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Ožji izbor likovnih del za november — december 2011

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, enakovredno drugemu mestu na državnem tekmovanju. Izdelek otroka, ki ga 
oblikovalec revije iz nabora izbranih del za posamezno številko izbere za naslovnico, pa štejemo kot 
doseženo prvo mesto. Mentorji lahko oboje uporabijo pri napredovanju v strokovne nazive. Avtorji 
likovnih del bodo nagrajeni s knjižnimi nagradami založbe POZOJ. 

NOVOLETNA JELKA – Špela Dobrajc (4,5 let)
mentorica Ema Selič

Vrtci občine Žalec, enota Žalec

SINIČKE - Maks Rupreht (4 leta)
mentorici Olga Mongus, Melita Ravlan 

VVZ Slovenj Gradec

PRVI SNEG - Noelle Vilčnik (5 let)
mentorici Martina Majcenovič, Jožica Klinc  

Vrtec Markovci

NA SMUČEH – Larisa Paradiž (6 let)
mentorici Poldika Praprotnik, Simona Založnik 

VVZ Slovenj Gradec, enota Podgorje
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Prijazen predpraznični 
pozdrav!

Z letom 2011, ki se v teh dneh poslavlja od nas, se zaključuje tudi dvanajsto 
leto izhajanja naše in vaše revije Vzgojiteljica.  Samo v letu, ki se izteka, je v šestih 
številkah izšlo:

-  dvanajst intervjujev, od tega šest strokovnih s priznanimi strokovnjaki ali z 
znanstveniki,

-  šestinsedemdeset strokovnih člankov, ki ste jih napisali vzgojiteljice in vzgo-
jitelji iz  prakse v slovenskih vrtcih,

-  šestnajst tehtnih komentarjev, odmevov ali poročil,
-  šestnajst krajših sestavkov o aktualnem vzgojno-izobraževalnem dogajanju 

v vrtcih in navsezadnje 
-  šest uvodnih razmišljanj aktualne urednice.

Objavili smo tudi natečaj za likovne izdelke otrok, ki krasijo naslovne strani re-
vije, predlagali petnajst novih idej za igre in izpostavili deset primerov aktualnega 
strokovnega dela v izvedbenih kurikulih.

Vse to samo v enem letu. Kdo bi preštel vse prispevke preostalih enajstih let?! 
Kje bi bilo to gradivo objavljeno, če se ne bi pred dvanajstimi leti smelo odločili 
za lastno strokovno revijo, namenjeno prav vzgojiteljicam in vzgojiteljem v nepo-
sredni praksi? Kakor koli, skupaj z vsemi, ki se trudimo z revijo, ste lahko ponosni 
na svoj prispevek k profesionalni rasti vzgojiteljskega poklica in profesionalizaciji 
vrtcev na Slovenskem. Hvala vam za zvestobo in aktivno sodelovanje!

V tej številki toplo priporočam v branje pogovor s Kanadčanko slovenskega ro-
du, učiteljico Heleno Bertok. V pogovoru z njo sem prišla do spoznanja, da smo 
slovenske vzgojiteljice večkrat preskromne, ko razmišljamo in govorimo o sebi, 
svojem delu, izvedbenem kurikulu v vrtcu. Naše delo ni idealno in brez pomanj-
kljivosti, toda  ustvarjamo uspešno zgodbo o predšolski vzgoji v vrtcih, ki je lahko 
dober zgled tudi drugim v Evropi in širše.

Kakovost dela v vrtcu je nesporno povezana s strukturno kakovostjo, ki je v 
Sloveniji določena z zakonom in s podzakonskimi akti. Zavedati se moramo, da 
lahko gospodarska in finančna kriza v svetu in doma ogrozi že doseženo struk-
turno kakovost naših vrtcev. Pritiski v tem smislu so pričakovani, ne bo nam lah-
ko. Ob raznih »racionalizacijah« v vrtcih je treba najprej s strokovnimi merili 
presoditi brez česa lahko vrtci neko razumno daljše ali krajše obdobje poskrbimo 
za kakovostni kurikul, nikakor pa ne smemo ogroziti kakovosti življenja otrok v 
vrtcu. Otroci, ki danes obiskujejo vrtec (pa tudi osnovno šolo), bodo v svojem 
življenju še kako občutili posledice krize, v katero so jih zapletle današnje odra-
sle generacije. Ni potrebno, da so oškodovani že sedaj, v najnežnejšem obdobju. 

Potrudimo se, da bomo vedno in povsod sledili svojemu najvišjemu etičnemu 
principu, da bomo skrbeli za dobrobit otrok, pa kjer koli nas bo že našlo leto, ki s 
svojimi 365 dnevi čaka na vsakega med nami, da ga napolnimo s smiselno vsebino.

                                                                                                                                                      
                                                          Betka Vrbovšek  in vsi v uredništvu

Naj vas božični čas umiri in osreči, 
v letu 2012 pa naj bo za vsakega 
med nami čim manj težkih preiz-
kušenj in čim več zrelega ter odgo-
vornega ravnanja. 

Navsezadnje lahko vsak med nami 
prispeva majhen košček lepote, 
dobrote, ljubezni, miru in upanja 
v mozaik sveta, ki prav takšne 
delčke v svoji sestavljanki najbolj 
potrebuje. 



vzgojiteljica 4Letnik XIII, št. 6

Vrtec se predstavi

Vrtec Zreče

Kljub kriznim razmeram ohranjajmo 
kakovost vrtcev

Predstavite prosim našim bralcem 
vrtec, ki ga vodite.

Vrtec Zreče ima dolgoletno tradicijo, 
štirideset let smo praznovali v letu 2010. 
Deluje v treh enotah, in sicer so to eno-
te Zreče, Stranice in Gorenje. Dejavnost 
predšolske vzgoje izvajamo v osemnaj-
stih oddelkih. V enoti Zreče je trinajst 
oddelkov, od tega pet oddelkov prvega 
starostnega obdobja in osem oddelkov  
drugega  starostnega obdobja. V enoti 
Stranice imamo tri oddelke, od tega je 
en oddelek prvega starostnega obdo-
bja in dva oddelka drugega starostnega 
obdobja. V enoti Gorenje je en oddelek 
prvega starostnega obdobja in en odde-

lek drugega starostnega obdobja. Sku-
paj je v naš vrtec vpisanih 291 otrok. 

Marsikje po Sloveniji povpraševa-
nje po prostih mestih presega raz-
položljive možnosti. Kako je pri 
vas?

V mesecu februarju letos smo ob 
tednu odprtih vrat začutili potrebo po 
odprtju novega oddelka, saj nas je veli-
ko staršev spraševalo o možnostih vpi-
sa. Vpis v mesecu maju pa je nakazal, 
da bo prostora premalo, če ne odpre-
mo še enega oddelka. Stekli so pogo-
vori z Občino Zreče in KS Gorenje in 
s skupnimi močmi nam je uspelo od-
preti nov oddelek v Gorenju ter tako 
rešiti problem. V zadnjih letih nismo 
odklanjali otrok.

Čeprav delujemo javni vrtci po 
enotnih načelih, se med seboj ven-
darle razlikujemo glede na izved-
bene kurikule.  Kako bi opredelili 
svoje poslanstvo?

Vrtec Zreče je imel in ima tudi danes 
pomembno vlogo pri vzgoji otrok. Lah-
ko bi rekli, da predstavlja za predšolske 
otroke mesto raziskovanja, iskanja in 

pridobivanja znanja. Najpomembnej-
še poslanstvo vidimo v vzgoji, ki pa je 
tesno povezana z igro otrok. Vzgojitelji 
vzgajamo otroke v spoštovanju njihove 
svobode in jih pripravljamo na življenje 
v bližnjem in širšem okolju. 

Kaj se vam pri vzgojno-izobraže-
valnem delu zdi še posebej potreb-
no in pomembno?

V procesu vzgoje je potrebno, da te-
sno sodelujejo otroci, starši, strokovni 
delavci in ostali delavci vrtca. Otrokom 
ne ponujamo samo nakopičenega zna-
nja, temveč želimo, da se otrok razvija 
in odrašča v sposobnega, ustvarjalne-
ga, inovativnega in kritičnega drža-
vljana, ki bo imel oblikovano pozitiv-
no podobo o sebi, da bo zaupal vase 
in s tem postal osebnost, ki bo vračala 
družbi s svojo ustvarjalnostjo in s kri-
tično mislijo sooblikovala našo skupno 
prihodnost.

S čim to uresničujete?
Z vsakodnevnim načrtnim delom, 

ki pa je odprto za spodbude in ideje 
otrok, za njihovo ustvarjalnost in že-
lje. Najpomembnejše je vsakodnevno 

Marinka Kovše

Pod zelenimi pobočji Pohor-
ja, na njegovi južni strani, 
so se v plodni ravnici, ki jo 
je naplavila reka Dravinja, 
naselili že stari Slovani. 
Kraj Zreče je prvič pisno 
omenjen v 12. stoletju, eno 
najmlajših mest na Sloven-
skem pa je postalo z razvo-
jem novejšega dela naselja 
na Dobravi, leta 1987.

Utrip kraju določa danes 
razvita turistična ponudba, 
ki privablja turiste v Terme, 
na turistične kmetije in na 
zasneženo Roglo.

Poleg turizma je pomembna 
industrija, saj dajejo podjetja 
Unior, Comet in Swati kruh 
mnogim domačinom.

Zreče so danes sedež obči-
ne, kulturno in trgovinsko 
središče. Pomemben prispe-
vek k utripu kraja daje tudi 
samostojni javni vrtec, ki ga 
vodi dolgoletna ravnateljica 
MARINKA KOVŠE.
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Vrtec se predstavi

kakovostno pedagoško delo v vsakem 
oddelku vrtca.

Ravnatelj je poslovni in strokovni 
vodja vrtca. Zanima nas, kaj je v 
ospredju vaših poslovnih in stro-
kovnih prizadevanj?

Menim, da moram kot ravnateljica 
vedno znova delati na sistemu in ga iz-
boljševati, podpirati možnosti in prilo-
žnosti, da strokovni delavci našega vrtca 
kritično razmišljajo, oblikujejo in upo-
rabljajo svoja strokovna znanja. Zago-
tavljam veliko možnosti za presojanje, 
sprejemanje odločitev, izbiro in samo-
evalvacijo, ohranjam in po potrebi tudi 
spreminjam odnose na vseh nivojih. Za-
vedam se, da v svojih prizadevanjih ni-
sem sama, to je naš skupen proces, kjer 
sodelujemo vsi zaposleni.

Lahko opišete morebitne predno-
sti, ki jih lahko izkoristite v svoji 
okolici?

Vrtec leži v novem delu Zreč, poleg 
termalnega kompleksa. To je čudovito 
okolje, naravno in hkrati urbano, ki nas 
vedno znova navdihuje. Sem prihaja-
jo turisti iz Slovenije in tujine. Srečuje-
mo različne ljudi, marsikdo nas obišče 
v vrtcu. Dobro sodelujemo z občino in 
s krajevno skupnostjo, tudi širše okolje 
nam nudi veliko izzivov.

Na kateri dosežek v zadnjem času 
ste v vrtcu najbolj ponosni?

Ponosna sem na kolektiv, ki se ze-
lo trudi, da smo vrtec, ki nudi otro-
kom varno, prijazno in spodbudno 
okolje, kjer razvijamo partnerski od-
nos s starši in se trudimo, da k delu 
pristopamo profesionalno, da ponu-
jamo različne, bogate, pestre progra-
me z različnimi pristopi in načini de-
la z otroki. Ob vsem prizadevanju za 
kakovostno pedagoško delo pa je po-
memben tudi izgled vrtca in njegova 
notranja funkcionalnost. To še pose-
bej velja za turistični kraj, kakršen so 
Zreče. Zato sem ponosna, da je uspe-
la temeljita obnova enote Zreče. Ta-
ko imamo igralnice in druge prostore 
opremljene z novim sodobnim pohi-
štvom, obnovili smo stenske obloge 
in tla, prepleskali smo igralnice. Kot 
se za turistični kraj spodobi, je dobil 
vrtec povsem novo podobo  tudi z no-
vo streho in s fasado. 

Torej ste s skrbjo in z naklonjeno-
stjo lokalne skupnosti do vašega 
vrtca zadovoljni?

Ne moremo mimo dejstva, da da-
jeta tradicija in poslanstvo našega za-
voda Vrtca Zreče pozitivni prispevek k 
gospodarskemu in turističnemu razvo-
ju v Zrečah. Težko si zamišljamo starše, 
ki bi bili zaradi neurejenega varstva in 
vzgoje svojih otrok zbrani in ustvar-
jalni pri svojem delu. V vrtcu skrbimo 
za mladi rod tudi s spodbudami za ra-
zvoj in učenje, za socializacijo, ki bi je 
večina otrok ne bila deležna v družin-
skem okolju.

Ponosni smo, da je partnerstvo z lo-
kalno skupnostjo trdno, sodelovanje 
pa povezano in obojestransko spoštlji-
vo. Vsi se zavedamo, da je vrtec le eden 
od členov razvojne verige, ki brez osta-
lih členov v občini ne bi mogel prežive-
ti in delovati, a tudi brez našega člena 
verige ne bi bilo ali pa bi bila bistveno 
šibkejša.

Za kaj si boste pri vodenju vrtca v 
šolskem letu 2011/12 najbolj pri-
zadevali? 

Vedno znova se zavedam, da vsak 
dan prinese ravnateljici vrtca potrebo 
po novem razumevanju, po novem 
znanju in spretnostih, zato si osebno 
prizadevam ostati na tekočem z vsem, 
kar se dogaja v kraju in širše v domovi-
ni. Pri ravnateljevanju je potrebna fle-
ksibilnost, kjer ne gre le za prilagajanje 
razmeram, temveč za teženje k stalne-
mu izboljšanju in k profesionalnemu 
razvoju. To pa je proces, ki se nikoli ne 
konča. V letošnjem letu si bom priza-
devala za uresničevanje kurikularnega 
načela enakih možnosti, za spoštova-
nje različnosti med otroki ter s tem po-
vezano omogočanje izbire.

Lahko na kratko predstavite še svo-
jo osebno poklicno pot? 

Po končani srednji vzgojiteljski 
šoli sem se v mesecu septembru leta 
1970 zaposlila v Osnovni šoli Zreče 
kot vzgojiteljica v oddelku, ki se je ta-
krat odprl v Zrečah. Deloval je v pre-
novljenih prostorih železniške posta-
je. Kot mlada neizkušena vzgojiteljica 
sem vsrkavala izkušnje starejših vzgoji-
teljic. Razvoj Zreč, posebno industrije 
in turizma, sta omogočila mladim lju-
dem zaposlitev. Nastale so potrebe po  

razširitvi predšolske dejavnosti. Moja 
naloga je bila v tistih časih pomemb-
na, saj sem morala uveljavljati nova 
spoznanja stroke, ki je videla v spod-
bujanju razvoja otrok potencial za pri-
hodnost. Velikokrat sem morala sama 
sprejemati odločitve, ki so odločale o 
velikosti in razvoju našega vrtca. Leta 
1979 sem postala pedagoški in organi-
zacijski vodja enote Zreče, ki je takrat 
bila še v sestavi javnega zavoda v Slo-
venskih Konjicah, in to delo opravlja-
la vse do leta 1996. V letu 1996 sem 
sodelovala pri ustanovitvi nove Obči-
ne Zreče in ustanovitvi samostojnega 
vrtca v Zrečah. Od takrat naprej sem 
ravnateljica Vrtca Zreče. 

Kaj bi ob koncu poslovnega leta 
2011 zaželeli slovenskim vrtcem?

Predvsem to, da kljub kriznim raz-
meram v gospodarstvu zberemo vso 
moč za ohranitev že dosežene kakovo-
sti predšolske vzgoje in v svojih okoljih 
ter na državni ravni podpiramo ljudi, ki 
jim je mar za dobrobit otrok v vse bolj 
zahtevni in zapleteni družbi.

Vašim željam se pridružujemo tudi v 
uredništvo in se vam za odgovore lepo 
zahvaljujemo.

Urednica
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Aktualnosti

Sodelovanje med najstarejšimi in 
najmlajšimi otroki 

V vrtcu se vsi strokovni delavci zave-
damo, da so medgeneracijske vezi po-
membne, zato jih vzpostavljamo, z njimi 
seznanjamo otroke in jih spodbujamo 
k druženju. Otroci in vzgojitelji se v na-
šem vrtcu in njegovi okolici vsakodnev-
no srečujemo s starejšimi.

Ker smo v vrtcu čutili, da moramo 
tkati medgeneracijske vezi tudi v naši 
okolici, smo leta 2007 medse povabili 
ljudske pevce »Prijatelji 6 še«. V le-
tu 2010 smo pričeli sodelovati tudi z 
Domom starejših v Preboldu. Naš vr-
tec je vključen v projekt medgenera-
cijskega sodelovanja  »Festival za tre-
tje življenjsko obdobje«. S prijetnimi 
doživetji ga realiziramo in približuje-
mo otrokom.

Ljudski pevci
Najprej so otroci spoznali ljudske 

pevce prek pripovedovanja zgodb o 
njihovem otroštvu, nato kot starejše 
pevce, ki prepevajo pesmi, ki so jih pe-
li nekoč, npr. Eno bolho ljubim, Ob 
majhnem lepem jezeru, Lisička je prav 
zvita zver … Otroci so z velikim za-
nimanjem prisluhnili in sodelovali v 
pogovoru. Imeli so možnost opaziti 
ljudska glasbila in prisluhniti njiho-
vim zvokom. Tudi sami so z velikim 
veseljem sodelovali pri igranju na in-
strumente. 

Doživljanje ljudskih pevcev Šest še, 
njihovih pesmi, spremljanja z ljudski-
mi glasbili in vključevanja otrok je bi-
lo za vse nas zelo prijetno in poučno. 
Pevci so postali naši »spremljevalci« 

na različnih praznovanjih in priredi-
tvah, pa tudi na televizijski oddaji »V 
nedeljo pod lipami« na televiziji Celje. 
Povabili so nas tudi k snemanju vide-
ospota ob deseti obletnici njihovega 
delovanja.

Zanimivo vključevanje ljudskih 
pevcev in starih staršev v vrtcu se je 
zelo pozitivno izkazalo na srečanju 
»Ličkanja koruze nekoč«. Otroci so 
z velikim navdušenjem in zanimanjem 
sodelovali v ličkanju koruze. 

Pohod po grajskih poteh in 
Simpozij ljudske pesmi v 
Preboldu

Vsako leto v prazničnem decem-
bru skupaj prepevamo ljudske pesmi 
na pohodu po grajskih poteh Prebolda 
in v graščini Prebold. Tamkaj se zbere-
mo in prepevamo, z iskricami v očeh, 
polni veselja in pričakovanja. Ti trenut-
ki postanejo res čarobni; čutimo med-
generacijsko vez in otroci vedo, da je 
druženje s starejšimi nekaj čudovitega 
in zanje pomembnega. 

Po skupnem druženju v prazničnem 
decembru se v mesecu januarju pred-
stavimo na Simpoziju ljudske pesmi 
v Preboldu. Skupaj zapojemo nekaj 
ljudskih pesmi, nato pa otroci še sa-
mi predstavijo svoje znanje o ljudskem 
izročilu prek plesa, rajalnega plesa in 
deklamacij. 

Otroci občinstvo dobesedno prevza-
mejo in vedno znova si vsi želimo ta-
kšnega sodelovanja.

Sodelovanje z Domom za 
starejše

V Preboldu se je pred letom dni usta-
novil Dom za starejše. Spomladi smo 
obiskali starejše in jim ob praznovanju 
rojstnih dni zapeli pesmice, pokazali 
otroški ples in izročili risbice. To je bil 
zanje zelo lep dogodek, zelo lepo dari-
lo. Skupaj z nami so prepevali, se vese-
lili in se morda spomnili svojih otroških 
dni, saj je marsikomu stekla po licu tudi 
kakšna solza. 

Prijeten obisk smo gostili tudi v vrt-
cu. K nam je prišlo nekaj varovancev do-
ma: predstavili so kulturni program, v 
okviru katerega so zapeli otroške pesmi, 
ki so se jih spomnili, recitirali pesmi iz 
svojega otroštva; skratka se pogovarjali 
z otroki in bili veseli druženja.

Sodelujemo tudi z upokojeno vzgo-
jiteljico, ki nas večkrat obišče, s sabo 
prinese harmoniko in ob njenih zvokih 
prepevamo in plešemo. Gospa Majda 
obišče otroke tudi v vrtcu v naravi  v Do-
mu pod Reško planino, kjer jim predsta-
vi zelišča in pojasni njihovo uporabo. 
Povabi nas tudi na pokušino zeliščnih 
namazov. Zelo smo veseli, da si gospa 
Majda vzame čas in ga deli z nami.

Za zaključek
Zelo smo ponosni, da imamo čast 

družiti se z ljudskimi pevci in s starejši-
mi iz doma ter razvijati in hkrati krepiti 
naše vezi. Otroci vedno znova podoži-
vljajo naše glasbene goste in to izražajo 
na različne načine. Tudi tako, da sami 
organizirajo »nastop«. To je potrdilo, 
da je v ljudski glasbi nekaj nadčasovne-
ga, da je ljudsko izročilo bogastvo pre-
teklosti za sedanjost in prihodnost. Vse 
to nas vodi v nove glasbene načrte, pro-
jekte, ki bi jih v prihodnje skupaj z ljud-
skimi pevci Šest še radi uresničili. Zago-
tovo pa se bomo kmalu srečali in skupaj 
zapeli slovensko ljudsko pesem.

    Vsak drobec časa, ki ga izkoristimo 
za druženje s starejšimi, da jim podari-
mo nasmeh, je plemenitost srca, ki se 
ukorenini v vsakemu izmed nas.

Mateja Matko, dipl. vzgojiteljica 
OŠ Prebold, OE vrtec Prebold

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1990 1. oktober 
razglasila za mednarodni dan starejših. Od takrat je na ta dan po 
svetu in tudi v Sloveniji namenjena glavna pozornost starejšim. 
Tudi v Sloveniji se na ta dan opozarja na odnos do starejših; do-
movi za starostnike imajo na ta dan večinoma dan odprtih vrat, 
pripravljajo pa tudi dejavnosti, s katerimi predstavijo svoje delo 
in poslanstvo. Prirejajo se seminarji, delavnice in celo Festival za 
tretje življenjsko obdobje. Omenjeni festival je največja prireditev 
za starejše in za medgeneracijsko solidarnost v Evropi. Tema le-
tošnjega festivala je »Za strpno in socialno sožitje vseh generacij«. 

(Statistični urad RS, 2011)
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Vrtec Stročja vas deluje kot enota 
pri Osnovni šoli Stročja vas. Naš vrtec 
leži sredi naselja, ki ga obdajajo gozdo-
vi, sadovnjaki, njive in vinogradi. Vse 
to skupaj z otroki s pridom izkoristi-
mo in hkrati spoznavamo lepote nara-
ve. V tednu otroka smo si v Herman-
cih ogledali enega največjih klopotcev 
na svetu, ki je oddaljen uro in pol hoje 
od vrtca. 

Pot nas je v sončnem vremenu vodila 
navkreber med vinogradi. 

Pohoda se je udeležilo štirideset 
otrok in šest strokovnih delavk. Otroci 
pa so bili pozorni do deklice na vozič-
ku ter so ji bili pripravljeni pomagati ob 
morebitnih ovirah na poti.

Naslednji dan smo se pripravili na  
»brotvo«. Na igrišču vrtca imamo po-
sajeno brajdo jurkomandere in izabe-
le, ki nam poleti daje prijetno senco, v 
jeseni pa nas obdari z grozdjem. Klo-
potec, ki nam ga je naredil eden od 
staršev, pa nas razveseljuje s svojim 
oglašanjem. Po trgatvi smo se odlo-
čili, da si naredimo pravi grozdni sok. 

Grozdje smo obrali, stisnili z roka-
mi in nato še v »preši.« Otroci so od 
doma prinesli »pϋte« in »šϋrce,« hi-
šnik pa nam je pripravil prešo. Delo je 
bilo opravljeno z veliko mero veselja 
in zadovoljstva otrok. Še posebej, ko 
so lahko poskusili sok, ki so ga »spre-
šali« sami. Ker pa smo imeli naslednji 
dan skupaj s starši kostanjev piknik, so 
nekaj soka ponudili tudi staršem.

Teden otroka pa smo obeležili tudi 
s knjigo oz. pravljico. Po predstavitvi 
zgodbe Pod medvedovim dežnikom 
smo nadaljevali z likovnimi deli in tu-

di sami naredili knjigo. Največje prese-
nečenje za otroke je bila dramatizacija 
pravljice na igrišču vrtca, ki so jo zai-
grale vzgojiteljice. 

 Cvetka Sovič in Anita Žižek,  
OŠ Stročja vas, enota vrtec

Teden otroka v našem vrtcu
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Tuji jezik že v vrtcu
V Vrtcu Jadvige Golež Maribor le-

tos že četrto šolsko leto poteka inova-
cijski projekt Z igro, glasbo in s plesom 
doživljati tuji jezik. Projekt poteka v 
okviru Zavoda za šolstvo Republike 
Slovenije. S tako imenovanim akcij-
skim raziskovanjem odkrivamo nove 
poti do kreativnih in učinkovitih uč-
nih okolij. V projekt so vključene vse 
tri enote vrtca.

    Integrirano poučevanje tujega je-
zika v vrtcu je ciljno in vsebinsko ve-
zano na kurikul, naše delo pa temelji 
na sodelovanju in skupnem načrtova-
nju med vzgojiteljico oddelka in uči-
teljico tujega jezika. Vsebinske sklo-
pe v materinščini tako nadgrajujemo 
s temami v tujem jeziku. Na tak način 
otroci tuj jezik spoznavajo in doživlja-
jo v kontekstu in naravnih situacijah. 
Pomembno je, da otroci v igri, pesmi, 
plesu, gibalnih igrah in ob zgodbah ak-
tivno sodelujejo in niso zgolj pasivni 
poslušalci jezika. Dejavnosti so zasno-

vane tako, da se otroci zabavajo, ob tem 
pa razvijajo pozitivni odnos do tujega 
jezika.

Kako je videti naš dopoldan z an-
gleščino? Začnemo z jutranjim pozdra-
vom v krogu (pozdrav, štetje prisotnih 
otrok, pesmi in deklamacije), nato pa 
sledi usmerjena dejavnost – gibalna 
igra, ples, zgodba, pesem ali deklamaci-
ja, ki se navezuje na izbrano temo. Na-
še druženje zaključimo s pozdravom v 
slovo, seveda pa je tuj jezik prisoten tu-
di pri dnevni rutini: med higieno, med 
pripravo na obroke; vedno poimenu-
jemo tudi pribor, hrano, pijačo, ne po-
zabimo pa niti na vljudnostne fraze in 
bonton. Trudimo se, da so dejavnosti 
zasnovane tako, da otroka nagovori-
mo celostno. Situacije v tujem jeziku 
otroka spominjajo na običajne situa-
cije, ki jih doživlja v materinščini. Ob 
tem spoznava, da je tuji jezik sredstvo 
sporazumevanja. 

    Pot akcijskega raziskovanja je vse-
kakor vznemirljiva, a tudi zahtevna. 
Zato mora tisti, ki stopi na to pot, ver-
jeti v drugačen način dela, želeti si mo-
ra izboljšati lastno prakso, znati mora 
sodelovati v skupini in timsko načrto-
vati. Predvsem pa mora otrokom pre-
pustiti aktivno vlogo soudeleženca v 
procesu. Le tako lahko nadaljnje izzi-
ve vidimo z drugačne perspektive in 
sprejmemo odgovornost, da spreme-
nimo star način in hkrati soustvarjamo 
nek nov, učinkovitejši model pouče-
vanja. Tako v bistvu razvijamo dobro 
prakso, ob tem pa nenehno iščemo še 
boljše in ustreznejše oblike in metode 
dela, da bo lahko otrok na njemu pri-
jeten in zabaven način razvijal senzibi-
lizacijo za tuji jezik.

Seneva Kmetec, prof. angl. in nem. jezika 
Vodja inovacijskega projekta  
Vrtec Jadvige Golež Maribor

V letošnjem šolskem letu sva se s 
sodelavko Marijo Bezjak odločili, da 
izvedemo prvo srečanje s starši in z 
otroki v naravi, saj je eden izmed ci-
ljev, ki jih želimo realizirati v tem šol-
skem letu, spodbujanje ekološke oza-
veščenosti in nadgrajevanja zdravega 
življenjskega sloga vseh udeležencev 
vzgojno-izobraževalnega procesa. 

   Povabili smo gozdarja in gozdar 
Miha Strah se je z veseljem odzval na-
šemu povabilu. Tako smo se  25. 10. 
2011 pred vrtcem zbrali starši z otro-
ki, strokovni delavki in gozdar. Najprej 
smo se odpravili po poti skozi park do 
reke Mure, kjer smo se ustavili in po-
slušali pripovedovanje gozdarja. Pove-
dal je, da je potrebno na poti, po kateri 
bomo šli, otroke imeti pod nadzorom, 
da kdo ne pade v reko. S seboj je pri-
nesel vrv, za katero so se otroci prijeli 
ter šli lepo drug za drugim. V nadalje-
vanju je povedal, da imamo v gozdu 
listnata in iglasta drevesa, da so stara 
in mlada in da rastejo v gozdu tudi gr-
mi – vse to smo tudi pogledali. Potem 

nam je pokazal, kako gozdarji zaščiti-
jo novo zasajena drevesa pred srnami, 
povedal pa nam je tudi nekaj o odno-
su do narave. Moramo se namreč pri-
merno obnašati, se tiho pogovarjati, 
morebitne smeti in ostanke malice pa 
odnesti s seboj. Opravili smo tudi po-
čitek. Otroci so pomalicali, saj jim je 
gozdar prinesel gozdarsko malico. Po 

opravljeni malici smo se zahvalili goz-
darju in se napotili nazaj proti vrtcu. 
Odziv staršev in otrok je bil pozitiven. 
Menim, da so se otroci veliko naučili 
in doživeli dosti lepega. 

Petra Lehko, dipl. vzg. 
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Jesensko srečanje z gozdarjem
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Uvod
Sem vzgojiteljica v oddelkov malčkov. V igralnici ima-

mo različne lutke, največ je živali, ki so otrokom že v uvajal-
nem obdobju nudile tolažbo in umirjenost pri vključevanju 
v skupino. Nekateri so jih sprejeli s takim navdušenjem, da 
so začeli nositi mehke igrače in lutke tudi od doma. Neka-
teri še vedno želijo spati z njimi. Pri petju pesmic je vedno 
prisotna lutka žival, o kateri pojemo. V kotičku dom jih hra-
nijo, oblačijo, previjajo, se pogovarjajo, v lutkovnem kotičku 
pa se z njimi igrajo.

Od zamisli do izvedbe 
Pri opazovanju otrok se mi je porodila ideja, da izdelam 

večjo lutko bibo, iz mehkega  frotirja, z glavo, desetimi noga-
mi in tipalkama. Napolnila sem jo s pralnim polnilom. Priši-
la sem še žepek, kamor lahko otrok vtakne roko. Dali smo ji 
ime biba Maja. Najraje jo imajo pri simbolnih igrah v meh-
kem in kuhinjskem kotičku. Postala je njihov igralni vrstnik. 
Biba Maja je postala rdeča nit našega vzgojno-izobraževalne-
ga dela in sodelovanja s starši, zato sem pripravila tematski 
sklop (temo) z naslovom Biba buba baja. Dejavnosti, ki smo 
jih izvajali, so bile naslednje:
-  spoznali smo pesmico Biba raja,
-  spoznavali smo še druge različne bibarije,
-  plesali smo bibin ples,
-  igrali smo se didaktični igri Kaj dela biba, Kje je biba,
-  igrali smo se gibalno igro Medved stopa,
-  naredili smo bibin mehki poligon,
-  igrali smo se z bibo Majo v lutkovnem kotičku,
-  izdelovali smo bibe iz različnih odpadnih materialov.

Odločila sem se, da bom opazovala in si zapisovala ver-
balno komunikacijo otrok pri simbolni igri v kuhinjskem 
kotičku.

Cilji
- Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah 

in položajih, ob vsakodnevnih dejavnostih ter različnih 
socialnih situacijah.

- Otrok razvija jezik na vseh jezikovnih ravninah (od glaso-
slovne, oblikoslovne do skladenjske in pomenoslovne).

- Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vklju-
čen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi.

- Razvijanje socialne spretnosti in sodelovanja (Kurikulum 
za vrtce 1999).

Metoda zbiranja in zapisovanja gradiva
Za zbiranje gradiva sem uporabila etnografsko metodo, 

ki temelji na opazovanju in raziskovanju. Raziskovalec mora 
preživeti veliko časa v skupini, ki jo opazuje. Zelo pomembno 
je, da vzgojitelj otroke dobro pozna, kajti le tako lahko razu-
me jezikovno  komunikacijo.

Simbolna igra je vezana na pogoje, v katerih je manj ome-
jitev. Za simbolno igro morajo imeti otroci dovolj časa, pri-
merno število bolj ali manj strukturiranih ali realističnih igrač 
in igralnih materialov ter seveda primeren prostor. Vsebina 
simbolne igre je pri malčkih omejena na tista dejanja, ki jih 
malčki v svojem vsakdanjem življenju najpogosteje izkusijo 
in so povezana z njihovimi osnovnimi potrebami, kot so hra-
njenje, pitje, spanje  … (Marjanovič Umek 2001).

Odločila sem se, da bom opazovala dve simbolni igri v 
kuhinjskem kotičku, in sicer:
-  simbolno igro med samimi otroki in 
- simbolno igro, pri kateri bo sodelovala lutka, ki jo animira 

vzgojiteljica.

Simbolna igra posnemanja po spominu v kotičku “dom”.

Stanislava Hrovat, dipl. vzgojiteljica 
Vrtec pri OŠ Žužemberk

Lutka spodbuja govorno aktivnost otrok
Povzetek
V prvem starostnem obdobju je simbolna igra 
pomemben dejavnik pri razvijanju govora, ker 
temelji na sproščenosti in spontanosti. V pri-
spevku predstavljam elemente posameznih 
aktivnosti, ki smo jih izpeljali  v okviru predno-
stne naloge o lutki.  Dobro sodelovanje s starši 
pripomore h kvalitetnemu vzgojnemu progra-
mu ter razvijanju socialne spretnosti med do-
mom in vrtcem. Opisujem dejavnosti, ki smo jih 
izvajali v skupini in v sodelovanju s starši.                 

Ključne besede: predšolski otrok, lutka, simbol-
na igra, jezik, starši
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Opis
Zanimanje za vsako simbolno igro je trajalo 5–7 minut. 

V tabele, ki sem jih izdelala v ta namen, sem zapisovala jezi-
kovno komunikacijo. Namesto imen sem zaradi varovanja 
podatkov otroke označila s številkami.

Zapis jezikovne komunikacije pri samostojni simbolni 
igri otrok:

OTROK 1 OTROK 2 OTROK 3

Gemo kuhat.
Skuhej, skuhej.
Kuhej, kuhej.
Se Ajdi.
Na, na, zev.
Je, jé.
Zica, zica.
Bos pisaja.
Se notel.
Lej, juha.
Ne vec, ge.

Na, na.
On, on.
On, on.
Mesa, mesa.
Ica, ica.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja.

Na, na.
E, e.
E, e.
Ne, ne.
Bi, bi, e, e.

Zapis jezikovne komunikacije pri simbolni igri otrok 
ob motivaciji z lutko bibo Majo:

OTROK 1 OTROK 2 OTROK 3

Ej ga, biba.
Skuhej, skuhej.
Biba, buba, baja, muc.
Biba, buba baja.
Luka, dej bibo.
Daja zico.
Biba Maja pila se, se.
Biba buba baja, bibica, pila.
Se, se.
Na, na, biba.
Plese, se, se, plese.
Se kuhej.
Dej, dej.
Biba, baja.
Igala.
Hoda, hoda.
Biba, bibica.
Biba, buba.
Baja, inga.
Aja biba.
Bibica.

Baja, biba.
Au.
Ja, ja, ja.
Biba, ja,ja.
Daja, daja.
Biba, baja.
Ia, ia.
M, m, m.
Biba, buba, baja.
Ja, ja, ja.
Ica, ica.

E.
Biba, ja, ja.
E, e, biba.
Ne, ne.
Aja, aja.
Ne, ne.
Aja, aja.
Oja, oja, oja.
E, e, e.

Iz zapisa sem sklepala, da lutka spodbuja govorno aktiv-
nost otrok. Prepričala sem se lahko, da je simbolna igra po-
memben dejavnik pri razvijanju govora, kar potrjujeta obe 
igrani igri. Govor je povezan s praktičnimi situacijami (igra), 
v katerih otrok govori. 

Biba Maja je potovala z otroki tudi domov
V sodelovanju s starši sva se s sodelavko odločili, da bo 

biba Maja potovala z vsakim otrokom domov za dve noči. 
Otrok jo je odnesel domov v nahrbtniku, v katerem je bil 
priložen zvezek. Vanj so starši skupaj z otroki risali, prilagali 
fotografije, zapisovali doživetja igre otroka in bibe, razne pe-
smice, bibarije, misli, svoja doživljanja in razmišljanja ostalih 
družinskih članov. Pri vseh  je bil prisoten pozitiven ustvar-
jalen, socialen in čustven odziv. 

Družina nekega otroka je zapisala: »Ko opazujemo otro-
ka, ki odkriva svet, ga ponovno odkrivamo tudi sami. Le ka-
ko smo lahko pozabili, kako gladka in bleščeča je žoga, ka-
ko svetloba odseva od vodne gladine, kako listje spreminja 
barvo in postane nekega poletnega dne lisasto, kako se račke 
potapljajo, kako veverice tečejo čez trato? Ob otroku vse to 
zaživi na novo.«

Starši so izdelovali lutke
Ker imajo otroci zelo radi lutke, biba Maja pa je samo ena, 

sva v decembru starše in otroke povabili na  ustvarjalno sre-
čanje, kjer so lahko skupaj z otrokom izdelali bibo in jo od-
nesli domov. Pri izdelovanju bibe so starši sami opazili, kako 
navdušeni so bili otroci. Nataknili so jih na roke, se z njimi 
pogovarjali, božali starše, peli, smejali, stiskali k sebi … Sami 
pa so se dobro počutili, ker so otrokom polepšali dan in jih 
razveselili. Otroci bibe večkrat prinesejo v vrtec, se z njimi 
igrajo in tudi zaspijo. Radi poslušajo, ko jim ob bibi pripo-
vedujem tako, kot je zapisala mamica otroka: »Dve tipalki, 
deset nožic, jaz sem biba, vesel možic. Pridem k tebi, se igram 
in še malo pocrkljam.«

Zaključek 
Lutka pomembno vpliva na otrokov razvoj pri zaznava-

nju, govoru, razumevanju, gibanju in socializaciji. Otrokovo 
izražanje z lutko je njegov način sporočanja osebnega mne-
nja o okolju, ki ga obdaja. Lutka vzbuja otrokovo domišlji-
jo in ustvarjalnost, dva pomembna elementa za otrokov na-
daljnji razvoj. Pomembno je, da tudi vzgojitelji verjamemo 
v moč lutk, da jih pogosto uporabljamo. Skozi lutkovne ak-
tivnosti odkrivamo vsakega posameznega otroka kot edin-
stveno osebnost. 

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

RS za šolstvo. 
- Marjanovič Umek idr. (2001). Psihologija otroške igre. Ljubljana: Znan-

stveni inštitut Filozofske fakultete.
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Dramska umetnost nudi otrokom možnosti, da so ustvar-
jalni. Daje tudi spodbude za razvoj funkcij, kot so doživljanje, 
zaznavanje, spoznavanje umetnostnih zvrsti ter spoznavanje 
lastnih ustvarjalnih potencialov. Ker imajo predšolski otro-
ci razvito univerzalno sposobnost za igro biti kot da, ima-
mo strokovni delavci osnovne pogoje za razvijanje kreativ-
ne drame ter izvajanje umetnostne terapije. Ta pa pomaga 
predšolskim otrokom razvijati nenasilno komunikacijo, tople 
medsebojne odnose in socialni čut ter zagotavlja strokovno 
usposobljenim delavcem, da spodbujajo neverbalne inte-
rakcije in komunikacijo skozi dotik. Vse dramske dejavnosti 
morajo zagotavljati možnosti, da se vsak posameznik izrazi 
na sebi lasten način (Korošec 2006).

Poudarek na procesu nastajanja dramske 
igre

Potrebno je zaupati radovednosti otrok, otrok mora biti 
akter in izvor dogajanja. Imeti mora dovolj možnosti za eks-
perimentiranje s »če bi bilo«. Brez tega lahko ostanejo otroci 
aktivni in ambiciozni, izgubili pa so izvirnost  in ustvarjalnost 
(Praper 1992, str. 179). Vrbovšek (2006) navaja v uvodnih 
besedah zbornika posveta Umetnost v kurikulu, da se morajo 
dejavnosti s področja umetnosti dogajati v območju bližnjega 
razvoja, kot je prostor učenja poimenoval Vigotski, zato sva 
s sodelavko v oddelku  pri različnih izvedbenih dejavnostih 
sledili  vodilu, da bova tudi pri dramskih dejavnostih korak 
pred otrokovim razvojem na tem področju.  Strinjali sva se, 
da je otrokova dejavnost in njegovo doživljanje pomemb-
nejše od izdelka.  Poudarjali bova torej predvsem proces na-
stajanja dramske igre. Prisotnost na omenjenem seminarju 
Umetnost v kurikulu mi je bila potrditev in nadgradnja doslej 
usvojenih znanj na področju umetnosti.  

Spontane in načrtovane dejavnosti    
S pridobljenim znanjem in z zagotavljanjem bogatega uč-

nega okolja sva preko spontanih in načrtovanih igralnih de-

javnosti v kotičkih  ustvarjali pogoje za  razvoj domišljije, pa 
tudi socialno učenje in pridobivanje koristnih in uporabnih 
življenjskih izkušenj. Z domiselno prostorsko ureditvijo v 
okviru konteksta sva otrokom omogočili, da so ustvarjali di-
aloge na osnovi okoliščin, lastne domišljije in improvizacije. 
Dejavnosti so zajemale različne delavnice, razvoj lutkovnih 
in dramskih iger, sodelovanje na prireditvah s predstavitva-
mi lastnih in skupnih dramskih kreacij. Tako so imeli otroci 
priložnosti za ustvarjanje, raziskovanje in učenje. Pridobiva-
li pa so tudi izkušnje za lažje razumevanje medčloveških od-
nosov ter vživljanje v življenje drugih živih bitij, oseb, likov.

Cilji 
Omogočiti, da otrok preko dramske igre razvija  različne  

sposobnosti:
- razvija domišljijo, ki vodi v kreativnost;
- oblikuje pozitivno samopodobo, ko sodeluje pri urejanju 

prostora, scene, izvedbi igre ter izražanju idej zamisli in re-
šitev, pridobiva samozaupanje, osebno zadovoljstvo;

- razvija socialne veščine, kot so upoštevanje,  poslušanje,  
drugačnost, tolerantnost …

- izraža emocije, kot so strah, jeza, veselje; sprošča strahove 
in se na varen način sooča  z negativnimi čustvi;

- razvija lastno ustvarjalnost, ko s svojimi idejami oblikuje 
zgodbe, lutke, dodaja like, soustvarja sceno, pripomočke;

- pridobiva sposobnost spontanega besednega izražanja;
- posluša govor in se z veseljem vključuje v priložnostne 

komunikacijske procese z vrstniki in odraslimi v različnih 
kotičkih;

- pridobiva občutek za čas in prostor, v katerega kreativno 
posega;

- pridobiva občutek za vrednotenje literature.

Način izvedbe
Poiskali sva primerne vsebine iger,  deklamacij, zgodb ter 

pravljic, glasbe, kot izhodišč za oblikovanje novih dramskih 

Povzetek
V članku predstavljam pristope k razvijanju 
dramske umetnosti, ki smo jih vključevali v 
razvijajoče se spontane in vodene dejavnosti 
po kotičkih. Z domiselno prostorsko ureditvijo 
sva otrokom omogočili, da so ustvarjali dialoge 
na osnovi okoliščin, lastne domišljije in impro-
vizacije.

Ključne besede: dramska umetnost v kurikulu, 
kreativne gledališke dejavnosti, bogato gledali-
ško okolje, učenje za življenje

Otroci oblikujejo prostor za dramsko igro.

Anica  Ašenberger, vzgojiteljica 
Vrtci občine Žalec

Spodbujanje dramske igre



vzgojiteljica 12Letnik XIII, št. 6

Pobuda
Strokovni delavki v oddelku se trudiva, da smo z otroki 

v vrtcu čim več na svežem zraku. Tako smo z otroki veli-
ko časa preživeli na dvorišču vrtca, kjer smo grabljali listje 
in  pobirali orehe, dostikrat smo šli na sprehod in opazo-
vali, kako se spreminja narava. Vedno, ko smo bili zunaj, 
so otroci, ki so zelo dobri opazovalci okolja, videli kakšne-
ga pajka. Te živali so preprosto občudovali, kar niso mogli 
vstran od njih. Posebno pozornost jim je vzbudila ‚‘velikan-
ska‘‘ pajkova mreža, ki se nam je vsako jutro lepo lesketala 
skozi okno igralnice. Razprostirala se je na grmu pred našo 
igralnico in na njej se je bohotil pravi veliki, debeli pajek, 
ki nas je neštetokrat zmotil, ko smo zajtrkovali. In to je bil 
tisti ključni trenutek, ko sva se  vzgojiteljici odločili, da je 
treba za otroke narediti nekaj več na tem področju, saj jih 
pajki zares zanimajo.

Izhodišča za projekt
Narava je področje, kjer otrok pridobiva izkušnje z živimi 

bitji, se veseli raziskovanja, odkriva novo znanje. Otrok spo-
znava živali, jih spoštuje in se zanima za življenjske pogoje. 
Spoznava naravno okolje in aktivno skrbi za njegovo ohra-
nitev. Ima rad živali in rastline, se veseli srečanja z njimi in 
je do njih obziren in spoštljiv. Pri naravoslovnih dejavnostih 
se otrok uči misliti in raziskovati. Strokovni delavci moramo 
omogočiti otrokom dovolj časa in priložnosti, da z lastnim 
preizkušanjem začutijo lastnosti narave z vsemi čutili. Da-
ti moramo otroku dovolj možnosti in spodbude, da spra-
šuje, čuti, misli, išče in daje odgovore na vprašanja ob tem, 
da opazuje, eksperimentira, raziskuje, opisuje in razlaga. 

Otroku moramo omogočiti, da iz narave prinaša živa 
bitja, jih opazuje in skrbi zanje ter jih v naravo tudi vrača. 
Otroci so sposobni, radovedni in motivirani za raziskovanje 
in odkrivanje, zato smo se začeli pogovarjati o pajkih in jih 
bolj načrtno opazovati in iskati njihove mreže.

Dejavnosti v projektu
Projekt »V kotu za omarob…« je nastal v sklopu profe-

sionalnega izobraževanja strokovnih delavk za izvajanje ele-
mentov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia 
na področju predšolske vzgoje. Temelje pedagoškega kon-
cepta Reggio Emilia predstavlja več izhodišč. Večina teh iz-
hodišč je upoštevana že v Kurikulumu za vrtce. Pri projektu 
»V kotu za omaro …« smo se trudili upoštevati naslednje:
- Pomagati otrokom poglobiti in izpopolniti smisel za do-

godke in pojave v njihovem okolju. Vzgojiteljice spodbujajo 

Za dobro prakso

vsebin. Načrtovali sva dejavnosti po kotičkih, z ustrezno po-
nudbo sredstev ter z možnostjo uporabe le-teh v okviru do-
ločenih vsebin. Spodbujali sva izražanje zamisli, želja ter in-
teresov posameznika in skupine. Zagotavljali sva opazovanje 
sveta z vsemi čutili in ustvarjali pogoje, da so opazovano oži-
vili z lutkami in dialogi v igrah vlog ter omogočili domiselno 
uporabo različnih prostorov: avle, dela igralnice, garderobe 
ali igrišča. 

Kaj sva spremljali in na kaj sva bili še 
posebej pozorni?

 Omogočili  sva  problemsko učenje in nudili dovolj mo-
žnosti, da so se v igri predstavili sami ali kot del skupine. Po-
skušali sva biti dobri opazovalki in poslušalki, kar nama je bilo 
v pomoč pri evalvaciji. Pridobivali sva povratne informacije 
otrok ob vključevanju v igro, preko didaktičnih pogovorov 
komentarjev risb, slik izdelkov. Spremljali sva medsebojno 
sodelovanje otrok, komunikacijo, način reševanja problemov, 
konfliktov. Sledili sva, na kakšen način so oblikovali zgodbe 
ob vživljanju v različne vloge, in opazovali, kako so se kot 

posamezniki vključili v dejavnost. Spremljali in beležili sva, 
kako so se dogovarjali, se uglasili med seboj.

Evalvacija
Otroci so aktivno sodelovali pri načrtovanju in razvijajo-

čih se dejavnostih na področju dramske umetnosti. Lahko so 
soodločali, izbirali ter kritično vrednotili vse elemente. Spro-
ščeno in kreativno so se izražali kot posamezniki in skupina, 
dobili so potrebno spodbudo in pomoč. Postopno so začeli 
izražati sodelovalen odnos, pridobljene sposobnosti komuni-
ciranja pa so spretno uporabili v vsakdanjih situacijah v vseh 
segmentih dnevnega reda.

Literatura
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Marjanovič Umek, L., Zupančič, M. (2006). Psihologija otroške igre: od roj-

stva do vstopa v šolo. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske 
fakultete.

Praper, P. (1992). Tako majhen, pa že nervozen!?. Nova Gorica: Educa.
Vrbovšek, B. (2006). Uvodna beseda. V: Umetnost v kurikulu vrtca. Zbornik. 

Ljubljana: Supra.    

Suzana Benčec, dipl. vzgojiteljica 
Martina Lipaj, vzgojiteljica 
Vrtci Občine Moravske Toplice

V kotu za omaro …
Povzetek
V prispevku predstavljava projekt »V kotu za 
omaro …«, ki se je odvijal v oddelku drugega sta-
rostnega obdobja, v skupini otrok od 4. do 6. le-
ta. Cilj projekta je bil aktivno sodelovanje otrok 
pri pripravi, izvedbi in zaključku projekta. 

Ključne besede: projektno delo, pajki, razne de-
javnosti, evalvacija
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otroke k odločitvi, da sami ali skupaj s sovrstniki izberejo 
dejavnost, saj si tako pridobijo zaupanje v lastno intelektu-
alno moč in razvijajo najrazličnejše sposobnosti.

- Predstaviti različna gradiva, ki nastajajo v vzgojnem pro-
cesu oz. prikazujejo ustvarjanje in učenje otrok ter de-
lo in življenje vrtca, na različnih mestih v vrtcu in zunaj 
vrtca.

- Spodbujati in omogočati različne oblike izražanja: vsak 
otrok se rodi s »sto jeziki«, a mu lahko hitro ostane le 
eden, če ostale zanemarjamo. V tem projektu so otroci 
imeli možnost izražanja v različnih jezikih: ples, gibanje, 
mimika, risba, ritem, glasba, govor … Otroci so s tem 
na različne načine izražali odnos do sebe, do drugih in 
narave.

Dejavnosti, ki smo jih načrtovali in izvajali: iskanje in 
opazovanje pajkov na dvorišču, iskanje in opazovanje paj-
kov v gozdu, opazovanje in fotografiranje pajkov, pogovar-
janje o pajkih, obisk potujoče knjižnice in izbira literature o 
pajkih, prinašanje literature  in fotografije o pajkih od doma, 
iskanje informacij o pajku na internetu, iskanje podobnosti 
in razlik med pajki, ogled fotografij s pomočjo episkopa in 
računalnika, ureditev naravoslovnega kotička in  priprava 
terarija (pesek, listje, veje …), lovljenje pajkov na igrišču 
in v gozdu, prinašanje živih pajkov od doma, prinašanje 
hrane za pajke,  obisk profesorice biologije Nataša Titan 
(prebivališče pajkov, vrste pajkov, razmnoževanje, zgrad-
ba pajka …), izdelava plakata pajek, iskanje in opazovanje 
pajkove mreže, ogled pajkove mreže s pomočjo episkopa 
in diaprojektorja, ogled pajkove mreže in pajka s pomočjo 
mikroskopa, opazovanje pajkov in pajkovih mrež z lupami, 
spoznavanje ugank in pesmic o pajku (tudi v angleškem je-
ziku),  obisk hišnika Roman Zelenko, ki nam je pomagal  
pripraviti deske z žeblji za pajkovo mrežo, pletenje pajkove 
mreže, risanje pajkove mreže (na prozorno folijo z flomastri 
različnih debelin, na velike bele papirje s svinčniki različnih 
trdot (B, HB, 5B, B6 …,  na črn papir z belimi barvicami in 
voščenkami, prerisovanje pajkove mreže na folijo, preriso-
vanje pajkove mreže s pomočjo episkopa), izdelovanje paj-
kov iz različnega materiala (gline, tulcev in papirja), igranje 
gibalnih iger (Pajek in muhe in Pajek).

V osmem tednu smo projekta smo še pripravili vabila, 
pripravili izdelke, si ogledali ‚‘Power point‘‘ predstavitev 
projekta, spekli muffine za povabljence  in jim predstavi-
li projekt. 

Evalvacija
Otroci so sposobni, radovedni in motivirani za razisko-

vanje in odkrivanje, zato smo se začeli pogovarjati o pajkih 
in jih bolj načrtno opazovati in iskati njihove mreže.

V prvem tednu smo veliko opazovali pajke na igrišču, 
sprehodih in jih tudi iskali v naravi. Otroci so se ustavljali 
ob živih mejah, jih občudovali in se o njih tudi pogovarjali. 
V roke so vzeli tudi fotografski aparat in sami fotografirali. 
Ob tem so se počutili odrasle in pomembne. Vsako fotogra-
fijo so si želeli takoj ogledati in se ob njej tudi pogovoriti.

V potujoči knjižnici smo iskali primerno literaturo o 
pajkih in je kar nekaj tudi našli. Z zanimanjem so listali po 

knjigah in iskali informacije o pajkih. Uporabili smo tudi 
internet in našli veliko zanimivih informacij. Vse, kar jih je 
zanimalo, sva jim prebrali. 

S pomočjo episkopa smo si povečali fotografije pajkov in 
njihovih mrež. Na steni so videli velike pajčevine in pajke, 
ki so bili videti čudovito. Vsak otrok je želel nekaj poveda-
ti o videnem. Govorno so bili ves čas aktivni in radovedni. 

Otroci so izrazili željo, da bi tudi v igralnici imeli paj-
ke. Kako si urediti kotiček, je bil spet velik izziv za otroke. 
Vzgojiteljica Martina je prinesla v vrtec terarij. S pomočjo 
literature smo izbrskali, kaj vse rabijo pajki za življenje. Ne-
kaj otrok je odšlo na igrišče in nakopalo pesek za podlago. 
Dva otroka sta natrgala sveže zelenje in vejice. Ko so nare-
dili pravi domek za pajke, so jih na koncu spustili v terarij. 
Pajke so otroci predhodno prinesli od doma in nekaj smo 
jih našli tudi na igrišču. Po končanem delu smo bili vsi za-
dovoljni nad opravljenim delom. Naloga vseh otrok je bi-
la skrb za pajke s hrano. Vsak dan so od doma nosili muhe, 
mravlje, mrčes. Po potrebi so škropili tudi terarij z vodo.

Obiskala nas je tudi profesorica biologije Nataša Titan. 
Povedala je marsikaj zanimivega iz življenja pajkov. Otroci 
so ob njeni razlagi spoznali in usvojili strokovne izraze, ki 
so jih potem kasneje tudi uporabljali.  Izdelali smo plakat 
pajka. Narisali so pajka in njegovo telo, ga opisali in narisali 
njegovo mrežo. Dele pajka so tudi zapisali na plakat. Vsak 
dan so se vračali k plakatu in se ob njem pogovarjali. Sko-
zi lupo so pajke tudi opazovali, jih primerjali med seboj in 
jih tudi pravilno poimenovali. Aktivnost otrok ni popu-
stila, ampak se je še povečala. Pogovor je ves čas bivanja v 
vrtcu in tudi doma potekal okrog teh majhnih živalic. Star-
ši so bili presenečeni nad zainteresiranostjo otrok nad tem 
in velikokrat o tem poročali nama, vzgojiteljicama. Kamor 
koli nas je zapeljala pot, vsepovsod smo našli pajke in se ob 
njih ustavljali. Spoznali so veliko različnih pajkov in jih tudi 
pravilno poimenovali. 

Poiskali smo tudi nekaj ugank na temo pajek in se na nji-
hovo željo naučili pesmico V kotu za omaro … Vse, kar je 
bilo usvojenega o pajkih, so otroci upodobili in prenesli na 
umetnostno področje. Na obisk smo povabili hišnika Ro-
mana. Otroci so ob njegovi pomoči in pomoči vzgojiteljici 
zabijali žeblje v deske, ki so jim kasneje služile za pletenje 
pajkove mreže. Dela so se lotili z veliko veselja in volje. Iz-
pod otroških rok je nastalo veliko lepih, pisanih mrež, ki so 

Med iskanjem pajkov
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se bohotile v vsej svoji lepoti. Posamezni otroci so se lotili 
risanja mrež s flomastri na folijo. Nekateri so se zelo potru-
dili pri risanju. Natančno so risali črte po opazovanju paj-
kovih mrež. Drugi so pletli pajkove mreže okrog stolov in 
miz. Vsa igralnica je bila prepletena z nitkami volne. Otro-
ci so bili nad končnim delom zelo zadovoljni in ponosni.  
Svoje delo so želeli pokazati tudi staršem, ko so prihajali po 
njih v vrtec. Tisti dan so jedli kosilo po skupinah, saj zaradi 
zasedenosti niso imeli prostora. Zadovoljili so se s trenutno 
situacijo in opaziti ni bilo nobene slabe volje. Komaj so ča-
kali, da lahko svoje delo pokažejo staršem, še prej pa ravna-
teljici, ki nas je obiskala pri delu. Starši so pohvalili otroke 
in bili nad videnim zelo zadovoljni. 

Iz gline so ustvarjali pajke. Nastali so zanimivi in natanč-
no oblikovani pajki. Izdelke smo dali na poličke, da so se 
posušili. Tudi odpadni material je bil za izdelavo pajkov zelo 
zanimiv. Otroci so najprej iz delov sestavili žival in nato so 
se lotili lepljenja. Vsak je hotel biti čim bolj ustvarjalen in 
unikaten. Svoje izdelke so si na koncu ogledali in se pogo-
varjali.  Pajki so bili izdelani tudi na tulcu za brisače, ki so 
bili zelo lepi in unikatni. Kamor koli si pogledal v igralni-
co in garderobo, vsepovsod so bili pajki. Na steni, viseli so 
s stropa, na omari. Izdelali smo še zaveso na temo pajkov. 

V sklopu internega projekta »Igra v tujem jeziku – angle-
ški jezik«, ki je potekal v oddelku, so se naučili tudi angleško 
pesmico Incy wincy spider. Z veseljem so jo priložnostno 
prepevali. Na koncu projekta pa je spontano nastala še mre-
ža prijateljstva, ki so jo otroci sami zapisali. Imena otrok so 
povezali med seboj s črtami in tako to prijateljstvo še utrdili. 

Poiskali smo tudi igre o pajkih in se jih igrali na igrišču. 
Ena takih je bila Pajek in muhe. Igro so se otroci radi igrali. 
Druga igra so bili vodni pajki, ki je bila zanimiva za otroke 
zaradi magnetov. Pri tej igri so vztrajali kar lep čas.

Cilje, ki sva si jih zadali s pomočnico vzgojiteljice, sva 
uresničili in presegli. Aktivnost otrok je bila od začetka do 
konca projekta velika. Skozi projekt so se otroci učili, spo-
znavali čudoviti svet pajkov in hkrati navezovali in  širili 
prijateljske odnose v skupini.
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Snežinke pod povečevalnim steklom - Domen Vahčič (5,5 let) 
mentorica Ana Srpčič, OŠ Šentjernej, vrtec Čebelica
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Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Najin pogovor začniva z opisom 
države Kanade, kjer živite. Kakšna 
država je Kanada?

Kanada je po površini druga najve-
čja država, saj meri 9,7 milijonov kva-
dratnih kilometrov. Sega od Atlantske-
ga oceana na vzhodu do Tihega oceana 
na zahodu. Na severu se širi do Sever-
nega tečaja, na jugu  in severozahodu 
meji na Združene države Amerike. To 
je dežela velikih razdalj, gospodarsko 
močna in tehnološko razvita država, 
energetsko povsem samozadostna. 
Dobro ima razvito avtomobilsko, le-
talsko, visokotehnološko industrijo, 
pa tudi kmetijstvo, ribištvo in gozdar-
stvo. Večina gospodarskih stikov ima z 

ZDA.  Glavno mesto je Ottawa, najve-
čje mesto Kanade pa je Toronto.

Koliko ima Kanada prebivalcev in 
koliko je med njimi Slovencev?

Glede na površino ima Kanada raz-
meroma malo prebivalcev, približno 36 
milijonov. Vendar je treba vedeti, da so 
na severu države za stalno poselitev za-
radi mraza povsem neprijazne življenj-
ske razmere. Po mojih podatkih živi v 
Kanadi okoli 36 tisoč Kanadčanov slo-
venskega rodu. Prvi Slovenci so prišli v 
Kanado po boljši kos kruha v začetku 
20. stoletja. Velika skupnost Slovencev 
je v Ontariu, kjer živi tudi moja druži-
na. Slovenija ima v Kanadi diplomatsko 

predstavništvo. Sicer pa imamo Sloven-
ci tudi več delujočih društev in skupin.

Kakšni so Kanadčani kot ljudje? 
Kako sprejemajo tujce?

Ljudje so sicer prijazni, toda zadr-
žani, težko te spustijo k sebi. Politič-
no so nezainteresirani. Zelo veliko je 
priseljencev, ki jih domačini dolgo, če 
sploh, ne sprejmejo v svoj krog znan-
cev. V Torontu, na primer, živi 800 ti-
soč Indijcev v svojem getu, veliko jih 
ne komunicira v angleškem ali franco-
skem jeziku. Tako angleški kot fran-
coski jezik sta uradna jezika v Kanadi. 
Belcev nas je vse manj. Lahko bi celo 
rekli, da beli človek izumira, saj je v ve-

Kakovost slovenskih vrtcev je na 
višjem nivoju

Predšolsko vzgojo v razvi-
tem svetu razumemo kot po-
membno naložbo v otrokov 
sedanji in prihodnji razvoj, 
kot učenje, izobraževanje 
in socializacijo. Kljub temu 
so med državami razlike v 
sistemih, v izobraževanju 
predšolskih vzgojiteljev, v 
razmerju med javnimi in za-
sebnimi vrtci in v izvedbe-
nih kurikulih.

O tem in še o marsičem dru-
gem sva se pogovarjali s slo-
vensko izseljenko, obenem 
pa ameriško, kanadsko in 
slovensko državljanko, bivšo 
učiteljico HELENO BERTOK 
iz KANADE. Odličen vpogled 
v ameriške, kanadske in slo-
venske razmere, življenjske 
izkušnje in svetovljanska 
širina sta dajali najinemu po-
govoru ton in smer. Vredno 
je, da se z zapisom pogovora 
seznani tudi širša strokovna 
javnost.

Helena Bartok
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likih mestih že več kot 50 % drugačnih 
ras. Veliko je Azijcev, posebno Kitajcev 
in Vietnamcev, veliko je črnih iz Karib-
skih otokov. 

Kdo pa so bili prvotni prebivalci 
Kanade?

Prvotni prebivalci so bili Irokezi, 
Alkogini in Horuni. Prvi Evropejci so 
bili Vikingi, ki so ob obali Kanade pri-
stali tam okoli leta 1000. Od 15. sto-
letja dalje so deželo naseljevali Angle-
ži in Francozi, ki so ves čas tekmovali 
med seboj. Tekmovanje se je zaostri-
lo v vojno, ki so jo končali leta 1763 z 
mirovno pogodbo. V 19. stoletju so se 
pridružili prebivalcem še Škoti in Irci 
ter drugi narodi. Leta 1967 je postala 
Kanada zvezna država. Sodi v sestav 
držav Commonwealtha, ki ga simbol-
no predstavlja trenutna britanska mo-
narhinja Elizabeta II. Lahko bi rekli, 
da je Kanada procesno nastajala okoli 
štiristo let, sedanja ureditev je od leta 
1949. Kanada ima deset provinc oz. 
dežel in tri ozemlja.

Predlagam, da se osredotočiva na 
šolstvo. Lahko na kratko predsta-
vite najpomembnejše značilnosti 
njihovega šolskega sistema?

Šolstvo je večinoma javno. Država 
daje zanj okoli 7 % BDP. Sodi v dežel-
no pristojnost, zato so med provincami 
velike razlike. Obvezno šolanje traja v 
večini provinc do 16. leta. Šolsko leto 
traja povprečno okoli 190 dni, začne se 
v septembru po prazniku dela in traja 
do državnega praznika v mesecu juni-
ju. Vmes so  božične počitnice, ki traja-
jo deset dni, naslednje pa so šele polle-
tne počitnice v sredini marca. Vmes ni 
prostih dni. V obvezno šolanje vstopa-
jo otroci po provincah zelo različno, od 
četrtega do sedmega leta. 

Osnovnošolsko izobraževanje se mi 
zdi lažje kot v Sloveniji. Učenci upo-
rabljajo večinoma le delovne zvezke, 
učbenikov je na razpolago zelo malo. 
Tudi domačih nalog večinoma nima-
jo. Ničesar se jim ni treba naučiti na pa-
met, veliko nalog temelji na branju in 
obkroževanju pravilnih odgovorov. Ni 
pouka umetnosti, ni petja, ne prebira-
jo poezije, ne slikajo. Pouk je brez teh 
sestavin po mojem mnenju zelo osi-
romašen. Ocenjujem, da je povpreč-

no osnovnošolsko znanje slabše kot 
pri slovenskih učencih. Veliko otrok 
ne zna dobro pisati. Ker se s pisme-
nostjo ne ukvarjajo, večinoma učenci 
sploh ne znajo pisati pisanih črk. Celo 
odrasli samo tiskajo, če pišejo na ro-
ke. Obšolske aktivnosti niso razvite, ne 
poznajo bralne značke, naravoslovnih 
dni … Tudi športne vzgoje je manj, 
športnih dni in izobraževalnih ekskur-
zij skoraj ni.  

Res pa je, da dobijo učbenike in de-
lovne zvezke zastonj v šoli. Šole zbirajo 
tudi razne donacije, otroci za šolo pro-
dajajo čokolade. Občutka za solidar-
nost in enake možnosti otrok ni veliko. 
Če, na primer, otrok ne more plačati 
izleta, ki ga morda organizira šola, pač 
ostane doma, iz tega ne delajo proble-
ma. Imajo pa v šoli veliko skupinskega 
dela, kjer delajo in razvijajo razne pro-
jekte in v okviru tega spoznavajo sebe, 
družbo in okolje. Zanimivo je tudi to, 
da ne poznajo ustnega spraševanja, vse 
ocene dobijo samo s pisnimi testi. Žal 
se posledično otroci ne učijo sproti, 
učijo se samo za teste.

V osnovni šoli otroci nimajo orga-
niziranih malic, otroci morajo malico 
prinesti s seboj. Gimnazije imajo ka-
varnice, kjer si lahko dijaki kupijo hitre 
prigrizke, osnovne šole pa nimajo ni-
ti tega. To je velik problem, saj učitelji 
opažajo, da nekateri otroci iz različnih 
razlogov prihajajo v šolo brez malice. 
Problem šolstva je tudi v tem, da okoli 
35 % priseljencev ne konča niti osnov-
nega izobraževanja. 

Kako pa je v Kanadi s predšolsko 
vzgojo? To naše bralke in bralce še 
posebej zanima?

V Kanadi gredo vsi otroci s četrtim 
letom v Junior Kindergarten. V Onta-
riu je to obvezno, v drugih provincah 
večinoma neobvezno. Program traja tri 
ure na dan. S petim letom gredo v Seni-
or Kindergarten, ki traja približno šest 
ur dnevno. Vmes imajo malico, ki pa jo 
morajo otroci prinesti s seboj. Namen 
tega predšolskega vzgojno-izobraževal-
nega dela je predvsem socializacija, saj 
imajo uradni skupni program vzgojno-
izobraževalnega dela samo v provinci 
Ontario.

Kako sta vaša otroka doživljala 
vrtec? 

Takrat, ko sem se prvič srečala z vrt-
cem, smo živeli še v Združenih državah 
Amerike, v New Yorku. Vrtci v Ameriki 
v tistem času niso bili kvalitetni. Vzgo-
jiteljice niso bile izobražene, zato je v 
vrtcu prevladovalo bolj varstvo kot kaj 
drugega.  Večina vrtcev je bila zasebnih. 
Vrtec, ki sem ga spoznala, je bil manjši 
vrtec, imel je le okoli 30 otrok. Če danes 
ocenjujem tisti čas, bi rekla, da v vrtcih 
ni bilo dosti aktivnosti za otroke, zato 
so se otroci dolgočasili. Pozneje so se 
razmere izboljšale, sprejeti so bili sku-
pni kakovostni kriteriji za dober vrtec. 

Tudi v Kanadi so vrtci odprti v pov-
prečju od sedme do osemnajste ure. 
Starši prispevajo med 20 in 30 % cene 
programov. Večinoma sprejemajo otro-

Kanada je lepa dežela
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ke od 1. leta dalje, nekateri vrtci tudi 
mlajše. Pri malčkih je največ pet otrok 
na enega vzgojitelja, pri otrocih od 2, 5 
let do vstopa v šolo pa je največ osem 
otrok na enega vzgojitelja. Danes je ve-
liko staršev zaposlenih, otroci lahko v 
vrtcu dobijo tudi hrano, vendar je treba 
plačati zanjo ekonomsko ceno. Revnejši 
otroci dobijo subvencijo, ki jo daje dr-
žavna socialna služba. Vzgojitelji pišejo 
tedenske priprave, s katerimi seznanijo 
tudi starše.

Kakšne so stavbe vrtcev in šol?
Vrtci so kar lepi, gradijo se večinoma 

kot manjše stavbe, vendar praviloma  ni-
majo zunanjega prostora oz. igrišča. Če 
pa ga že imajo, pa gre za majhne ograje-
ne prostore. Gradnja novih vrtcev mar-
sikje ne more dohitevati potreb, zato se 
veliko improvizira z zasilnimi bivalniki, 
ki jih odstranijo, ko jih ne potrebujejo 
več. Nove šole so tudi arhitekturno le-
pe stavbe. 

Če primerjate vrtce preko luže  s 
slovenskimi, kakšni se vam zdimo?

Slovenski javni vrtci so boljši po ka-
kovosti in to na več načinov. O tem sem 
se večkrat prepričala. S tem ne mislim 
toliko na materialne možnosti, na igra-
če in notranje prostore. Mislim pred-
vsem na vzdušje v vrtcu, na skupne de-
javnosti z otroki. Otroci so zaposleni 
z zanimivimi dejavnostmi, program je 
neprimerno pestrejši. Vzgojiteljice so 
bolj živahne, ustvarjalne, bolj predane 
poklicu, bolj strokovno osveščene in 
zavezane svojemu poslanstvu. Sloven-
ski vrtci so videti urejeni, vse je nekako 
na svojem mestu, ni nereda. Prostori 
so čistejši. V slovenskem vrtcu se že 
na prvi pogled vidi, da teče  organizi-
ran vzgojni proces. Vzgojiteljice izva-
jajo dejavnosti za otroke na zavidljivi 
višini, o kakršni lahko starši v Kanadi 
samo sanjajo.

Kako cenijo v Kanadi vzgojiteljski, 
učiteljski in profesorski poklic?

Težko rečem, nekako sodita v srednji 
razred. Vzgojitelji končajo kolidž (op. 
ur.: visokošolska specializirana izobra-
ževalna ustanova), ki traja dve leti po 
končani gimnaziji. Učitelji, vključno z 
osnovnošolskimi, imajo univerzitetno 
izobrazbo, po končani univerzi pa mo-
rajo še na poseben enoletni študij za uči-

telje oz. za poučevanje. Naziv profesor-
ja imajo samo tisti učitelji, ki predavajo 
na univerzi.

Kako je s šolninami? Kdo vodi šolo?
Do konca srednje šole je šolanje za 

starše zastonj, po njej je treba plača-
ti šolnino, ki je praviloma visoka. Pr-
vo leto na univerzi je šolnina lahko več 
kot 6000 dolarjev. Šolo poslovno vodi 
šolski odbor, za pedagoško delo odgo-
varja ravnatelj.

Kakšna pa je gimnazija?
Prehod iz osnovne šole v gimnazijo 

je za otroke težak, ker se takoj zahteva 
samostojno delo. Zapiskov pri pouku 
ni veliko, vse se dogaja v obliki indi-
vidualnih projektov, ki jih naredijo in 
oddajo kot projektne naloge za oce-
no. Znanje nato preverjajo še s testi, 
ki so napovedani. Na koncu gimnazije 
je zaključna seminarska naloga, matu-
re v našem smislu ne poznajo. Za vpis 
na univerzo je važno samo povprečje 
zadnjih dveh let. Tisti, ki imajo manj 
kot 80 % povprečja, ne morejo nepo-
sredno na univerzo, lahko pa gredo na 
kolidž, kjer se dve leti še pripravljajo 
na univerzitetni študij.

Kanadska gimnazija je ozko usmer-
jena, velik del predmetov si dijaki iz-
birajo sami. Lahko bi rekla, da je ozko 
specializirana in prilagojena interesom 
otrok, splošna izobrazba je neprimerno 
šibkejša od evropske. Ni celovitega vpo-
gleda na primer na zgodovino, zemlje-
pis, bio logijo …

Tudi vi ste bili, preden ste se šli v 
ZDA, v učiteljskem poklicu. Kaj je 
pomenilo biti učitelj pred  petdese-
timi leti? 

Pomenilo je več kot samo opravlja-
ti učiteljsko delo. Učitelj je bil v Slove-
niji pred petdesetimi leti še spoštovan 
človek. Odnos starši – učitelji je bil ne-
primerno drugačen, kot je danes. Uči-
telji smo se močno zavedali tudi svoje 
vzgojne funkcije, bili smo tudi kultur-
ni animatorji v krajih, kjer smo služ-
bovali. Leta 1962 sem poslala prošnjo 
za prosto mesto osnovnošolskega uči-
telja v hribovski vasi Svetina. To je bil 
takrat smučarski kraj z veliko snega, jaz 
pa sem že od nekdaj rada smučala. Raz-
veselila sem se tudi tega, da je bila šo-
la nova, imela pa je tudi stanovanja za 

učitelje. Tako sem imela prvič v življe-
nju svojo sobo.

V šoli smo še kurili na drva, učite-
lji smo si sami tudi kuhali. Včasih smo 
učili cel dan, dopoldne in popoldne. 
Večkrat smo drug drugega nadomešča-
li. Pozimi je bilo v slabo kurjeni učil-
nici tudi za učitelje težko, še bolj pa za 
otroke. Otroci so prehodili dolgo pot 
do šole, gazili sneg, hodili v temi, me-
težu ali dežju. Mokra oblačila in obutev 
so sušili na lončenih pečeh, kasneje na 
radiatorjih, kar ni oddajalo vedno pri-
jetnih vonjav. Ko danes mislim na ti-
sti čas, občudujem otroke, da so sploh 
končali šolanje. Vsi  razredi so bili kom-
binirani, kar je učitelju vzelo več časa 
za razlago in pripravo. Otroci so veči-
noma radi hodili v šolo. Ob srečanju, ki 
so ga pred kratkih organizirali ob pet-
desetletnici odhoda iz osnovne šole, 
sem lahko videla, da so se dobro zna-
šli v življenju. Posamezniki so dosegli 
univerzitetno izobrazbo. 

V šoli se je marsikaj dogajalo. Šola je 
imela televizor, projektor in druge di-
daktične pripomočke, česar takrat niso 
imele vse šole. Velikokrat sem pri pouku 
uporabljala skupinske oblike dela, zato 
so učenci izdelovali  domiselne vzorce, 
plakate, mozaike. Učila sem sedem let. 
Raje sem učila višje razrede, od petega 
do osmega. V zadnjem obdobju, ko je 
šola postala podružnica, sem bila tudi 
vodja šole.

Šola je bila tudi kulturno središče 
krajevne skupnosti. Učitelji smo se dru-
žili z vaščani, bili smo mladi, želeli smo 
si stika z ljudmi. To se je dalo doseči z 
raznimi skupnimi prireditvami in ljud-
skimi igrami. 

Nato ste odšli  v tujino? 
Leta 1969 sva se z možem odloči-

la, da greva v New York. Ob prihodu v 
ZDA sem šele razumela, kako lepo mi je 
bilo v učiteljskem poklicu. Prvi vtis po 
prihodu je bil seveda veličasten, saj je bi-
la razlika med slovenskimi mesti in New 
Yorkom velikanska. Očarale so me trgo-
vine, saj so bile v primerjavi s slovenski-
mi že takrat nepopisno lepe in bogato 
založene, tako da je bila sprememba res 
velika. Kmalu pa me je začelo marsikaj 
motiti. New York ima neznosno vlažno 
podnebje. V začetku tudi nisem znala 
dovolj jezika, pogrešala sem prijatelje 
in znance. Težila me je socialna izolira-

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki



vzgojiteljica 18Letnik XIII, št. 6

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

nost, večkrat sem se vprašala, zakaj sem 
se podala na tako tvegano pot. 

Kmalu sem spoznala, da se moram 
izpopolniti v jeziku, se dodatno izobra-
ziti in si poiskati primerno službo. Ve-
deti morate, da ženske moje generaci-
je v ZDA večinoma niso delale, saj je 
v ameriški mentaliteti veljalo, da mora 
biti ameriška žena predvsem mati in go-
spodinja. Toda priseljenke z vseh strani 
sveta so se praviloma zaposlile. V resta-
vracijah sem jih videla kot ceneno de-
lovno silo, prav tako v tovarnah. Zase 
sem hotela boljše delo. Spoznala sem, 
da bom morala spremeniti poklic. Od-
ločila sem se za izobraževanje na podro-
čju finančnega poslovanja, ga uspešno 
končala in na tem področju nato nare-
dila tudi dobro kariero. 

Ko sem začela hoditi v službo, se je 
moj odnos do tuje države zelo spreme-
nil, ker sem postala tudi sama del tega 
delovnega vrveža. V delo sem se vključi-
la brez težav, izkazovali so mi primerno 
spoštovanje. Bila sem samozavestna in 
pripravljena na izziv. Po šestih letih sva 

z možem odšla v Kanado, kjer sva si ure-
dila lep dom. Tam sva še sedaj, skupaj z 
otrokoma in njunima družinama. 

Kako pogosto se vračate v Slove-
nijo? 

Sedaj, ko sva oba z možem že upo-
kojena, lahko štiri do pet mesecev pre-
živiva v Sloveniji. Najrajši sva v Mozir-
ju, kjer imava hišo, rada pa obiščeva tudi 
sorodnike in prijatelje. Tudi oba otroka, 
sin in hči, rada prihajata  v Slovenijo, oba 
tudi govorita slovensko. Navdušena sta 
nad Slovenijo, toda živeti tukaj ne želi-
ta. Sinova žena je Angležinja, ki obožu-
je slovensko kuhinjo, hčerin mož pa je 
temnopolti Kanadčan. Vsi so visoko iz-
obraženi in uspešni ljudje.

Po upokojitvi sem se vključila kot 
prostovoljka v emigracijski oddelek 
državne uprave, ki izdaja potne liste. V 
Kanadi moraš namreč za državljanstvo 
narediti državni izpit. Pomagam novim 
priseljencem, da se čim hitreje vključijo 
v novo življenje. Pomagam jim šest me-
secev urejati listine, vpisati otroke v šo-

lo, uporabljati avtobus, kupovati živila v 
trgovini, urejati zadeve pri zdravniku in 
podobno. Emigracijski oddelek držav-
ne uprave pozna mojo izobrazbo, naro-
dnost, imeti moram policijsko potrdi-
lo o nekaznovanosti. Urad mi predstavi 
človeka, ki mu bom po njihovem mne-
nju najlaže pomagala, ker poznam nje-
govo kulturo. Največ sodelujem s prise-
ljenci iz bivše skupne države Jugoslavije.

Drugo prostovoljno delo je pove-
zano s starejšimi ljudmi, ki živijo sami. 
Obiskujem jih, z njimi se pogovarjam, 
jim delam družbo in obvestim social-
no službo, če so kakšne nujne potrebe. 
Sicer pa sem s svojim življenjem zado-
voljna, bilo je pestro in še vedno je bo-
gato napolnjeno z različnimi vsebinami. 

Želim vam srečno vrnitev v Kanado. 
Lepo se vam zahvaljujem za obisk in 
pogovor.

Betka Vrbovšek

Snežek in njegova skrivnost - Zala Špoljar (4,5 let) 
mentorici Olga Mongus, Melita Ravlan, VVZ Slovenj Gradec
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Uvod
Večina ljudi si napačno razlaga, ko pravijo, da se opi-

smenjevanje otrok začne šele z vstopom v šolo. Opisme-
njevanje je namreč proces, ki se ne začne pri šestem ali 
sedmem letu, temveč traja tako rekoč že od rojstva. Šest 
oziroma sedem let je umetna meja, ki smo jo postavili sa-
mi; takrat se je večina otrok sposobnih naučiti vse simbole 
naše abecede, črke torej, s pomočjo katerih lahko začne-
jo pisati in brati (Marjanovič Umek 2004). A če hočemo, 
da bo učenje steklo gladko, morajo biti za to pripravljeni 
temelji, ki jih celotno predšolsko obdobje gradijo tako 
starši kot vzgojitelji v vrtcu. S projektom opismenjevanja 
smo želeli pripravili temelje, na katerih otroci postopo-
ma, igrivo in popolnoma spontano gradijo vsak svojo pot 
v procesu opismenjevanja. 

Učenje strokovnih delavcev
V začetno fazo projekta smo bili aktivno vključeni stro-

kovni delavci vrtca, saj menimo, da je izobraževanje na po-
dročju prepoznavanja in spodbujanja zgodnjega opisme-
njevanja ključnega pomena. V ta namen smo bili vključeni 
v interno izobraževanje z naslovom Zgodnje opismenje-
vanje, ki ga je vodila avtorica priročnika Vsak po svoji poti 
do pismenosti, dr. Marija Grginič. V sklopu izobraževanja 
smo spoznali in poglobili znanje s področja prepoznavanja 
otrokovih razvojnih kazalcev zgodnjega opismenjevanja, ki 
se spontano kažejo pri vsakemu posamezniku. Naša naloga 
je bila torej prepoznati te spontane dražljaje, interese otrok 
in jih spodbujati. Zavedamo se, da je predšolsko obdobje 
občutljivo obdobje prav na področju jezika, kar pomeni, da 
ne smemo zatreti njihove spontanosti in notranje motiva-
cije za »branje« in »pisanje«.

Vsebina projekta
Naš slogan »Naj črke oživijo in postanejo naša igrača« je 

postal del našega vsakdana. Vse dejavnosti smo vedno načr-
tovali in izvajali v obliki igralnih dejavnosti. Prepričana sem, 
da je igrivost pri aktivnem učenju v predšolskem obdobju 
ključnega pomena, saj pri otrocih spodbuja veselje, druže-
nje, sodelovanje in odlične rezultate, ki so potrditev našega 
kakovostnega dela. 

Ob koncu projekta smo zabeležili izjemne rezultate na 
področju grafičnega in fonološkega zavedanja jezika. Otro-
ci prvega starostnega obdobja so pokazali velik napredek na 
področju fonološkega zavedanja (komuniciranje v simbolni 
igri, ponavljanje besednih zvez za odraslim, prepoznavanje 
glasov …). Na področju grafičnega zavedanja pa so se izka-
zali predvsem pri dejavnostih za razvijanje fine motorike, 
s čimer so razvijali triprstni oziroma koničasti prijem, ki je 
osnova za pravilno držo in uporabo pisal. Otroci so se v času 
projekta pogosto spontano odločili za risanje čačk po omeje-
nem prostoru, kar je predhodna oblika pisanja. Otroke prve-
ga starostnega obdobja smo v projekt vključili z namenom, 
da prepoznamo spontane kazalce zgodnjega opismenjevanja 
že pri najmlajših in jih v spodbudnem okolju razvijamo vse 
do vstopa v šolo.

V drugem starostnem obdobju smo se projekta lotili bolj 
specifično. Poleg mnogih rekvizitov (plakat abecede, ABC 
igralnica, stavnica, ABC karte, magnetna tabla) za spodbu-
janje opismenjevanja, ki so skupaj s knjižnim kotičkom tvo-
rili spodbudno okolje, smo izvajali tudi mnoge dejavnosti, 
s katerimi smo preko igre razvijali različne jezikovne spre-
tnosti: artikulacijo, besedni zaklad, fonološko razločevanje 
prvih in zadnjih glasov v besedah, iskanje rim, aliteracije v 
besednih parih, slušno razčlenjevanje besed na zloge … Otro-
ci so v jezikovnih igrah izjemno uživali. Ustvarjali so z jezi-
kom, si izmišljevali rime, šaljivke, iskali besede na enak glas 
itd. Tako so spontano nastajali mnogi slikovni zapisi glasov 
in besed, ki so postopoma prerasli v simbolne zapise besed 
in kratkih povedi. 

Otroci so pokazali velik interes za simbole oziroma črke. 
Vsakodnevno so spraševali, kako se zapiše določena beseda, 
številka, kako se prebere, kaj piše, kaj so sami napisali. Na 
svoje prve zapise so bili zelo ponosni in hkrati presenečeni, 
ko so izvedeli, kaj dejansko pomenijo. Ob prebiranju prvih 
spontanih zapisov smo z otroki doživljali veselje, ugodje in 
zabavo. V okviru projekta so otroci ozavestili dejstvo, da je 
črke mogoče zapisati in jih nato ponovno prebrati ter da po-
sameznim glasovom pripadajo točno določene črke, kar je 
večina otrok tudi osvojila.   

Sodelovanje s starši in z okoljem
Zgodnje opismenjevanje je zagotovo tesno povezano tudi 

z razvijanjem pozitivnega odnosa do literature, kar je ciljno 
opredeljeno tudi v Kurikulumu za vrtce (1999, str. 33). Na 

Iz teorije v prakso

Maja Jazbec, dipl. vzgojiteljica 
Vrtec Pedenjped Novo mesto

Prvi koraki k opismenjevanju
Povzetek
Opismenjevanje je v predšolskem obdobju zelo 
pomembno področje, saj otroci v spodbudnem 
okolju v dejavnostih z vzgojitelji ter tudi v 
spontanih dejavnosti razvijajo predbralne in 
predpisne sposobnosti. V vrtcu Pedenjped smo 
strokovni delavci to zavedanje ozavestili in se 
skupaj s starši in okoljem lotili projekta Prvi 
koraki k opismenjevanju. Cilj projekta je spod-
bujanje ustvarjalnosti v jeziku. V članku pred-
stavljam nekaj pestrih dejavnosti.

Ključne besede: opismenjevanje, projekt, de-
javnosti, sodelovanje s starši
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Uvod
Z letošnjim šolskim letom se v osnovno šolo uvajajo novi 

učni načrti v 1., 4. in 7. razredu.  Spremembe so bile napove-
dane in niso velike, se bodo pa v naslednjih letih postopoma 
uvajale še v druge razrede. Največja novost, ki jo prinaša učni 
načrt za slovenski jezik, je zgodnejše opismenjevanje v prvem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju oz. v 1. razredu. 

Novosti v učnem načrtu za slovenski jezik
Cilji predmeta se uresničujejo z jezikovnim in s književnim 

poukom v sklopu štirih sporazumevalnih zmožnosti: posluša-
nja, govorjenja, branja in pisanja. Začetno opismenjevanje traja 
celotno prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (3 leta). V 1. in 2. 
razredu gre za sistematično usvajanje tehnike branja in pisanja, 
3. razred pa je namenjen utrjevanju in izboljšanju.

Iz teorije v prakso

tem področju smo se v okviru projekta tesno povezali s starši 
in z zunanjimi institucijami. Ena izmed oblik sodelovanja s 
starši je dejavnost »Družinsko branje«. Otroci so imeli mo-
žnost izposoje različnih zvrsti knjig v vrtčevski knjižnici, ki 
so jih prebrali doma skupaj s starši. Vsebino knjig so otroci v 
vrtcu predstavili svojim vrstnikom in tako razvijali svoje je-
zikovne zmožnosti. Ob zaključku projekta ugotavljamo, da 
ima družinsko branje na razvijanje pismenosti izjemno mo-
čan vpliv. Otroci, ki so si redno izposojali knjige in jih pri-
povedovali v vrtcu, imajo boljši besedni zaklad, občutek za 
strukturo povedi in intonacijo govora od tistih, ki so si knjige 
izposojali le občasno. 

Poleg staršev smo v projekt vključili tudi zunanje institu-
cije. Z založbo Mladinska knjiga smo sodelovali pri nakupu 
delovnih zvezkov z naslovom Cici zvezek 1 in Cici zvezek 2, 
ki smo jih vpeljali v oddelke drugega starostnega obdobja. 
Otroci so spoznali namen delovnih zvezkov, orientacijo v 
zvezku, različne načine reševanja nalog (povezovanje, pre-
slikave, dopisovanje, opazovanje …) in pozorno poslušanja 
oz. branje navodil. V projekt smo vključili tudi knjižnico Mi-
rana Jarca in knjigarno Goga. Skupaj smo sodelovali pri iz-
vedbi pravljičnih uric, predstavitvi novih slikanic in izposoji 
knjižnega gradiva. V vrtcu nas je obiskal pisatelj Primož Su-
hadolčan, ki je otrokom na svojstven način predstavil nekaj 
svojih zgodb o Petru Nosu. Otroci so pri dejavnostih aktivno 
sodelovali in z zanimanjem odkrivali pestrost knjižnih vse-
bin, ki so jim bile na voljo. Za pestrost raznolikih knjig v vrt-
cu pa se moramo zahvaliti vsem staršem otrok našega vrtca, 
ki so se prijazno odzvali na našo akcijo z naslovom »Knjiga 
namesto sladkarij«. 

V okviru projekta smo se strokovni delavci vrtca Pedenj-
ped tudi odločili, da rojstne dni otrok praznujemo drugače 
kot doslej. Starše smo pozvali, da bi otroci za svoj rojstni dan 

v vrtec namesto preobilice sladkarij prinesli knjigo. Tako smo 
za rojstni dan otrokom prebrali knjigo slavljenca in mu izdela-
li pobarvanko z ilustracijami po vsebini knjige. Nad odzivom 
staršev smo bili izjemno navdušeni, saj se lahko ob koncu 
šolskega leta pohvalimo z izjemno bogato založeno knjižni-
co za otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Otroci 
so prinašali knjige, ki so jim bile všeč, kar je zagotovo odlič-
no izhodišče za razvijanje pozitivnega odnosa do literature. 
Klub temu, da so poučevanje branja in pisanja prevzele šole, 
se zavedamo, da ima pri učenju pismenosti veliko vlogo tu-
di družina in okolje. Prav zato smo se izvajanja projekta lotili 
resno in odgovorno ter s tem najstarejšim otrokom omogo-
čili dobro podlago za kasnejše učenje branja in pisanja v šoli. 

Zaključek
To je projekt, ki ni nikoli zaključen, saj se vsi zavedamo, 

da je zgodnje opismenjevanje otrok del našega poslanstva in 
naložba v prihodnost. Naša naloga je bila, da smo zavedanje 
ozavestili, ga prenesli v vsakdanjo prakso, s čimer smo rea-
lizirali cilje in dosegli visok uspeh. S projektom smo želeli 
opozoriti na pomen sodelovanja vrtca s starši in z okoljem 
s ciljem, da bi se skupne aktivnosti še okrepile. V prihodnje 
nameravamo dejavnosti in vsebine projekta zbrati v interno 
obliko gradiva, ki nam bo v praksi omogočilo pestro izbiro 
idej in povezovanja. 
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Martina Žohar, dipl. vzgojiteljica 
OŠ Šoštanj

Zgodnejše začetno opismenjevanje
Povzetek
Prenova učnih načrtov in Bela knjiga nakazu-
jeta spremembe, ki se bodo zgodile v prihodnjih 
letih v našem osnovnem šolstvu. V svojem pri-
spevku nakazujem, kaj je novega že letos pri 
slovenskem jeziku v prvem vzgojno-izobraže-
valnem obdobju v devetletni osnovni šoli.

Ključne besede: učni načrti, opismenjevanje, 
slušno in vidno zaznavanje, orientacija, grafo-
motorika
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Na začetku vzgojo-izobraževalnega obdobja in tudi sproti 
učitelj preverja razvitost veščin, spretnosti in zmožnosti, ki so 
potrebne za pisanje oz. branje. Tako ugotavlja, kako ima posa-
meznik razvite predopismenjevalne zmožnosti: vidno razlo-
čevanje, slušno razločevanje in razčlenjevanje, orientacijo na 
telesu, v prostoru in na listu, držo pisala in telesa pri pisanju 
ter grafomotoriko. Na podlagi teh ugotovitev izdela indivi-
dualni načrt razvijanja zmožnosti branja in pisanja. Tako vsak 
učenec vstopa v proces opismenjevanja postopoma, indivi-
dualno in tedaj, ko ima ustrezno razvito določeno zmožnost.

Kaj je opismenjevanje
Opismenjevanje je proces, v katerem se posameznik uspo-

sobi za branje in pisanje najrazličnejših besedil, si z njimi v 
vsakdanjem življenju pomaga in jih zna uporabljati. Temelj-
na faza v tem procesu je začetno opismenjevanje, ki obsega 
tako pripravo na branje in pisanje kot sistematično obravna-
vanje in utrjevanje črk ter razvijanje in urjenje tehnike branja 
in pisanja (Zrimšek 2003, str. 7).

Priprava na sistematično opismenjevanje zajema razvija-
nje več vrst sposobnosti in spretnosti, ki jih imenujemo kar 
predopismenjevalne (Zrimšek 2003, str. 7).

Prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, razvojna psihologi-
nja, opozarja, da si večina ljudi napačno razlaga, da se opi-
smenjevanje otrok začne šele z vstopom v šolo. Kot pravi, je 
opismenjevanje proces, ki se ne začne šele pri šestem ali sed-
mem letu, temveč traja tako rekoč od rojstva. Šest oziroma 
sedem let je umetna meja, ki smo jo postavili sami; takrat se 
je večina otrok sposobnih naučiti vse simbole naše abecede, 
črke torej, s pomočjo katerih lahko začnejo pisati in brati. A 
če hočemo, da bo učenje steklo gladko, morajo biti za to pri-
pravljeni temelji, ki jih vse predšolsko obdobje gradijo tako 
starši kot vzgojiteljice v vrtcu (Kesič, Južina 2009).

 Preopismenjevalne zmožnosti
Vse dejavnosti za pridobivanje predopismenjevalnih zmo-

žnosti morajo biti izpeljane skozi igro. Igra je tista dejavnost, 
ki jo otrok rad počne, kjer je svoboden, ustvarjalen, kjer se 
»nezavedno« uči in razvija svoje sposobnosti (Pečjak 2009).

Slušno zaznavanje
Učenci v prvem razredu razvijajo pozorno in natančno po-

slušanje, sledenje navodilom, slušno razločevanje dolžine be-
sed na zloge in glasove (prvi glas/zadnji glas/glas na sredini.

Primeri:
- Sledenje navodilom (Poslušaj: VSTANI. SEDI.  Poslušaj 

in naredi: ČE IMAŠ RAD ČOKOLADO, ZAPLOSKAJ.).
- Poslušaj in naredi obratno (odpri usta/zapri usta).
- Individualna navodila za posameznika (po desni nogi ska-

či do računalnika in nazaj).
- Natančno poslušanje ter postopno sledenje navodilom 

pri izdelavi izdelka.
- Preštevanje besed v povedi DANES SIJE SONCE.
- Katera beseda je daljša RAK ali VEVERICA?
- Ali isto slišiš: A–A, P–B, Č–Š?
- Poslušanje povedi z istim začetnim glasom in ugotavljanje 

glasu LEPA LIDIJA LEPI.
- V čem se razlikujeta besedi (MIZA–MILA)?

- Razčlenjevanje besed na zloge s pomočjo ploskanja (ŠO–
LA).

- Iskanje besed z enakim številom zlogov (ŠO–LA, ŠA–
LA).

- Tvorjenje novih besed iz posameznega zloga (ŠO–LA, 
ŠOJA, LAMA).

- Ugotavljanje glasov v besedi (PIKA, P–I–K–A).
- Iskanje prvega glasu v besedi (SLON, S).
- Iskanje zadnjega glasu v besedi (SLON, N).
- Ugotavljanje določenega glasu na sredini. 
- Oblikovanje verige s prvim in z zadnjim glasom (KLOP, 

PICA, AVTO, OBLAK …).
- Asociativna povezava glas–črka (povežejo sliko/prvi glas 

s črko).
- Katere črke pripadajo besedi (sličica MIZA, črke A I M 

Z)?
- V isti nalogi lahko z različnimi barvami obkrožijo prvi ali 

zadnji glas.
- S pomočjo različnih povedi povedo rimano besedo (ZA-

ZVONIL JE ZVONEC IN PRAVLJICE JE …).
- Iščejo rimane besede s pomočjo sličic ali besed (sličica 

KRALJICA–POTICA, beseda kraljica–pica).
- Besedam iščejo manjšalnice (ROŽA–ROŽICA).

Vidno zavedanje
V povezavi z učnim načrtom v prvem razredu učenci opa-

zujejo podrobnosti in razlike v prostoru in na sliki, vadijo 
opazovanje posameznega dela ali celote, vadijo opazovanje 
in zapomnitev.

Primeri: 
- opazovanje petih predmetov (učenec odide iz razreda in 

ugotovi spremembe, predmet lahko odvzamemo ali pa 
dodamo),

- opazovanje učilnice in ugotavljanje sprememb (učenec 
odide iz razreda, medtem pa kaj spremenimo),

- med predmete, ki imajo nekaj skupnega, dodamo vsiljiv-
ca,

- primerjanje dveh slik in ugotavljanje razlik,
- barvanje polj s pomočjo legende,
- opazovanje slike (ko si sliko ogledajo, morajo opraviti do-

ločeno nalogo: če si na sliki videl slona, ploskni …),
- reševanje labirintov,
- abecedne igre (karte, domine),
- potovanje po mreži,
- iskanje enakih predmetov, iskanje enakih črk/zlogov/be-

sed, 
- iskanje črke v besedi (LOK, LEPILO,  LILIJA),
- sestavljanje slike in besede (iščejo par),
- sestavljanke (»puzzli« z znaki, s črkami, z različnimi 

vzorci),
- igre spomin, domine …

Orientacija in grafomotorika
Orientacijske spretnosti začne otrok razvijati na lastnem 

telesu (Grginič 2009), sledi domače okolje oz. prostor in 
list. Učenci vadijo orientacijo na telesu z različnimi gibalni-
mi igrami in vajami. Prav tako je pomembno, da učenci do-
bro zaznavajo prostor (levo, desno, zgoraj, spodaj, na sredi-
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ni …). Še posebej pa je šoli pomembna uporaba prostora 
na listu (veliko lahko dosežemo z vajami na listu, ko učenci 
rišejo po nareku). 

Grafomotorika pomeni gibalno sposobnost za pisanje 
(simbolov črk, številk). Učenci vaje izvajajo na neomejenem, 
kasneje na omejenem prostoru in z različnimi pisali in vedno 
po načelu od lažjega k težjemu. Z njimi dosegajo boljše fino-
motorične spretnosti, izboljšujejo natančnost in spretnost ter 
koordinacijo oči in rok. Pomembna je drža telesa pri pisanju/
risanju in »pincetni« oprijem pisala.

Primeri:
- pozorni smo na smer pisanja od zgoraj navzdol in od leve 

proti desni, 
- začnemo z ravnimi navpičnimi črtami, sledijo ravne vo-

doravne črte,
- nato kombiniramo ravne navpične in vodoravne črte,
- sledijo ravne poševne črte v levo in desno,
- pri krožnih črtah začnemo s čečkanjem v krogu (nekon-

trolirane krožne linije), nato sledijo centrifugalne in cen-
tripentalne linije, pa odprte polkrožne linije v vseh sme-
reh in krog,

- kombiniramo polkrožne linije in kroge,
- in na kocu so še zanke, ki jih delamo s pomočjo predme-

tov ali pik v različne materiale (mivka, tabla, pena …),
- velike tiskane črke sestavljajo kombinacije ravnih, polkro-

žnih in krožnih linij.

Zaključek
Ker je zelo pomemben vpliv predšolske dejavnosti za 

uspeh učencev v šoli, je važno, da sposobnosti vidnega in 
slušnega zavedanja in grafomotorike bolj sistematično pre-
nesemo tudi v vrtec in pri tem seveda upoštevamo razvojno 
stopnjo otrok. Tako bomo zagotovili kontinuiteto  predopi-
smenjevalnih dejavnosti, prenesenih iz vrtca v šolo, in skupaj 
pripomogli k boljšemu, hitrejšemu ter lažjemu opismenje-
vanju v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju in k bralni 
pismenosti nasploh.
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Petra Sakovič, dipl. vzgojiteljica 
Vrtci Občine Moravske Toplice,

Projekt: Sol, kaj je to?
Povzetek
V času opravljanja pripravništva, v skupini otrok drugega starostnega obdobja 4 do 6 let, se mi je po-
nudila priložnost, da opravim empirični del svoje diplomske naloge. Strokovni delavki v tej skupini, 
Suzana Benčec in Martina Lipaj, sta mi ponudili možnost in podporo, da ta projekt uspešno izvedem.

  V prispevku predstavljam projekt, kjer je delo potekalo v manjših skupinah in je temeljilo na izku-
stvenem učenju. Pobudo za nastanek projekta je dala skupina otrok starih od 4 do 6 let. Kot je možno 
razbrati iz naslova, so otroci spoznavali snov, ki jim je blizu, jo poznajo, se z njo srečujejo skoraj vsa-
kodnevno, a kljub temu o njej ne vedo zadosti. Znanje o soli so si otroci pridobivali preko raziskovanja 
vključenega v igro, ki v predšolskem obdobju predstavlja najbolj spontano, ustvarjalno in aktivno obliko 
učenja. Ciljna zasnova projekta je bilo pridobivanje konkretnih izkušenj za neposredno učenje na teme-
lju reševanja problemov. Skozi projekt so otroci razvijali naslednje sposobnosti: reševanje problemov, 
pridobivanja informacij, učenja iz lastnih izkušenj, prav tako pa so razvijali sposobnost opazovanja, 
interpretacije in opisovanja. 

Ključne besede: naravoslovje, projektno delo, izkustveno učenje, reševanje problemov, predšolski 
otrok, raziskovanje

Področje naravoslovja
Z zgodnjim uvajanjem naravoslovja omogočamo otro-

ku prvi stik z znanostjo in njenimi metodami dela, kjer je na 
prvem mestu vodeno raziskovanje. To raziskovanje v pred-

šolskem obdobju poteka skozi igro, ki otroku predstavlja ne-
prisiljeno in notranje motivirano dejavnost, hkrati pa razvija 
njegovo kreativnost. Preko igre otrok spoznava in usvaja nove 
pojme, začne razumevati nekatere naravne pojave in procese, 
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seznanja se z naravoslovnimi postopki, predvsem pa razvija 
vrsto sposobnosti in spretnosti (Petek in Grubelnik 2010).

Otroci do 6. leta starosti so zmožni opazovati ter razvijati 
in preverjati svoje zamisli. Najprimerneje je, da spoznavajo 
naravoslovne vsebine med dejavnostmi, ki omogočajo spre-
jemanje novih informacij na osnovi lastnih izkušenj. S tem 
otroci razvijajo svoje sposobnosti in spretnosti opazovanja 
(zaznavanje, prepoznavanje, primerjanje), razvijanja in pri-
merjanja zamisli (razvrščanje, uvrščanje, urejanje, sklepanje, 
načrtovanje in izvajanje poskusov, napovedovanje, posploše-
vanje, oblikovanje domnev, spremljanje spreminjanja spre-
menljivk) ter se seznanijo z nekaterimi postopki (preizkuša-
nje, merjenje); nato o svojih izsledkih in zamislih poročajo 
/…/ (Novak idr. 2003, str. 12).

Nastanek pobude za projekt
Večina otrok zjutraj pri zajtrku ni hotela jesti polente. Na 

vprašanje vzgojiteljice, zakaj je ne jedo (čeprav jo imajo ra-
di), je fantek F. povedal: Ta polenta ni dobra. 

Vzgojiteljica: Zakaj ni dobra?
F: Nekaj manjka.
Vzgojiteljica: Kaj ji pa manjka?
M: Mislim, da ji manjka sol.

Vzgojiteljica je otrokom ponudila sol in ugotovili so, 
da je polenta sedaj res boljšega okusa. Med podajanjem 
soli pa se je enemu izmed dečkov sol razsipala iz posode. 
Otrokom je bil dogodek zanimiv. Hiteli so s prstki poči-
stiti sol nazaj v posodo. Ob tem jim je nekaj kristalov soli 
ostalo na prstih. Z veseljem so jo okušali. Na vzgojiteljiči-
no vprašanje, od kod pa dobimo sol, je v igralnici nastala 
tišina. Odločili smo se, da bomo to snov s projektnim na-
činom dela bolje spoznali.

Projektno delo
 ̋ Z izvajanjem projektnega dela se udeleženci učijo strate-

gij za uspešno izpeljavo projekta in različnih strategij učenja, 
s katerimi bogatijo znanje in izkušnje, odkrivajo in razvijajo 
svoje sposobnosti, spretnosti in domišljijo ter rešujejo različ-
ne problemske situacije˝ (Novak idr. 2009, str. 13).

„Bistveno pri načrtovanju in izvedbi vsakega projekta je, 
da ima vzgojno funkcijo. Ni dovolj, da se projekt konča s ka-
kršnim koli izdelkom. Pomembno je, da dobijo učenci po 
izvedbi projekta določene izkušnje, da poglobijo ali razširijo 
oziroma utrdijo svoje znanje z določenega področja, da raz-
vijajo določene sposobnosti, da se navajajo medsebojnega 
sodelovanja, da samostojno prihajajo do določenih spoznanj, 
da se učijo iskati in uporabljati različne vire informacij, da so 
spodbujene njihove ustvarjalne sposobnosti in zlasti tiste 
osebnostne lastnosti, ki so pomembne za njihovo uspešno 
vključevanje v javno življenje in za sožitje med ljudmi na-
sploh” (Novak 1990, str. 68).

Izkustveno učenje
V raziskovalnih igrah prihaja v ospredje izkustveno uče-

nje, za katerega Kolb pravi, da je ̋ … izkustveno učenje vsako 
učenje v neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo proučuje… 
Gre za neposredno srečanje s pojavom, ne za razmišljanje o 

takem srečanju ali o možnosti, da bi kaj naredili v resnični si-
tuaciji˝ (Kolb 1984; cit. po Marentič Požarnik 2000, str. 123).

Cilji, na katerih je temeljil projekt, so:

Otrok: 
• se seznani z različnimi vrstami soli in prepoznava posa-

mezne lastnosti kuhinjske soli,
• postavlja svoje hipoteze, ki jih z izvedbo eksperimenta 

potrdi ali ovrže,
• razvija sposobnost za lastno raziskovalno delo in usvaja-

nje postopkov: opazovanje, razvrščanje, eksperimentira-
nje, raziskovanje, poročanje,

• razvija sposobnost učenja in reševanja problemov.

Pred izvedbo vsake raziskovalne naloge in eksperimenta 
smo v manjših skupinah izvedli pogovor, kjer so otroci lahko 
postavili svoje hipoteze. Te so z izvedbo raziskovalne naloge 
ali eksperimenta potrdili ali ovrgli. Praktično delo je tisto, ki 
pomaga, da zastavljeni cilj uresničimo, otroku pa omogoča na 
konkretni ravni »slikovito« prikazati in pojasniti stvari, ki mu 
drugače same po sebi ali z samo razlago ne bi bile razumljive. 

Po končanem praktičnem delu smo na podlagi lastnih 
ugotovitev izdelali plakat in rezultate poročali pred celotno 
skupino otrok. 

Predstavitev izvedenih dejavnosti

Izdelava idejne skice in načrta projekta
Vse, kar so otroci želeli izvedeti o soli, so s pomočjo od-

rasle osebe zapisali na plakat. Temu je sledila podrobnejša 
priprava načrta izvedbe projekta, kjer smo posamezne de-
javnosti projekta zapisali in narisali na plakate in jih izobesi-
li na vidnem mestu v igralnici, saj so na ta način delo lahko 
spremljali tudi otroci. 

Zbiranje različnih vrst soli
Otroci so od doma prinašali različne soli. Največ zbrane je 

bilo kuhinjske soli. Ker pa so otroško pozornost zaradi obli-
ke in barve kristalov vzbudile predvsem himalajska sol, solni 
cvet, morska sol in kuhinjska sol, smo se odločili, da bomo 
lastnosti in izvor le-teh tudi bolje spoznali.

Priprava laboratorija
Z otroki smo si uredili kotiček (laboratorij), kjer smo se 

dela lotili kot pravi raziskovalci. Z ustreznimi pripomočki, 
raziskovalnimi nalogami in eksperimenti smo snov sol po-
drobneje spoznali. 

1. Raziskovalna naloga: opazovanje, vonjanje, tipanje in 
okušanje soli
Da ne bi soli med sabo zamenjali, so otroci za vsako vrsto 

soli izdelali slikovno ponazorilo. Kristale soli smo opazovali 
na črni podlagi s prostim očesom, pomagali pa smo si tudi 
s povečevalnim steklom. Ugotovili smo, da so kristali najra-
zličnejših oblik. Pri tipanju kuhinjske soli so otroci povedali, 
da jih spominja na pesek in na drobtine. Solni cvet in mor-
ska sol »pikata«, himalajska sol pa je podobna majhnim ka-
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menčkom. Pri tem so se otroci seznanili z izrazoma groba in 
fina sol. Ugotovili smo, da je sol rjave, roza, rdeče, oranžne 
in bele barve, a bela barva je lahko snežno ali celo umazano 
bela. Da je sol slana in brez vonja, smo ugotovili z lahkoto.

Problem: Ali so vse snovi na mizi sol? Ali so vse soli ena-
ke? V čem se razlikujejo? Kakšne barve je sol? Kako diši? 
Kakšna je sol na otip?

2. Raziskovalna naloga: sejanje soli
Pri sejanju soli smo potrebovali dve cedili z različnima 

mrežama. Pred začetkom dela smo si cedili dobro ogledali 
ter se o njunih podobnostih in razlikah tudi pogovorili. Na 
cedilo z večjimi luknjicami smo stresli mešanico soli (kuhinj-
ska sol, solni cvet, himalajska sol) in jo presejali na obarvan 
list papirja. Kupček pod cedilom smo nato pretresli v cedilo 
z manjšimi luknjicami in s stresanjem dobili še tretji kupček 
soli. Kupčke soli smo razvrstili po velikosti kristalov.

Problem: V čem sta si cedili podobni? V čem se razlikuje-
ta? Kaj ostane na prvem cedilu in kaj pade skozi? Kaj ostane 
na drugem cedilu in kaj pade skozi? Kaj se zgodi, če upora-
bimo najprej drugo cedilo?

3. Eksperiment: raztapljanje soli v vodi
Pripravili smo štiri plastične prozorne lončke, v katere 

smo nalili enako količino mrzle vode. V vsak lonček z vodo 
smo dali po eno žlico ene vrste soli in pričeli mešati. Pri tem 
je bilo treba biti pozoren na to, da je bila količina soli pribli-
žno enaka. Ugotavljali smo, katera vrsta soli se bo raztopila 
najhitreje in katera bo za raztapljanje potrebovala največ ča-
sa. Enako smo naredili s toplo vodo. 

Problem: Ali se bo sol v vodi raztopila? Ali se bodo razto-
pile vse soli? Ali se bodo vse soli raztapljale enako hitro? Ali 
se bo sol raztopila prej v hladni ali topli vodi?

4. Eksperiment: pridobivanje soli iz slanice in morske 
vode
Najprej smo pripravili slanico. V plastičnem lončku z vo-

do smo raztopili poljubno količino soli. Pripravljeno slanico 
smo vlili v plitke posode, ki so nas spominjale na bazene v so-
linah. Posode smo nato postavili na poljubna mesta, kjer smo 
vsak dan spremljali izhlapevanje vode. Kristale, ki so nastali 
po procesu izhlapevanja, smo primerjali s kristali soli, ki jih 
lahko kupimo v trgovini.

Problem: Ali lahko kristale soli, ki jih raztopimo v vodi, 
pridobimo nazaj? Kako to počnejo solinarji? Kaj potrebuje-
mo, da nam voda izhlapi? Koliko časa bo izhlapevanje trajalo? 
Kam bomo dali posode s slanico in z morsko vodo?

5. Eksperiment: slana voda spremeni plovnost
Pripravili smo dva plastična kozarca. V enega smo vlili pri-

pravljeno slanico, v drugega pa vodo iz pipe. Količina vode 
v obeh kozarcih je bila enaka. V slanici smo raztopili še ka-
kšno žlico soli in pri tem bili pozorni na to, kaj se bo zgodilo. 
V obeh kozarcih smo hkrati potapljali enaka predmeta (dve 
sveži jajci, lego kocki …) 

Problem: Ali bo jajce v slani vodi plavalo? Ali bo jajce v 
vodi iz pipe plavalo? Kaj se zgodi, če slani vodi primešamo 
in raztopimo še žlico soli? 

6. Eksperiment: sol tali led in se pri tem raztaplja
Za poskus smo potrebovali dve kocki ledu, ki smo ju dali 

v plitko posodo. Na en kos ledu smo posuli žlico sladkorja, 
na drugega pa žlico soli. Bili smo pozorni, kaj se je zgodilo. 

Problem: Ali sol tali led? Ali sladkor tali led? Kaj pozimi 
trosijo po cestah? Zakaj to počnejo?

7. Eksperiment: priprava kopalne soli
V posodo, kjer smo imeli sol, smo dodali nekaj kapljic 

eteričnega olja in nekaj kapljic jedilnega barvila. Da so se vsi 
kristali soli dobro obarvali, je bilo potrebno sol dobro pre-
mešati. Pripravili smo embalažo, ki smo jo napolnili z različ-
no obarvanimi kristali soli. 

Problem: Kako naj obarvamo sol? S čim jo odišavimo? Ali 
se bo naša koža med kopanjem obarvala? Kakšne barve bo 
voda, če vanjo damo kopalno sol, ki je rdeče barve?

Dejavnosti z ostalih področij kurikula:
-  prebiranje pravljice Kralj Matjaž in sol (slovenska ljudska) 

ob prijetni svetlobi himalajske solne lučke;
-  ogled posnetka Sečoveljskih solin, pogovor in risanje o 

videnem;
-  seznanitev z novimi besedami (gavero, taperini, karela);
-  risanje sličic za ponazorilo posamezne vrste soli;
-  izdelava plakata o vrstah soli;
-  izdelava stolpčnega grafa o količini in vrstah soli;
-  risanje solin v računalniškem programu slikar;
-  izdelava makete solin;
-  igra s soljo na črnem šeleshamru;
-  sestavljanje solin iz seva kock;
-  ustvarjanje risbe z lepljenjem soli;
-  ogled slik in fotografij s pomočjo episkopa;
-  izdelava plakata o solinah;
-  brskanje in iskanje informacij o soli in solinah;

- pogovor in izdelava plakata o uporabi soli;
- peka slanikov;
- okušanje temne čokolade s solnim cvetom;
- izdelava solinarskih pripomočkov.

Eksperimenti  in raziskovalna naloga na 
pobudi zunanjih sodelavcev

Dogajanje je popestril tudi dijak Aleš Vitez, ki je na po-
budo svoje mentorice projekt obogatil z naslednjimi ekspe-
rimenti:
-  eksperiment s slanico in fižolom, kjer so se otroci ukvar-

jali s problemom vpliva slane vode na rast rastline;
-  eksperiment s slanico in solato, kjer je bil zastavljen pro-

blem vpliva soli na sveže liste zelene solate;
-  eksperiment kristalizacije soli na vrvici, ki je pravzaprav 

preizkus razumevanja poteka dogajanja na solinah in sa-
mega procesa pridobivanja soli z izhlapevanjem vode iz 
nasičene raztopine soli.

Raziskovalno uganko nam je pripravila tudi ravnateljica 
naših vrtcev g. Simona Kaučič, ki je iz Biograda prinesla dve 
plastenki z morsko vodo. Prva plastenka je bila napolnje-
na z morsko vodo, druga pa z morsko vodo, na njenem dnu 
pa smo našli tudi školjke. Ker ji otroci kljub fotografijam, ki 
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pričajo k temu, da je ravnateljica vodo zajemala v morju, ni-
so verjeli, smo se lotili raziskovalne naloge, kjer smo skušali 
ugotoviti, ali gre res za morsko vodo. Otroci so prišli do sku-
pnega zaključka, da je voda v plastenki, kjer so tudi školjke, 
res morska voda, v plastenki, kjer ni školjk, pa je ravnateljica 
slanico pripravila kar doma, saj jo tudi mi v vrtcu lahko brez 
težav naredimo. 

Predstavitev širši javnosti
Projekt: Sol, kaj je to? smo 10. 5. 2011 predstavili širši 

javnosti. Predstavitev je potekala v konferenčni dvorani ho-
tela Vivat. Svoje pridobljeno znanje so otroci pokazali preko 
pogovora in diaprojekcij fotografij na platnu. Predstavitev 
našega dela smo obogatili tudi s pevsko in plesno točko. Po 
predstavitvi je bila pripravljena razstava, kjer si je bilo moč 
ogledati vse raziskovalne naloge in eksperimente, izdelke, 
ki so nastali skozi projekt, in fotografije otrok ob njihovem 
delu. Ob tem dogodku smo izdali brošuro, ki jo je financiral 
Vzgojno-varstveni zavod Vrtcev Občine Moravske Toplice. 
Vsak, ki se je odzval na naše povabilo, je prejel kopalno sol, 
okusili pa so lahko tudi slanike, ki so jih pripravili otroci sami. 

Zaključek
V obdobju zgodnjega otroštva so prav naravoslovne te-

me tiste, ki so najprimernejše za vodeno raziskovanje, saj so 
predmeti in pojavi konkretni. In ker so otroci že po naravi ra-
dovedni in vedoželjni, jim je potrebno ponuditi, omogočiti 
in jih z ustreznimi prijemi usmerjati, da bodo iz ponujenih 
dejavnosti skozi raziskovanje in samo igro spontano odnesli 
nove pojme in se obenem srečali z novimi dejstvi. Pri tem ne 
smemo pozabiti ustvariti prijetne klime, ki prispeva k temu, 
da so otroci bolj zaupljivi, sproščeni, odprti, kar pa istočasno 

vpliva na to, da lažje postavljajo vprašanja, izražajo svoja raz-
mišljanja in jih tudi skušajo zagovarjati in objasniti.

Prepričana sem, da sem v projektu uspela zgoraj omenje-
no uresničiti, saj so otroci bili skozi ves projekt aktivni, bili 
so v nenehnem pričakovanju, radovedni, pripravljeni za so-
delovanje, skratka prelevili so se v prave male raziskovalce, ki 
niso počivali niti doma, saj so skoraj vsak dan v vrtec prišli s 
kakšno novo informacijo o soli, saj so le-te doma iskali sku-
paj s starši. Pri reševanju problemov so otroci sodelovali kot 
prava skupina, ki je bila sposobna medsebojne komunikaci-
je. In prav tu moram poudariti, da so se v teh manjših sku-
pinah pričeli oglašati tudi tisti otroci, ki so zaradi takšnih in 
drugačnih razlogov običajno tiho. Projektno delo samo po 
sebi omogoča integracijo različnih področij, prav tako pa na 
delo udeležencev vpliva tako, da je bolj organizirano. Kljub 
temu da je bil to moj prvi projekt, sem z njegovo izvedbo in 
rezultati, ki jih je bilo moč videti skozi celotni potek projek-
ta, več kot zadovoljna. 
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Revija Vzgojiteljica razpisuje LIKOVNI NATEČAJ »Vzgojiteljica 2012«.
Sodelujejo lahko vsi predšolski otroci v vrtcih, ki ustvarjajo likovna dela.

Pogoji razpisa:
- likovni izdelki so lahko v risarski ali slikarski tehniki,
- format A3 ali A4,
- vsebina po želji,
- navedeni morajo biti podatki avtorja (ime, priimek, starost) in
- podatki vzgojitelja – mentorja (ime, priimek, vrtec, naslov vrtca)

Vsi podatki naj bodo na listu, ki naj bo prilepljen na zadnjo stran likovnega dela.

Likovna dela, ki bodo izbrana in objavljena v strokovni reviji Vzgojiteljica, so primeri dobre likovne 
prakse v vrtcih.

Otroci, avtorji objavljenih likovnih del, dobijo knjižno nagrado založbe Pozoj.

Mentor, ki bo imel objavljeno likovno delo v reviji v letu 2012, dobi potrdilo o uvrstitvi na prva tri mesta 
na javnem natečaju na državni ravni (17. člen, b razdelek, druga alineja Pravilnika o napredovanju 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, Ur. l. RS, št. 54/2002 in št. 123/3008).

Likovna dela pričakujemo najkasneje do 31. januarja 2011 na naslov:

»Vzgojiteljica«, Mariborska 43a, 3000 Celje
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V svoji vzgojiteljski praksi rada pose-
gam po idejah drugih vzgojiteljic. Tudi 
sama sem našla nekatere uporabne re-
šitve in ideje, ki jih delim z drugimi. Po-
šiljam vam nekaj primerov.

 Vzgojna sredstva iz 
odpadnih materialov za 
najmlajše

Predstavila bom nekaj sredstev, ki so 
nastala z malo domišljije, otrokom pa so 
obogatila učno okolje. Izhajala sem iz 
aktualnih otrokovih razvojnih potreb in 
njihovih sposobnosti. Veliko smo upo-
rabljali dnevne gibalne kotičke v igral-
nici in garderobi. Imamo igrišče za naj-
mlajše pred vrtcem, kjer se otroci lahko 
sproščajo z različnim zibanjem, tekom, 
hojo po naravnem terenu. 

Doma narejen bazen za žoge
V gibalnem kotičku smo pripravili 

»bazen« iz velike škatle. Čisto emba-
lažno škatlo sem prerezala na polovico, 
jo polepila z barvnim lepilnim trakom 
in obložila z mehko peno, oblečeno v 

blago. Bazen sem napolnila z različni-
mi žogami. Žoge različnih velikosti in 
iz različnih materialov so otroke spod-
bujale h gibanju. 

Lesene palčke in plastenke
Lesene palčke mi je narezal mizar na 

različne dolžine in debeline. Primernej-
ši je trši les. Upoštevati je treba tudi var-
nostni vidik, da noben kos ne sme biti 
tanjši od 2, 5 cm premera in ne daljši od 
10 cm. Otroci so vtikali palice skozi od-
prtine raznih plastenk in si urili koordi-
nacijo med čutili in motoriko.

Obroči na lesenem 
podstavku

Pripravila sem več možnosti za na-
tikanje. Tako so lahko natikali lesene 
obroče od lesenih karnis na lesene pod-
stavke, ki mi jih je naredil mizar. Ta de-
javnost jih je zelo pritegnila.

Obroči iz pene in blaga 
 Naredila sem tudi obročke iz pene, 

ki sem jo zašila v pralno blago. Otroci so 

si obroče natikali na roke in noge. Obča-
sno sem obrnila kakšno mizo narobe in 
otroci so natikali obroče na noge mize.

Sestavljenke iz polovičk ali 
četrtin

Naredijo se lahko iz kartona in pa-
pirja, izdelek pa nato še plastificiramo. 
Lahko pa jih naredimo tudi iz pralne-
ga blaga.

Dva pravokotnika pene sem oblekla 
z blagom in na vsako polovičko prišila 
polovico simbola, na primer hruško. Z 
otroki sem se igrala in malo starejši so 
hitro ugotovili, kaj spada skupaj. Sesta-
vljali so lahko predmete, ki so jih že do-
bro poznali: cvetlico, sonce, jabolko, hi-
šo in druge. Na otip so bile sestavljanke 
mehke, prijetne. Ko je otrok sestavil obe 
polovički, sem se z otrokom o simbolu 
tudi pogovarjala. Ko je otrok obvladal 
sestavljanje iz polovičk, sem jim nare-
dila sestavljanke iz štirih  delov celote.

Marjana Marinšek, vzgojiteljica

Ideje za vsak dan

 Še eno mnenje o reviji Moj otrok & vrtec 
V vrtcih se pogosto srečujemo z raz-

ličnimi ponudniki, ki želijo, da omogo-
čimo distribucijo njihovega propagan-
dnega materiala staršem otrok, ki so 
vključeni v vrtce. Ker v vrtcu delam že 
mnogo let, lahko povem, da starši po-
nudbe, ki jih dobijo v vrtcih, sprejema-
jo nekoliko manj kritično, ker menijo, 
da za strokovnost jamčimo vzgojitelji 
v vrtcih, zato se lažje odločajo za na-
kup. Takšna razmišljanja staršev pa s 
pridom izkoriščajo najrazličnejši po-
nudniki. Med njimi je sicer tudi nekaj 
kakovostnih, mnogo pa je vsebinsko 
nestrokovnih, včasih tudi povsem ne-
primernih. 

Javni vrtci v RS smo vsekakor zave-
zani k upoštevanju usmeritev progra-
ma za predšolske otroke – Kurikuluma 
za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet 
RS za splošno izobraževanje (MŠŠ,  
18. 3. 1999). Kljub temu da doku-

ment daje vrtcem precejšnjo mero 
avtonomije, pa vendarle ne moremo 
in ne smemo preko usmeritev, ki jih 
pred nas postavlja ta, za javne vrtce za-
vezujoč dokument. V njem lahko pre-
beremo, da morajo imeti otroci veliko 
možnosti za razvijanje kritičnega duha, 
osebnih odločitev in avtonomne pre-
soje (Kurikulum, str. 49). To je kon-
kretizirano tudi v ciljih, ki naj bi jim 
vrtci in strokovni delavci/delavke sle-
dili ( »... otrok ima možnost kritičnega 
vrednotenja komercialnih vplivov ...« 
). Morda se zdi, da je to za otroke zah-
tevno, vendar smo vrtci za oblikovanje 
otrokove kritične presoje soodgovorni 
predvsem z lastno kritično presojo te-
ga, kakšne vsebine ponudimo njemu 
in njegovim staršem.

Zato smo se v mnogih javnih vrtcih 
odločili, da bomo omejili možnosti ko-
mercialne ponudbe. Kot mnoge druge 

ravnateljice sem prepričana, da lahko 
kakovostne storitve in izdelki najdejo 
pot do kupcev tudi na druge bolj ustre-
zne načine.  

Ker je distribucijo revije Moj otrok 
& vrtec podprla tudi Skupnost vrtcev 
Slovenije, sem si revijo še natančneje 
pogledala. Menim, da je le ena izmed 
mnogih revij, ki se sicer osredotoča na 
vsebine, ki so zanimive staršem pred-
šolskih otrok, in se, sicer precej na splo-
šno, ukvarja tudi z nekaterimi za starše 
zanimivimi vprašanji. Kljub temu pa z 
obilico reklam, ki verjetno omogočajo 
nizko ceno revije, po mojem mnenju 
sodi predvsem med komercialno na-
ravnane revije, ki jih v javnih vrtcih ni 
primerno ponujati staršem.  

Predsednica pedagoškega društva  
»Vzgojiteljica«: mag. Metka Čas
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Zanimivosti, komentarji in mnenja

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

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

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

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

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si

Napotki za avtorje prispevkov:

VABILO ČLANOM PEDAGOŠKEGA DRUŠTVA 
»VZGOJITELJICA« 
Vabim vse člane Pedagoškega društva »Vzgojiteljica« na letni Zbor članov društva, ki bo v Celju, v pro-
storih Celjskega sejma, Dečkova cesta 1, v torek, 17. januarja 2012 ob 17. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Strokovno predavanje.
2. Poročilo predsednice društva.
3. Program dela v letu 2012.
4. Aktualnosti.
Prosimo vse člane, da se udeležijo letnega zbora članstva.

Predsednica: mag. Metka Čas
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Ožji izbor likovnih del za november — december 2011

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, enakovredno drugemu mestu na državnem tekmovanju. Izdelek otroka, ki ga 
oblikovalec revije iz nabora izbranih del za posamezno številko izbere za naslovnico, pa štejemo kot 
doseženo prvo mesto. Mentorji lahko oboje uporabijo pri napredovanju v strokovne nazive. Avtorji 
likovnih del bodo nagrajeni s knjižnimi nagradami založbe POZOJ. 

NOVOLETNA JELKA – Špela Dobrajc (4,5 let)
mentorica Ema Selič

Vrtci občine Žalec, enota Žalec

SINIČKE - Maks Rupreht (4 leta)
mentorici Olga Mongus, Melita Ravlan 

VVZ Slovenj Gradec

PRVI SNEG - Noelle Vilčnik (5 let)
mentorici Martina Majcenovič, Jožica Klinc  

Vrtec Markovci

NA SMUČEH – Larisa Paradiž (6 let)
mentorici Poldika Praprotnik, Simona Založnik 

VVZ Slovenj Gradec, enota Podgorje


