starši 
ne smejo kaznovati ali grajati. S tem bi 
le še otrok močneje občutil lastno ne-
moč, postal bi še bolj nesrečen in še dlje 
bi jokal. Napad bo najhitreje mimo, če 
ga pustijo pri miru. Ko se napad poleže, 
potrebuje otrok veliko nežnosti. Prepro-
sto ga starši vzamejo v naročje in potola-
žijo. Tako otrok dobi občutek, da je spet 
vse v najlepšem redu (Gürtler 1996). 

Nekateri otroci imajo izbruhe trme že 
pri 18. mesecih, drugi pa šele po drugem 
letu starosti. Včasih je težko opaziti, da 
se bliža izbruh trme. Izbruh praviloma 
ne traja dlje kot tri do štiri minute in se 
navadno konča enako nenadno, kot se je 
začel. Ko mine, si otrok hitro opomore 
in že čez nekaj minut je spet nasmejan 
– kot bi se nič ne zgodilo. Prvi izbruhi so 
bolj ali ne nagonske reakcije na nekaj, 

kar otroka zbega ali vznemiri – nikakor 
to niso premišljeni izbruhi jeze ali znak 
kljubovanja (Mackonochie 2006).

Povodi za izbruh trme
Določeni kraji ali okoliščine še pose-

bej radi izzovejo izbruh trme pri pred-
šolskem otroku. Zato je najbolje, da se 
le-teh preprosto izogibamo, kolikor se 
le da. Morda otrok začne z izbruhi trme, 
ker si želi popolne pozornosti v trenut-
ku, ko mu je starši ne morejo posvetiti. 
Morda je vznemirjen, ker je lačen, utru-
jen, ker se ne počuti dobro ali pa mu je 
dolgčas. Ti čustveni vzroki lahko kadar 
koli povzročijo izbruh trme, v določenih 
okoliščinah pa so še posebej eksplozivni. 
Težavni položaji, kjer najpogosteje pride 
do izbruhov trme:

• obisk trgovine, zlasti veleblagovni-
ce,

• prihod v vrtec in odhod iz vrtca,
• poslavljanje od otroka ob odhodu v 

službo,
• pred odhodom v posteljo ali pred 

kopanjem,
• pri oblačenju ali preoblačenju 

otroka,
• ob obrokih hranjenja.

V veleblagovnicah je na kupu čisto 
vse, kar je potrebno za izbruh jeze pri 
otroku: hrup, vrvež in množica stvari, ki 
bi jih otrok rad imel, pa jih ne more ime-
ti. Poleg tega so starši z mislimi drugje, 
ne pa pri njem. Otrok lahko trmari tudi 
zaradi napetosti v družini, če je deležen 
manjše pozornosti, se ne počuti varnega 
ali pa je njegov položaj v družini nego-
tov. Izbruhi trme so načini pritegovanja 
pozornosti in prošnja, da bi mu pomaga-
li pregnati tesnobe. Zelo pogosti so tudi 
izbruhi pri slačenju in oblačenju. Značil-
ni so izbruhi trme zaradi oblačil, ki mu 
jih starši izberejo – radi bi, da bi bil otrok 
lepo in vremenu primerno oblečen, on 
pa bi rad jopico, ki mu je že dve številki 
premajhna in stare hlače, ki so že raztr-
gane. Tu pa nastopi še ena težava, ki je 
povezana s časom, ki ga otrok porabi za 
oblačenje. Čim bolj se bo staršem mudi-
lo v službo, tem bolj počasi se bo oblačil. 
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Med zelo pogoste izbruhe spadajo tudi 
izbruhi med obedovanjem. Izbruh trme 
lahko povzroči, če je otrok lačen, če ga 
silijo jesti hrano, ki je noče, ali če mu ne 
pustijo jesti tistega, kar bi rad. Do izbru-
ha lahko pride tudi, če otroka oštevajo, 
ker se igra s hrano, ga zadržujejo pri 
mizi, čeprav bi rad šel stran.

Izbruhi trme so pogosti tudi takrat, 
kadar starši telefonirajo. Otrok takrat 
želi to in ono in nikakor ne more poča-
kati, da bi končali pogovor. Če ga prosi-
jo, naj počaka, zažene vik in krik, tako 
da se starši ne morejo več pogovarjati. 
Otrok se tako vede, ker si želi njihove po-
zornosti in je užaljen nad vsem, kar se 
vrine med njega in starše (Mackonochie 
2006).

Starši se morajo zavedati, da bo trma 
pri otroku tem večja, čim bolj hitro in 
čim bolj nasilno ter nestrpno bodo po-
skušali uveljavljati nove vzgojne zahteve 
in čim več novih zahtev bodo postavili 
otroku. Trma bo mnogo manjša, čim 
bolj počasi, postopno bodo postavljali 
pred otroka vzgojne zahteve. Pojavila 
se bo v mnogo lažjih oblikah, če bodo 
postopali mirno in potrpežljivo in če 
ne bodo postavljali otroku pretežkih ter 
preveč vzgojnih zahtev. Najtežje oblike 
trme se opazijo pri otrocih, ki so bili po 
svojem temperamentu zelo vitalni in so 
imeli tudi sami zelo trmaste starše (Ber-
gant 1974). Pogosto so prvi izbruhi po-
vezani z otrokovim odnosom do staršev. 
Pri tej starosti se otrok trudi uskladiti 
svojo navezanost na starše in odvisnost 
od njih z vse večjo željo po tem, da bi 
bil samostojen. Rad bi jim ustregel, a se 
mora tudi upirati in kljubovati (Mack-
onochie 2006).

Vendar pa otrokovi trmi starši ne 
morejo vedo popuščati, kajti lahko je 
nevarna za otrokovo zdravje in njegovo 
življenje. Postane lahko celo neprema-
gljiva vzgojna ovira. Zato morajo starši 
paziti, da trme ne pobijajo s silo, niti 
da je povsem ne dopuščajo. Ohraniti 
morajo mirno kri, biti potrpežljivi in z 
zaupanjem poskušati trmo čim bolj omi-
liti. Starši se morajo zavedati, da otrok 

vedno ne trmoglavi namenoma, zato ga 
ni potrebno kaznovati. Velikokrat lahko 
trmoglavi podzavestno, ker ni kos no-
vim zahtevam in potrebuje večkrat bolj 
spodbudne besede in pomoč, kot pa ka-
zen (Bergant 1974).

Starši ne smejo biti presenečeni, če se 
bo med izbruhom trme otrok spravil na 
njih, jih odrival, brcal ali celo tekal stran 
od njih. V resnici ne bo hotel prav daleč 
stran in jih ne bo želel izgubiti izpred 
oči, zato naj se starši ne vznemirjajo 
preveč. Včasih se manjši otroci mečejo 
na tla, vpijejo in vreščijo ter celo topo-
tajo z nogami, da naredijo še večji vtis. 
V resnici nočejo stran od staršev, samo 
preverjajo, kje so meje njihove poveza-
nosti z njim. Zgodnji izbruhi trme obi-
čajno zelo hitro minejo, brž jih pozabijo 
in se jim morda celo nasmejijo. Med 
izbruhom morajo dati starši otroku pro-
stor, da se bo odrinil od njih, če si tega 
želi, vendar naj bodo pripravljeni, da ga 
sprejmejo nazaj v naročje, ko bo izbruh 
minil. Otrok mora vedeti, da ga brezpo-
gojno ljubijo, četudi se zdi, da te ljubezni 
noče. Nikakor mu starši ne smejo odre-
ci nežnosti, ker jim je on odrekel svojo; 
zatrdno mora vedeti, da mu bodo starši 
vedno stali ob strani, četudi se bo grdo 
vedel (Mackonochie 2006).

Faze izbruha trme
Pri starejših otrocih izbruhi trme tra-

jajo dlje, zato je tudi približevanje izbru-
ha bolj prepoznavno.

• Najprej je stanje pred izbruhom, ko 
otrok očitno kaže, da bi rad spopad 
in bi rad, da ga  starši izzovejo, da bi 
zanj dobil opravičilo.

• Če starši vztrajajo pri zadevi, dajejo 
otroku izgovor, da preide na nasle-
dnjo stopnjo. Običajno je to vpitje in 
kričanje, lahko pa še tudi topotanje 
z nogami ali celo razbijanje stvari.

• Nato se nekateri otroci vržejo na tla 
ali z glavo tolčejo ob kaj trdega, tako 
da se lahko prav zares poškodujejo. 
Starši morajo poskrbeti, da se otrok 
ne bo huje poškodoval, vendar naj 
jih njegovo vedenje na prestraši pre-

več. To ne pomeni, da ima psiholo-
ške težave, poleg tega pa večina zelo 
hitro preraste to obdobje.

• Zadnja je faza ohlajanja, jeza izpuh-
ti, kričanje se počasi umiri v solze in 
hlipanje. Takrat otrok zares potre-
buje starše (Mackonochie 2006).

Izbruhov trme ni moč preprečiti. 
Nikakor se naj starši ne vržejo na tla 
še sami. Nikakor ga ne polivati z mr-
zlo vodo, niti se ne truditi, da bi ga s 
kakšnim drugim šokom spravili iz tega 
stanja. Čim bolj se starši vmešavajo, tem 
dlje bo trajalo. Najbolje je, če se prepri-
čajo, da se otrok ne bo ranil, in gredo iz 
sobe. Ko bodo odšli, se bo jeza in nasil-
no vedenje poleglo. Čez nekaj časa naj 
gredo starši nazaj in dvignejo otroka 
v naročje, tako da ga trdno držijo, so z 
njim nežni ter ga pomirijo. Ko je spet 
sposoben poslušati, mu lahko povedo, 
da razumejo, kako težko je, če je človek 
star dve ali tri leta in o stvareh ne more 
sam odločati. Starši naj mu povedo, da 
se bo gotovo naučil, kako se človek odlo-
ča sam in da do takrat ni nič groznega, 
če se včasih spozabi in izgubi nadzor 
nad seboj. Naloga staršev torej ni, da bi 
povsem zatrli otrokovo samoobrambno 
vedenja in napadalne vzgibe, ampak da 
ga naučijo, kako naj jih usmeri v vede-
nje, ki bo sprejemljivo. Kadar se starši 
sprašujejo, ali so prestrogi, naj bodo po-
zorni na:

• otroka, ki je preveč »priden« ali pre-
več »miren« in ki si ne upa izražati 
negativnih čustev;

• otroka, ki je občutljiv že za blago 
kritiko;

• otroka, ki jih ne preizkuša na način, 
ki ustreza njegovi starosti;

• otroka brez občutka za humor in 
brez življenjske radosti;

• otroka, ki je večji del časa raz-
dražljiv, prestrašen in pretirano 
zaskrbljen;

• otroka, ki z vedenjem na drugih 
področjih – pri prehrani, spanju, 
osebni higieni – kaže, da živi pod 
pritiskom; lahko se pomakne korak 
nazaj, na prejšnjo razvojno stopnjo, 
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se vede kot mlajši otroci ali kot 
dojenčki (Brazelton 1999).

Starši včasih hitro ugotovijo, da so šli 
predaleč s svojo strogo zahtevo ali pre-
povedjo. Zahteva je lahko nerazumna 
ali presega tisto, kar še smejo pričakova-
ti od otroka. Lahko se odločijo, ali bodo 
vztrajali pri svojem in s tem le potrdili, 
da to, kar rečejo, drži, čeprav vedo, da je 
nesmisel, ali pa bodo popustili. Najpo-
membnejši je pravi trenutek. Če vedo, 
da bodo prej ali slej popustili, potem naj 
popustijo takoj. Čim dlje traja otrokov 
izbruh trme, tem bolj je prepričan, da se 
splača vztrajati. Večina staršev meni, da 

če se prepustijo nagonu, začutijo, kdaj 
je najbolje popustiti in kdaj je najbolje 
vztrajati in zadržati nadzor (Mason 
1999).

Načini, kako obvladati 
izbruhe trme

Izbruhe trme je težko prezreti, zato 
lahko otrokovo vedenje starše pošteno 
razburilo. Da bi ostali mirni, morajo 
nekajkrat globoko vdihniti ali se celo 
umakniti, toda pripravljeni na to, da 
bodo z otrokom ljubeči, ko bo izbruh 
minil. Starši morajo dati otroku dovolj 
prostora, da se zbere in počakati, da pri-

de k njim.

Ko se otrok pomiri, naj ga starši po-
tolažijo in pomirijo, kajti izbruh jeze 
lahko otroka tudi pretrese. Nato naj mu 
starši predlagajo sprejemljivejše poti za 
obvladovanje frustracij. Svetujejo mu, da 
jih prosi za pomoč ali svoje občutke in 
čustva izrazi z besedami. Starši se mora-
jo zavedati, da otrok potrebuje čas, da se 
nauči samoobvladovati. Otroku ne sme-
jo pridigati ali ga obtoževati zaradi nje-
govega vedenja (Mackonochie 2006).

Nekaj predlogov, kako lahko starši ukrepajo, ko ima otrok izbruh togote.

Ignoriranje
Pri tej taktiki starši ne opazijo otrokove bučne predstave (hitijo po hiši, pospravljajo …). Lahko poskušajo z žvižganjem ali 
petjem kakšne poskočne pesmi. Uspeh te metode je odvisen od vzdržljivosti staršev.

Tehnika vživljanja
Straši poskušajo otroku opisati njegove občutke, ob tem pa naj se izogibajo vprašanju, zakaj si jezen. Otroku morajo dati 
vedeti, da ga razumejo. Tako bo otrok izrazil svoje občutke in si razvijal govorne sposobnosti. Tudi ta tehnika zahteva od 
staršev mirnost.

Osebni pristop
Starši otroku povedo, da se bodo bolje počutili in bodo srečnejši, če se bo nehal tako obnašati. Povedo mu, da so žalostni, da 
se počutijo neprijetno, ker se je tako neumno obnašal.

Odhod s prisilo
Starši otroka odstranijo s prizorišča v njegovo sobo in mu povedo, da je za njegovo obnašanje najprimerneje, da je sam. V 
sobi naj ostane, dokler ne začuti, da je pomirjen in da se lahko pridruži družini. Pomembno je, da otrok ve, da je dobrodošel 
v družbi, ko se bo bolje počutil. Ko se vrne, ga morajo starši toplo in z veseljem sprejeti in preprosto pozabiti na izbruh trme.

Šaljivo draženje
S to taktiko je vredno poskusiti pri otroku, ki ima smisel za humor. Ta taktika je primerna za otroke stare tri ali več let. Starši 
v igri, ko je otrok jezen, skušajo prepričati otroka, naj ne dovoli svojim ustom, da bi se smejala, otrok se ne more premagati 
in se začne smehljati.

Taktika preobrata
Starši skušajo preusmeriti otrokovo pozornost na nekaj drugega. Vzamejo njegovo najljubšo knjigo in se ponudijo, da bi jo 
brali ali pa mu prinesejo njegovo najljubšo igračo. Če jim ne uspe, se usedejo na tla in se začnejo živahno igrati z njegovo 
igračo. Pri igri se pogovarjajo sami sabo.

Umik
Včasih ne preostane nič drugega kot umik. Starši morajo dati otroku vedeti, da jih ne bo pritegnil v igro. V takih primeri se 
odmaknejo v sobo, zaprejo vrata in počakajo zunaj. Ta taktika je primerna takrat, kadar je vzrok za otrokovo togoto tako 
absurden, da se ni vredno spuščati vanj.

Popuščanje
Včasih pa nič ne deluje. Starši začutijo, da je treba popustiti. Straši niso otrokovi sovražniki, temveč njihovi zagovorniki. Sem 
ter tja popustiti otrokovi togoti še ne pomeni, da bodo vzgojili prestopnika. Najpomembnejši je pravi trenutek. Če starši vedo, 
da bodo prej ali slej popustili, naj popustijo takoj (Mason 1999).
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Lansky (1995) meni, da naj starši po-
skušajo omiliti otrokovo trmo, preden 
doseže vrhunec: ne smejo mu dovoliti, 
da bi se preutrudil in doživel čustveni 
zlom. Otroku preusmerijo misli z igračo, 
mu predlagajo počitek ali mu ponudijo 
prigrizek. Kadar gredo starši z otrokom 
v naravo, naj mu pustijo, da kriči po mili 
volji. Tako bo otrok sprostil prenapeto-
sti. Kadar izbruh trme povzročijo disci-
plinske zahteve, naj mu starši povedo, 
da pravila igre še vedno veljajo in ga 
pustijo, da se umiri. Otroka lahko tudi 
starši dvignejo k sebi in ga igrivo z ne-
žnim stresanjem pomirijo. Včasih pa se 
morajo starši preprosto umakniti v dru-
go sobo. Tako lažje prenašajo otrokov iz-
bruh, hkrati pa se bo otrok prej pomiril, 
če bo opazil, da ni navzoče odrasle ose-
be. Lahko pa tudi otroka pošljejo v  svojo 
sobo in mu dovolijo iz nje šele, ko se bo 
umiril. Če pa otroka popade trma, ko so 
zdoma, je najbolje, da starši otroka mir-
no pospremijo do avta ali do stranišča. 
Ko se umiri, lahko nadaljujejo z dejavno-
stjo pred izbruhom.

Kako se lahko izbruhom 
trme izognemo?

Avtorica Pantley (2001) navaja ne-
kaj predlogov, kako se lahko izbruhom 
trme izognemo.

• Če je le mogoče, naj starši ne dajejo 
neposrednih ukazov. Raje naj otro-
ku ponudijo možnost izbire. Npr. 
ukaz naj takoj pospravi svojo sobo, 
lahko zamenjajo z vprašanjem izbi-
re: otroka vprašajo, ali bo pospravil 
sobo pred kosilom ali po njem.

• Starši naj otroku dovolijo, da sode-
luje v procesu odločanja, vprašajo 
naj ga za mnenje. Tako bo dobil 
občutek, da je odločitev »njegova«.

• Trmasti otroci imajo pogosto 
pretirano razvit občutek za prav in 
napačno, pravično in nepravično. 
Določena spoznanja so pripravljeni 
zagovarjati z vsemi sredstvi. V tem 
primeru jih starši najlažje pripravijo 
k sodelovanju, če njihova stališča 
sprejmejo in pokažejo razumevanje 

zanje. Starši naj mu povedo, da ga 
razumejo, da ga jezi pospraviti sobo, 
če mu je razmetana bolj všeč. Ven-
dar bo lahko o urejenosti svoje sobe 
odločal, ko bo odrasel, zaenkrat pa 
so v družini določena pravila, da so 
vsi prostori v hiši pospravljeni.

• Starši in otroci naj skupaj oblikujejo 
seznam družinskih opravil, ki naj 
bo obešen na vidnem mestu.

• Starši naj uveljavijo natančen urnik 
vsakdanjih dejavnosti, da pridejo 
otroku v navado.

• Navodila naj bodo jasna in natanč-
na, da jih otrok ne bo napačno 
razumel. Zato se naj starši izogibajo 
fraz: »Ali ne bi …?«, »Bilo bi lepo, če 
…«, »…. ali boš?«. Namesto tega naj 
starši oblikujejo jasno neizpodbitno 
izjavo: »Ura je 20.30. Prosim, obleci 
pižamo in si umij zobe.« (Pantley 
2001).

Otrok je najsrečnejši, če je njegov 
dan sestavljen iz dobro znanih rutin-
skih opravil. Če otrok ve, da mora nekaj 
storiti vsak dan ob določeni uri, je manj 
verjetno, da bo zaradi tega zagnal vik in 
krik; sprijaznil se bo s tem, da si starši 
zaradi njegovega izbruha trme ne bodo 
premislili. Starši morajo otroku posta-
viti tudi omejitve. Od njih se otrok uči 
samoobvladovanja. Morda jih bo otrok 
preizkušal, kako trdne so, vendar je 
manj verjetno, da bi doživel izbruh, če 
ga starši pri tem ustavijo. Starši naj ve-
dno poskušajo otrokovo pozornost obr-
niti stran od tistega, kar ga vznemirja. 
Takoj ko staršem uspe otroka odmakniti 
od razburljive stvari, pa ga morajo pre-
motiti z nečim, kar ga bo zaposlilo ali za-
motilo. Starši naj poskušajo predvideti, 
kdaj bi lahko otrok doživel izbruh trme. 
Kadar gre otrok s starši po nakupih, naj 
mu kažejo različne stvari, ga sprašujejo, 
kakšne barve, kakšne oblike je kaj. Če pa 
začne cviliti, da mu je dolgčas, je najbo-
lje, da se starši odločijo, da čim hitreje 
odidejo iz trgovine. Prav tako se lahko 
starši izognejo izbruhov trme otrok pri 
oblačenju oblačil. Oblačil, ki niso pri-
merna za tisti letni čas, naj odmaknejo, 
otrok naj sam izbere oblačila, izbira pa 

naj bo omejena. Starši naj otroka spod-
bujajo, da se sam obleče, priskočijo pa 
mu naj na pomoč pri obuvanju nogavic 
in čevljev (Mackonochie 2006).

Raziskava med starši

Metodologija 

Pri izdelavi empiričnega dela sem 
uporabila deskriptivno metodo razisko-
vanja. V raziskavi so sodelovali otroci 
vrtca Tončke Čečeve v Celju, iz enot Hu-
dinja in Gaberje. Starost otrok je bila od 
2 do 4 let.

V vzorcu je bilo več dečkov kot deklic, 
vendar je razlika majhna, tako da smem 
opredeliti, da je bil vzorec z vidika spola 
dovolj uravnotežen. Povprečna starost 
otrok, vključenih v raziskavo, je bila pri 
dečkih 3 leta in 2 meseca, pri deklicah 
pa 3 leta in 3 mesece. Z analizo anke-
tnih vprašalnikov sem ugotovila, da so 
povečini anketne vprašalnike izpolnje-
vale mame otrok, v 87,5 %, in le v 12,5 
% očetje otrok.

Predhodno sem anketni vprašalnik 
dala v pogled ravnateljici vrtca, ki mi je 
potrdila, da ga lahko razdelim staršem 
otrok, ki ustrezajo moji raziskavi, torej 
v skupine, kjer so otroci stari od 2 do 4 
let, kajti v tem obdobju so izbruhi trme 
najpogostejši. S pomočjo vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic so anketne vpra-
šalnike dobili vsi starši otrok v petih 
oddelkih enote Hudinja in v treh oddel-
kih enote Gaberje. Starši so imeli 14 dni 
časa, da so izpolnjene anketne vprašal-
nike, zalepljene v priloženih kuvertah, 
vrnili vzgojiteljicam njihovih otrok. Po 
dogovoru z vzgojiteljicami sem nato od-
šla po vseh izbranih oddelkih in zbrala 
vse vrnjene anketne vprašalnike. Razde-
ljenih je bilo 130 anketnih vprašalnikov 
vsem staršem izbranih skupin. Vrnjenih 
vprašalnikov je bilo 80; te sem vključila 
v nadaljnjo obdelavo.

Vsebinsko metodološke značil-
nosti anketnega vprašalnika

Anketni vprašalnik je anonimen in 
zajema šest vprašanj zaprtega tipa. S 
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pomočjo vprašalnika sem zbrala podat-
ke, kako se starši odzovejo na izbruh 
trme pri otrocih v različnih situacijah. 
Kaj najpogosteje storijo: ali popustijo 
otrokovi želji, vztrajajo pri zahtevi, dajo 
otroku nekaj na izbiro, ga ignorirajo ali 
ga poskušajo s čim podkupiti, da bi od-
stopil od uresničitve lastne želje? Z obde-
lavo anketnih vprašalnikov sem dobila 
podatke, ali obstajajo razlike pri odzivu 
staršev glede na spol otroka. S pomočjo 
anketnih vprašalnikov sem dobila tudi 
podatke, katera stopnja izobrazbe pre-
vladuje pri starših in kdo od staršev je 
pogosteje izpolnjeval anketni vprašal-
nik. Vseh 80 vrnjenih vprašalnikov je 
bilo v celoti in čitljivo izpolnjenih. 

Interpretacija rezultatov

S študijem strokovne literature in z 
obdelavo anketnih vprašalnikov sem 
predvsem želela zbrati podatke, kako 
se starši odzovejo, ko njihovega otroka 
popade trmoglavost. Med študiranjem 
literature sem spoznala veliko različnih 
pristopov, kako se soočiti z otrokovo tr-
moglavostjo. S pomočjo le-teh in nesis-
tematičnega opazovanja staršev, kako 
se soočajo z izbruhi trme, sem pripravila 
anketni vprašalnik.

Cilj, ki sem si ga zastavila, je bil 
ugotoviti, ali obstajajo razlike pri odzi-
vu staršev glede na spol otroka. Moja 
predvidevanja so bila, da razlik, kako se 
straši odzovejo, glede na spol otroka, ni. 
Vendar sem z analizo podatkov ugoto-
vila, da v določenih situacijah obstajajo 
razlike pri odzivu glede na otrokov spol. 
Starši so imeli možnost izbirati med pe-
timi različnimi odgovori, in sicer:

- ali v situaciji popustijo otrokovi želji;

- ali vztrajajo pri zahtevi;

- dajo otroku možnost izbire;

- ga ignorirajo;

- ali pa poskusijo otroka s čim podku-
piti, da bi odstopil od uresničitve lastne 
želje.

Glede na različne situacije so bili tudi od-
govori različni.

Razlika glede na spol otroka se je poka-

zala že pri prvem vprašanju. Če otrok 
namenoma vrže igračo na tla, so starši 
pri dečkih veliko bolj vztrajni, kot pri 
deklicah. Rezultati so pokazali, da starši 
pri več kot polovici dečkov vztrajajo, da 
poberejo igračo, medtem ko pri dekli-
cah veliko manj. Deklice starši pogosteje 
ignorirajo in počakajo, da jih prosi za 
kakšno drugo igračo.

Zelo pogost prizor, ki ga vidimo 
v veleblagovnicah, je, ko otrok hoče 
igračo, čeprav so se starši odločili in 
dogovorili z otrokom, da tokrat igrač 
ne bodo kupovali. V takšnih situacijah 
so izbruhi trmoglavosti zelo pogosti in 
precej neprijetni za starše. V tem prime-
ru ni statistično pomembnih razlik pri 
odzivu staršev glede na spol otroka. Več 
kot polovica staršev vztraja in otroku ne 
kupi igrače, ne glede na to, ali je deček 
ali deklica. Drugi najpogostejši odgovor, 
prav tako za oba spola, je bil, da otroka 
ignorirajo, torej ga pustijo sredi trgovine 
in kupujejo dalje ter ga neopazno opa-
zujejo.

Situacija, ki jo velikokrat opazim v 
vrtcu, je, ko si otrok noče obuti čevljev, 
čeprav si jih zna in začne trmoglaviti. 
Pri tem vprašanju so bili odgovori precej 
različni, čeprav statistično pomembnih 
razlik glede na spol ni bilo. Nekoliko po-
gosteje starši vztrajajo pri dečkih, kot se 
to zgodi pri deklicah. V tem primeru so 
se starši najpogosteje odločali za odgo-
vor, ki ponuja možnost izbire: ali si bo 
otrok obul levi ali desni čevelj, drugega 
pa mu pomagajo starši. Za to možnost 
tudi osebno menim, da je najučinkovi-
tejša. Otroku damo na izbiro, ali si bo 
obul levi ali desni čevelj, drugega pa mu 
pomagajo obuti starši. Čeprav pa tudi tu 
veliko staršev popusti, vztraja ali otroka 
ignorira.

Otroci se včasih iz trmoglavosti odlo-
čijo, da nečesa ne bodo jedli, čeprav star-
ši vedo, da otroci to sicer jedo. Pogosto je 
tak primer kruhova skorja, tudi v vrtcih. 
Zato me je predvsem zanimalo, kaj v 
tem primeru naredijo starši. Preseneče-
na sem bila, ker je bil skoraj najpogostej-
ši odgovor, da popustijo. Opazna je tudi 

tendenca razlik pri odzivu staršev glede 
na spol, ki pa ni statistično pomembna. 
Pri deklicah pogosteje popustijo in jim 
večkrat dajo možnost izbire. Dečke po-
gosteje ignorirajo.

Zelo neprijeten je izbruh trmogla-
vosti za starše, kadar se jim kam mudi. 
Otroci pa bi se takrat igrali, vezali vezal-
ke in podobno. Pri petem vprašanju me 
je zanimalo, kaj storijo starši, ko se jim 
mudi, otrok pa si hoče sam zavezati ve-
zalke, čeprav še ne zna. V tej situaciji ni 
statistično pomembnih razlik pri odzivu 
staršev glede na spol njihovega otroka. 
Približno enak odstotek staršev se je 
odločilo za odgovor, da popustijo in po-
čakajo, da si otrok poskuša sam zavezati 
vezalke, ali pa vztrajajo, ga vzamejo v 
naročje in mu zavežejo vezalke. Menim, 
da s tem, ko starši popustijo, ni nič na-
robe, kajti že v literaturi Mason (1999) 
navaja eno od predlogov reševanja iz-
bruhov trme – popuščanje. Pravi, da je 
včasih v kakšni situaciji dobro popustiti. 
Vendar morajo starši to možnost izbrati 
takrat, ko že v naprej vedo, da bodo prej 
ali slej popustili.

Velike težave imajo starši včasih z 
oblačenjem in slačenjem svojega otroka. 
Kaj storijo, ko si otrok želi ven, vendar 
noče obleči bunde, me je zanimalo v za-
dnjem vprašanju. V tem primeru je več 
kot polovica staršev, pri dečkih in tudi 
pri deklicah, odgovorila, da vztrajajo, 
da otrok obleče bundo. Približno enak 
odstotek staršev, glede na spol otroka, se 
je odločilo tudi za odgovor, kjer otroku 
ponudijo na izbiro dve bundi in se odlo-
či, katero bo oblekel. Prav tako je pribli-
žno enak odstotek staršev pri dečkih in 
deklicah odgovoril, da otroku ponudijo 
bundo in če se ne obleče, ga ignorirajo. 

Odgovor, ki je bil v vseh situacijah 
najredkeje izbran, je bil odgovor, ki je 
ponujal staršem možnost, da otroka z 
nečim podkupijo, da bi odstopil od ure-
sničitve lastne želje.

Statistično pomembne razlike glede 
na spol otroka so tako bile le pri pr-
vem vprašanju, kjer me je zanimalo, 
kaj storijo starši, ko otrok namenoma 
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vrže igračo na tla. Pri tem vprašanju pri 
dečkih starši najpogosteje vztrajajo, da 
poberejo igračo, medtem ko je bil pri 
deklicah najpogosteje izbran odgovor 
ignoriranja. Deklice ignorirajo, dokler 
jih ne prosijo za kakšno drugo igračo. 

Hipoteza, ki sem si jo zastavila, je 
bila, da ne obstajajo razlike med dečki 
in deklicami, glede na to, kako se nji-
hovi starši odzovejo na njihovo trmo 
v različnih situacijah. Hipotezo lahko 
obdržim, kajti v večini vprašanj statistič-
no pomembnih razlik ni bilo. Menim, 
da zato, ker gredo vsi predšolski otroci 
skozi obdobje trme in ne glede na spol 
so lahko izbruhi trme različno intenziv-
ni. Tega se zavedajo tudi starši, ki se po 
svojih najboljših močeh trudijo vzgajati 
otroke. Starši vedo, da ima vsak predšol-
ski otrok kdaj pa kdaj izbruh trme, tako 
deček kot deklica. Ko nastopi situacija 
izbruha trmoglavosti, ravnajo tako, kot 
je po njihovem mnenju najprimerneje 
ravnati, ne glede na to, ali je deček ali 
deklica. 

Upoštevati pa moramo podatek, da je 
na anketne vprašalnike odgovarjalo kar 
87,5 % mater in le 12,5 % očetov. Zani-
miva bi bila raziskava, v kateri bi na an-
keto odgovarjalo enako število očetov in 
enako število mater. Predvidevam, da bi 
se odgovori v določenih situacijah lahko 
tudi spremenili.

Morda bi do natančnejših podatkov 
prišla, če bi še navedla kakšno situaci-
jo ali dala staršem na izbiro še kakšno 
drugo metodo odziva. Čeprav se po mo-
jih opažanjih najpogosteje uporabljajo 
ravno te možnosti, ki so bile staršem 
v odgovorih ponujene. Vsekakor pa bi 
natančnejšim podatkom pripomoglo še 
večje število vrnjenih vprašalnikov.

Predvsem me je zanimalo, kako se s 
trmo soočiti, kako se na izbruhe odzvati 
in kako jih preprečiti. Zanimalo me je, 
kako se starši soočajo s tem obdobjem 
pri svojih otrocih. Zato sem za vprašanja 
v anketnem vprašalniku izbrala situaci-
je, ki sem jih opazila v moji neposredni 
bližini. Pogosto sem opazovala starše in 

otroke v vrtcu, trgovinah, doma, kako se 
spopadajo z otrokovo trmo. To mi je dalo 
navdih za pisanja diplomske naloge. Ho-
tela sem razširiti znanje o otrokovi trmi 
ter kako se je najbolje z njo soočiti. Me-
nim, da mi bodo pridobljeno znanje iz 
študija literature in spoznanja, ki sem 
jih dobila s pomočjo anketnega vprašal-
nika, pomagali pri  nadaljnjem opravlja-
nju poklica, ki sem si ga izbrala.

Zaključek
Priporočam, da tudi v primeru, ko 

nas otroci še tako močno razjezijo s 
svojo trmoglavostjo, ohranimo mirno 
kri in se zavedamo, da nas otrok tudi 
v tej situaciji močno potrebuje. Otroku 
moramo dati vedeti, da ga imamo kljub 
njegovi trmoglavosti radi in mu želimo 
pomagati. Zagotoviti mu moramo ob-
čutek varnosti in občutek, da je ljubljen. 
Bodimo vedno pripravljeni na to, da si 
vzamemo čas za otroka, si ga damo v 
naročje, objamemo in mu povemo, da 
ga imamo radi. 
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Planinski tabor na Kofcah

Ob koncu preteklega šolskega leta 
smo v Vrtcu Tržič organizirali štiridnev-
ni zaključni tabor mladih planincev pod 
imenom Planinski škratki. Potekal v pla-
ninskem domu na Kofcah. Udeležilo se 
ga je 14 otrok, starih od 4 do 6 let. Za ve-
čino otrok je bil to prvi odhod od doma.  
Otrokom sva želeli ponuditi teden, ki bo 
poln prijetnih doživetij, izkušenj in no-
vih spoznanj. 

Prvi dan
Polni pričakovanj smo se z velikimi 

torbami in nahrbtniki zbrali pred enoto 
vrtca Križe. Mali avtobus nas je odpeljal 
do kmetije Matizovec nad Podljubeljem. 
Oprtali smo nahrbtnike in ob iskanju 
markacij krenili proti našemu cilju. Med 
hojo smo opazovali mravljišča in našli 
prve »škratke«. Pot nam je hitro minila, 
pred kočo pa nas je že čakala prtljaga, 
ki sta nam jo pripeljala člana GRS Tržič. 
Po preoblačenju prepotenih majic in pi-
tju čaja, ki nam ga je pripravil oskrbnik 
Peter, smo si ogledali kočo in si uredili 
sobe. Ko je iz kuhinje močno zadišalo, so 
se nam oglasili lačni želodčki. Okusno 
kosilo je zares teknilo in krožniki so bili 
hitro prazni. Sledil je počitek, a zaradi 
vsega novega je zaspala le peščica otrok. 

Popoldan so nas čakala nove nalo-
ge. Najprej smo s pomočjo odtisov rok 
izdelali svojo zastavo, nato pa v knjižice 
vpisali izlet in nalepili sliko koče. Sledilo 
je spoznavanje in nabiranje zdravilnih 
rastlin. Z vrečkami za nabiranje rastlin 
in lončki s povečevalnimi stekli smo 
odšli proti Križu. Za nabiranje je bilo 
potrebno otroke spodbujati, medtem ko 
so bile drobne živali za otroke veliko bolj 
privlačne. Po krajšem počitku je sledil 
pravi planinski krst, kjer so otroci izžre-
bali taborniška imena. Med vračanjem 
h koči smo opazovali živino na paši. Na 
mizi nas je že čakala večerja, potem pa 
so otroci izrazili željo, da se malo poigra-
jo na igralih. Zabavalo jih je skakanje na 
trampolinu, spuščanje po toboganu in 

plezanje po steni. Prehitro je prišel je 
čas za spanje. Otroci so pridno sledili 
navodilom, se brez posebnih zapletov 
preoblekli v pižame in z brisačo v rokah 
čakali na umivanje nog v »lavorju«. Ta 
izkušnja je bila zanje čisto nova in res 
so uživali, ko jih je Ina med umivanjem 
žgečkala po podplatih. Po umivanju zob 
je sledila pravljica, ki jih je prav hitro za-
zibala v sladke sanje.

Drugi dan
Jutra so v hribih najlepša, saj te na-

mesto budilke zbudijo kravji zvonci in 
riganje osla. Med pitjem jutranje kavi-
ce sva zaslišali šepetanje in smeh naji-
nih škratkov. Otroke sva povabili, naj 
vstanejo. Po iskanju izgubljenih kosov 
oblačil so s ščetkami in brisačami pri 
umivalniku počakali na umivanje zob. 
Potrebno se je bilo dobro namazati s 
sončno kremo, saj se je obetal vroč po-
letni dan, deklicam pa urediti frizure, za 
kar je poskrbela Ina. Po zajtrku smo se 
ustrezno oblekli in obuli, saj nas je ča-
kal daljši sprehod do gozdička ob poti 
proti planini Pungrat. Pred odhodom 
smo pod našo zastavo zapeli himno: 
Mi smo na Kofcah … Med prijetno hojo 
smo opazovali velike skale nad nami, 
pazili na »kravjeke« na tleh, se sprošče-
no pogovarjali, na strmejšem delu poti 
pa tudi malo sopihali. Po krajšem po-
čitku na Šiji sta nas prijazna planinca 
rešila iz zadrege, ko sta nam pomagala 
odgnati konje, ki so bili ob lesi. Pot nas 
je s široke ceste peljala najprej na ozko 
stezo, nato pa se nam je odprl pogled 
na čudovit travnik, ki je bil posut z gor-
skim cvetjem. Otroci so kar hitro našli 
zdravilne rastline, ki smo jih spoznali 
prejšnji dan. V gozdičku je potekala 
prijetna igra. Otroci so pokazali veliko 
iznajdljivosti in ustvarjalnosti, ko so iz 
naravnega materiala izdelovali hišice 
za gorske škrate. Čas je kar prehitro mi-
nil, potrebno se je bilo vrniti, ker nas je 
v koči že čakalo kosilo. Med vračanjem 

je vsak otrok poiskal svoj spominček, ki 
ga bo nalepil v knjižico. Otroci so spro-
ščeni in polni dobre volje prepevali pla-
ninske pesmi. Po zasluženem kosilu so 
kar popadali na postelje. Popoldan nas 
je Peter »pocrkljal« s sladoledom, potem 
pa so nas obiskali vodniki s psi reševal-
ci. Po kratki predstavitvi dela je sledilo 
iskanje skritih otrok in vodenje psov na 
vrvici pred kočo. Slednje je bilo otrokom 
še posebej všeč. Ko smo se poslovili od 
obiskovalcev, smo si na sosednji plan-
šariji ogledali molžo krav, nato pa jedli 
večerjo, ki je bila prav takšna, kot jo je 
imel rad Kekec: žganci s kislim mlekom. 
Po urejanju knjižic je sledila priprava na 
spanje in pravljica.

Tretji dan
Še dobro, da so otroci trdno spali, saj 

je zgodaj zjutraj grmelo. Tako nisva ve-
deli, če nam bo uspel največji planinski 
podvig. Do zajtrka se je razjasnilo, zato 
smo v spremstvu članov GRS lahko šli 
Po kačji poti pod Froncov greben. Pot 
je bila za otroke zelo zanimiva, saj smo 
spoznali hojo po melišču, razgledi so bili 
zelo lepi, za premagovanje visokih stop 
pa je bilo potrebno vložiti precej truda. 
A vsi so zmogli in na travniku, kjer smo 
naredili počitek, sva vsem čestitali za 
trud in pogum. Pot smo premagali prej, 
kot sva predvidevali, zato smo čas do ko-
sila izkoristili za risanje vtisov v knjižice. 
Z obiskom nas je presenetila naša ravna-
teljica Nataša. Otroci so ji pripovedovali 
svoje vtise in ji narisali risbice. Skupaj 
smo pojedli kosilo, nato pa se je od nas 
poslovila, saj so jo že čakale obveznosti 
v vrtcu. Po počitku smo izvedli orienta-
cijski pohod, kjer so otroci iskali pot s 
pomočjo puščic, reševali naloge, nato pa 
poiskali zaklad. O, kako so se razveselili 
škratkov iz majhnih storžkov! Obljubili 
sva jim, da jih bomo pred odhodom do-
mov privezali na nahrbtnike. Ker je po 
večerji začelo deževati, smo se v koči 
igrali zabavno igro Activity. Čeprav je 

Obogatitvene in dodatne dejavnosti v vrtcu - Lek



vzgojiteljica 34Letnik XIII, št. 5

Obogatitvene in dodatne dejavnosti v vrtcu - Lek

bila za večino otrok nova, so hitro usvo-
jili pravila in zavzeto reševali naloge. 
Zveč pa kar niso in niso mogli zaspati. 
Seveda, naslednji dan se vračamo do-
mov.

Četrti dan
Zbudili smo se v deževno jutro, zato 

smo vse dopoldne ostali v koči. Otro-
ci so bili veseli, ker so se lahko igrali z 
družabnimi igrami, risali in si ogledali 
risanko. Čas do kosila je hitro minil, saj 
smo morali urediti še prtljago. Po slastni 
pici smo naredili kratko analizo. Otroci 
so imeli možnost povedati, kaj jim je bilo 
všeč in kaj ne. Našli so veliko dobrega, 
slabih vtisov sploh ni bilo. Ob spuščanju 
zastave smo še zadnjič zapeli našo hi-
mno in se poslovili od prijaznega osebja. 
Ker ni prenehalo deževati, se nismo mo-
gli vrniti peš. Prijazna Miha in Duško sta 
nas s terenskima voziloma odpeljala do 
avtobusa. V enoti Križe so nas že težko 
čakali starši. Otroci so pohiteli v njihov 
objem. Malo smo pokramljali in ko je 
prispela še prtljaga, smo se s stiskom rok 
in objemi poslovili.

Za zaključek
Tabor je vsem pustil mnogo lepega. 

Stkala so se nova prijateljstva, otroci so 
pridobili nova spoznanja in izkušnje, 
ki jih bodo spremljale na njihovi poti. 
Pogumno, brez solz so prenesli prvi od-
hod od doma. Veseli naju, da sva jim dali 
košček v sestavljanko njihovih življenj. 
Če se bomo čez leta srečali na kakšnem 
vrhu, bova vedeli, da sva jim dali veliko: 

ljubezen do narave in veselje za preži-
vljanje prostega časa na aktiven način. 
Obenem sva tudi midve veliko pridobili, 
saj naju je prav vsak otrok naučil nekaj 
novega in pokazal najine dobre in slabe 
plati. Bogato preživeti dnevi z »najinimi 
škratki« so nama dali nov zagon za delo 
v planinski skupini.

Majda Donoša, vzgojiteljica 
Ina Donoša, pomočnica vzgojiteljice 

Vrtec Tržič

MNENJE O REVIJI
Prvo številko revije Moj otrok & vrtec sem natančno  pregledala in prebrala. Svoje razmišljanje pa povzemam v naslednjih točkah. 
• Revijo lahko opredelimo kot poljudno, komercialno naravnano, nikakor pa ne strokovno. Tega ne more popraviti niti članek avtorice 

Nives Skamlič, »Govor, jezik, sporazumevanje«, ki je po moji presoji edini prispevek v reviji, ki ga brez pridržka lahko označimo za 
strokovni. Čeprav bi verjetno morala to reči tudi za prispevek Alenke Sršen Fras  »Ali je moj otrok hiperaktiven?«, mislim, da je tako 
občutljiv in kompleksen pojem obravnavan preveč poenostavljeno. 

• Prispevki iz vrtcev, ki naj bi prikazovali primere dobre prakse, prikazujejo prakso, ki skrbi za kakovost vzgojno-izobraževalnega dela 
z obogatitvenimi in dodatnimi dejavnostmi, namesto da bi jo gradila na strokovnih osnovah in smernicah, ki jih daje uradni doku-
ment Kurikulum za vrtce kot strokovna podlaga za delo v vrtcih (v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo). Nekdo, ki ne pozna slovenskih 
vrtcev tako glede organiziranosti, opremljenosti, strokovnega koncepta, kot  usposobljenosti strokovnih delavcev ( skozi strokovno 
poklicno izobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje!) bi lahko dobil vtis, da vrtci delajo v »praznem«prostoru, brez izdelanega 
koncepta, ki temelji na spoznanjih različnih strok in je uokvirjen v uradni dokument Kurikulum za vrtce, sprejet na Strokovnem 
svetu za splošno izobraževanje. 

• Vloga vzgojitelja je  zožena na vzgled in postavljanje meja. Popolnoma je izključen pomen vzgojitelja pri  podpori otroku pri učenju. 
• Po mojem mnenju iz celotne vsebine revije lahko sklepamo, da stopajo vrtci korak nazaj, namreč od vzgojno-izobraževalne inštituci-

je, kamor v sistemu vzgoje in izobraževanja v RS sodijo, proti vzgojno-varstvenim inštitucijam iz polpretekle dobe. 
• Strinjam se z vami, da je članek »Zabava za najmlajše! In tudi malo starejše« višek neprimernosti za revijo, ki je namenjena staršem 

predšolskih otrok in ki naj bi jo delili v vrtcih in ki se razglaša za strokovno. V nasprotju je z vsemi strokovnimi, pa tudi zdravorazum-
skimi načeli primerne vzgoje: zanika vrednost pričakovanja, pomen ritualov v vsakdanjem življenju otroka,  ipd. 

• Sprašujem se, ali je s pravnega vidika dopustno, da vrtci preko revije neke zasebne založbe širijo reklamo za različne izdel-
ke, dejavnosti in institucije? 

mag. Marjeta Domicelj
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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:
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Povabilo k sodelovanju        
Se vam porajajo  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 september - oktober 2011
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