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VVZ Slovenj Gradec

Lep pozdrav 
v vse slovenske vrtce!

Betka, Peter, Rua

Poklic vzgojiteljice oz. vzgojitelja predšolskih otrok je lep, toda vse bolj zahteven. 
Znanstveni izsledki na področju nevrologije, pa tudi drugih ved, so pokazali na 
izjemen pomen predšolskega obdobja za  razvoj nevronskih povezav v možganih. 
Ker preživijo otroci v vrtcih večino dnevnega časa, je odgovornost vzgojiteljev še 
toliko večja. Prav tako pa je pomembno tudi sodelovanje starši, ki v vzgojiteljici ali 
vzgojitelju prepoznavajo strokovnjaka, ki jim svetuje in jih podpira pri vzgoji in 
učenju v domačem okolju. Že samo ti dve temeljni poslanstvi sta dovolj, da vzgoji-
teljice in vzgojitelji razmišljamo o svojem profesionalnem razvoju in razvoju profe-
sionalizma v vrtcih.

Petnajstega septembra letos je bil na aktivu ravnateljic samostojnih javnih vrtcev 
celjske in šaleške regije ustanovni zbor novega pedagoškega društva Vzgojiteljica. 
Cilji društva so predvsem: strokovna podpora poklicu vzgojiteljice in vzgojitelja 
predšolskih otrok, krepitev ugleda poklica vzgojiteljice in vzgojitelja predšolskih 
otrok v javnosti, podpiranje profesionalnega razvoja vzgojiteljic in vzgojiteljev 
predšolskih otrok in profesionalizma v javnem vrtcu in podobno. Za doseganje svojih 
ciljev bo društvo izdajalo strokovno revijo »Vzgojiteljica«, organiziralo strokovna 
izobraževalna srečanja, podpiralo zakonodajo, ki bo pripomogla k večji profesio-
nalnosti vzgojiteljskega poklica in predlagalo izboljšave na tem področju, podpiralo 
in širilo etične vrednote Kodeksa in podpiralo izmenjavo dobre prakse med člani 
društva.

Društvo je trenutno še v postopku registracije, zato bomo temeljni akt in pristopno 
izjavo objavili v naslednji številki Vzgojiteljice. Že sedaj pa lahko povemo, da za člane 
društva, ki bodo osebno naročili revijo Vzgojiteljica, ne bo nobene članarine.

Pripadnost poklicu vzgojitelja se odraža najprej v vsakodnevnem kakovostnem in 
predanem delu z otroki v vrtcu. Že dosedanje medsebojne povezave med vrtci, ravna-
telji in vzgojitelji so prinesle na področje predšolske vzgoje veliko sinergičnih učinkov 
in še izboljšale kakovost javnih vrtcev, vendar je možnosti za razvoj profesionalizma 
še veliko in društvo jih želi poiskati in uresničevati.

Pred nami so zadnji dnevi leta 2010. Z marsičem smo v 
uredništvu Vzgojiteljice zadovoljni, marsikatera želja pa 
se bo pridružila željam, ki bodo čakale svojo izpolnitev v 
naslednjem letu. 
Vsem zvestim naročnikom in bralcem vsi pri Vzgojiteljici 
želimo, da preživite božične praznike v miru, novo leto 
2011 pa naj vam natrosi vsega dobrega, za kar si boste 
tudi sami z vsemi močmi prizadevali. 
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Vrtec pri osnovni šoli Podčetrtek

Vrtec na podezelju ima veliko prednosti

Kraj Podčetrtek je središče občine Podčetrtek. Leži ob vzhodnem vznožju 
vzpetine Rudnica in na desnem bregu reke Sotle. Je obmejno naselje s trškim 
jedrom, v katerem prepoznamo še srednjeveško osnovo. Nadmorska višina kraja 
je 220 m. Skupaj z zaledjem ima Podčetrtek okoli 3300 prebivalcev. 
Podčetrtek je dobil svoje slovensko ime po četrtem dnevu v tednu. Na ta dan je bil 
v trgu pod gradom sodni in tržni dan. V preteklosti je peljala »glavna« cesta prav 
skozi trg, mimo šole, proti gradu in nazaj v dolino proti današnji Sodni vasi. Ob 
tej cesti je bilo vedno zelo živahno, saj so pred vzponom potrebovali okrepčilo 
tako ljudje kot njihove vprežene živali. Po dolini Sotle je bila zgrajena cesta v prvi 
polovici 19. stoletja.
Prebivalci obèine se ukvarjajo s kmetijstvom, turizmom in obrtjo. Med 
kmetijskimi panogami je vinogradništvo eno izmed najpomembnejših. Sorte 
vinske trte, ki jih gojijo na tem podroèju, so chardonnay, beli pinot, laški rizling, 
sauvignon, renski rizling, traminec, kerner, modra frankinja, žametna èrnina, 
modri pinot, kraljevina. 
To je grièevnat svet, nad katerim se dviguje okoliško hribovje. Ob potokih so 
ravnice. Oznaèene so kolesarske poti in pešpoti, ki pogosto potekajo tudi po 
gozdu. Narava je že od nekdaj bogata z zdravilnimi zelišèi. V bližnjem Olimju je 
bila znana srednjeveška lekarna. Še danes je v teh krajih veliko ljudi, ki zelišèa 
uporabijo za svež èaj ali pa jih posušijo, nabirajo trobentice, lapuh, bezeg, 
trpotec, kostanj, koprive. Poleti lipo, rman, kumino, tavžentrožo, šentjanževko, 
jeseni pa brinove jagode, šipek, plodove kostanja … 
Vrtec Podčetrtek je organizacijska enota Osnovne šole Podčetrtek. Vodi jo 
pomoènica ravnateljice HERTA POÈIVAVŠEK.

Kakšne naloge opravljate kot 
pomočnica ravnatelja za vrtec pri 
osnovni šoli? Kakšna so vaša 
pooblastila?

Lahko predstavite bralcem 
Vzgojiteljice vrtec, ki ga vodite? 
Koliko ima enot, oddelkov, otrok? 

Opravljam vsa dela pomočnika rav-
natelja. Polovico delovnega časa opra-
vim kot pomočnica ravnatelja, se pravi, 
da pomagam ravnatelju pri opravljanju 
nalog vodenja vrtca, tako organizacij-
sko, kakor pedagoško. Drugo polovico 
delovnega časa pa opravim kot druga 
strokovna delavka v prvem razredu os-
novne šole v Podčetrtku.

Naš vrtec deluje v okviru Osnovne 
šole Podčetrtek, in sicer na lokaciji v Pod-
četrtku s štirimi oddelki in Pristavi pri 
Mestinju s tremi oddelki otrok. Oddelki v 
Podčetrtku delujejo v prostorih nad 
zdravstvenim domom. V Pristavi pri 

Mestinju so prostori pri  podružnični os-
novni šoli in so novejši in primerni za 
izvajanje predšolske vzgoje. Tako imamo 
letos skupaj vpisanih 123 otrok.

Trenutno poteka gradnja novega vrtca 
na lokaciji pri osnovni šoli, ki se ga že 
zelo veselimo, tako otroci kot odrasli. 
Vrtec bo sodoben, prostoren, zajemal bo 
pet igralnic s sanitarijami za otroke, 
knjižnico z računalniško sobo, zbornico, 
večnamenski prostor … Iz vsake igral-
nice bomo imeli izhod na teraso in igriš-
če. Pod vrtcem bo garažna hiša, od koder 
bo možen dostop z dvigalom do ostalih 
prostorov vrtca. Podstrešje vrtca bo upo-
rabno in pripravljeno v primeru pomanj-
kanja prostorov za otroke. Tako bomo v 
bodoče lahko zadovoljili vse potrebe 
otrok in staršev.

V bližini šole smo opazili gradbišče. 
Kaj se gradi?

Ste kaj vključeni v nastajanje nove 

zgradbe vrtca?

V tem letu skoraj povsod 
povpraševanje po prostih mestih 
presega razpoložljive možnosti. Kako 
je pri vas?

Javni vrtec v Sloveniji je vzgojno-
izobraževalna ustanova. Kako se pri 
vas otroci vzgajajo in učijo? 

Ker ima lokalna skupnost izreden 
posluh za nas, smo vsi delavci  vključeni 
skupaj z arhitekti v izbiro opreme za 
prostore vrtca in igrišča. Otrokom želi-
mo zagotoviti fleksibilnost in stimula-
tivnost prostorov, kjer bodo imeli mož-
nost izbire, zasebnosti, intimnosti, se 
pravi, da bomo zadovoljili njihove po-
trebe. 

Ko smo se leta 1996 priključili kot 
enota vrtca k osnovni šoli Podčetrtek, 
smo imeli tri oddelke vrtca. Danes ima-
mo sedem oddelkov, povpraševanje po 
prostih mestih pa se povečuje. Z novim 
vrtcem bomo pridobili še en oddelek, 
tako bomo imeli skupaj osem oddelkov 
vrtca.

Sledimo sodobnim konceptom vzgoj-
no-izobraževalnega dela, zato se zapo-
sleni nenehno izobražujemo in znanje 
vnašamo v naše delo. Zaposleni  se 
trudimo zagotavljati  enakovredne pogo-

Herta Počivavšek

je za optimalni razvoj vsakega otroka. 
Upoštevamo individualne razlike v 
razvoju in učenju. Otrokom nudimo 
varno okolje, kjer so sprejeti, spoštovani, 
ustvarjalni, odgovorni. Skupaj s starši 
ustvarjamo pogoje za kakovostno živ-
ljenje otrok v vrtcu. Sproti jih obveščamo 
o dogajanju v vrtcu, hkrati pa se skozi 
celo leto srečujemo na roditeljskih ses-
tankih, pogovornih urah, družabnih sre-
čanjih, prireditvah in podobno. 

Seveda smo povezani tudi z okoljem. 
Občasno sodelujemo s policijsko postajo 
Šmarje pri Jelšah, z logopedsko službo, s 
strokovnimi šolami, največ pa s Terma-
mi Olimia. V njihovih prostorih potekajo 
plavalni tečaji in razstave likovnih iz-
delkov otrok. Povezujemo se tudi s kra-
jevno knjižnico in zdravstvenim do-
mom. 

Kaj je v ospredju vaših prizadevanj za 
kakovostni izvedbeni kurikul v vseh 
oddelkih vašega vrtca?

Kot prednostno področje bi lahko 
izpostavila gibanje. Nekaj let smo bili 
vključeni v mednarodni projekt FIT 
Slovenija, saj zdravstvene raziskave ot-
rok in mladostnikov kažejo na njihovo 
slabo zdravstveno stanje. Vzrok za to 
pripisujejo vedno večji fizični neaktiv-
nosti otrok in mladostnikov. Večno 
prevažanje z avtomobili in sedenje pred 
dognanji sodobne tehnike nikakor ne 
morejo nadomestiti pešačenja, tekanja 
po travnikih, dela na poljih, sprehodov v 
gozdove, smučanja na domačem hribu … 
Lahko pa veliko prispevamo k telesnemu 
in duševnemu zdravju otrok z organi-
zacijo gibalnih dejavnosti. Zato vsako 
leto v poletnih mesecih izvedemo 
plavalni tečaj za otroke najstarejših sku-
pin v Termah Olimia in zimovanje otrok 
z učenjem smučanja. Vsakodnevno pa 
izvajamo tudi gibanje na prostem, 
poslužujemo se tudi telovadnice in nove-
ga stadiona pri osnovni šoli.

V letošnjem letu smo se vključili v nov 

V manjšem kraju je ponavadi vrtec 
tesneje povezan z okoljem. Kako je 
pri vas?

Ste v zadnjem času uvedli v kurikul 
kakšno novost?

projekt z naslovom Zgodnje uvajanje 
avngleščine v vrtec. Projekt predstavlja 
aktualno dodatno ponudbo vrtca v okvi-
ru nadstandardnega programa, ki ga 
financira Občina Podčetrek. Številne so-
dobne teorije o zgodnjem učenju tujega 
jezika in praksa evropskih dežel potrju-
jejo prednosti zgodnjega uvajanja tujega 
jezika v kurikul. Zaradi razvojnih značil-
nosti otroka v predšolski dobi in zaradi 
programske nadgradnje, ki sledi z vsto-
pom otroka v osnovno šolo, smo se odlo-
čili za uvajanje angleščine.

Vrtec na podeželju ima vrsto pred-
nosti. Otrok je v neposrednem stiku z 
naravo, spoznava spremembe glede na 
letni čas, razmišlja o njih, razvija čut za 
naravo, spoznava rastline, živa bitja ... 
Otrok se giba v naravi, na svežem zraku. 
Ker je naš vrtec v bližini kmetij, jih z 
otroki večkrat obiščemo. Spoznavamo 
domače živali, kmečka opravila: delo na 
polju, v vrtovih, vinogradih. Večkrat se 
neposredno vključujemo v domača opra-
vila: luščenje koruze, fižola in podobno. 
V majhnem kraju se ljudje tudi bolje poz-
najo med seboj, pogosteje srečujejo, po-
vezujejo in družimo.

Zelo dobra. Kot ustanoviteljica vrtca 
in šole Občina Podčetrtek financira 
dejavnosti v okviru kurikula in nadstan-
dardni program: angleščino, plavalni 
tečaj za otroke, smučanje za otroke in še 
kaj. V celoti pa bodo financirali največjo 
pridobitev vseh časov na področju pred-
šolske vzgoje v Podčetrtku, to je izgrad-
nja novih prostorov vrtca pri osnovni 
šoli Podčetrtek. Otvoritev pričakujemo v 
pomladnih mesecih.

Vpliv ima že sama bližina turističnega 
centra Terme Olimia. Ko pripravljamo 
razstavo likovnih izdelkov otrok, tudi tu-
risti uživajo ob ogledovanju otroških iz-

Lahko opišete morebitne prednosti, 
ki jih lahko izkoristi za vzgojo in 
učenje otrok vrtec na podeželju?

Kakšna je skrb in naklonjenost 
lokalne skupnosti do vašega vrtca? 

Podčetrtek je turistično privlačen 
kraj. Ima prisotnost turistov na 
življenje v vrtcu kakšen vpliv? Kako 
to občutite?

delkov in nam v knjigo vtisov zapišejo 
pohvalne in spodbudne besede za na-
prej. Sodelujemo tudi na različnih prire-
ditvah ob določenih praznikih, ki se od-
vijajo v samem središču Term, in  obis-
kujemo sejme, ki jih pripravljajo za 
turiste v samem  kraju  Podčetrtek. Otro-
ci vedo, da so v našem kraju turisti za-
želeni gosti.

V vrtcu sem zaposlena 23 let. Svoje 
delo sem začela kot vzgojiteljica s kon-
čano srednjo vzgojiteljsko šolo v Celju, v 
takratni VVO Rogaška Slatina. Delo vzgo-
jiteljice sem opravljala v skrajšanih pro-
gramih malih šol na terenu: Stojno selo, 
Sladka Gora, Kristan Vrh, Pristava pri 
Mestinju, Lesično. Zelo so me navduše-
vali otroci, ki so bili doma na podeželju, 
saj so se precej razlikovali od tistih v 
mestnih vrtcih. Bili so bolj željni igre in 
srečanj z vrstniki in z menoj, zadovoljni, 
bolj umirjeni. Imela sem občutek, da me 
potrebujejo, da sem dobrodošla. Potreba 
po nenehnem izobraževanju na poklicni 
poti me je pripeljala do tega, da sem se 
vpisala in končala najprej višješolski, 
nato pa še visokošolski program za vzgo-
jiteljice na pedagoški fakulteti. Končala 
sem tudi program Šole za ravnatelje.

Leta 1996 so se trije oddelki vrtca, ki 
so bili takrat še pod okriljem Vrtca Ro-
gaška Slatina, priključili k Osnovni šoli 
Podčetrtek. To se je zgodilo zato, ker je 
Podčetrtek postal samostojna občina. 
Potrebovali so vodjo enote vrtca in takrat 
sem prevzela to nalogo. V začetku je bilo 
zelo težko, saj nisem nikoli računala, da 
bom na vodstvenem delovnem mestu. 
Ob podpori vseh, ki so mi zaupali, oprav-
ljam sedaj delo pomočnice ravnatelja v 
sorazmernem deležu, hkrati pa že nekaj 
let opravljam tudi delo druge strokovne 
delavke v prvem razredu osnovne šole, 
kar pa me še posebno radosti. 

Z vrtcem je tesno povezana tudi vaša 
osebna poklicna pot. Kako bi jo na 
kratko opisali?

Kdaj ste postali vodja enote oz. 
pomočnica ravnatelja?

Zahvaljujemo se vam za vaš čas in 
odgovore.

Urednica
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Vrtec pri osnovni šoli Podčetrtek

Vrtec na podezelju ima veliko prednosti

Kraj Podčetrtek je središče občine Podčetrtek. Leži ob vzhodnem vznožju 
vzpetine Rudnica in na desnem bregu reke Sotle. Je obmejno naselje s trškim 
jedrom, v katerem prepoznamo še srednjeveško osnovo. Nadmorska višina kraja 
je 220 m. Skupaj z zaledjem ima Podčetrtek okoli 3300 prebivalcev. 
Podčetrtek je dobil svoje slovensko ime po četrtem dnevu v tednu. Na ta dan je bil 
v trgu pod gradom sodni in tržni dan. V preteklosti je peljala »glavna« cesta prav 
skozi trg, mimo šole, proti gradu in nazaj v dolino proti današnji Sodni vasi. Ob 
tej cesti je bilo vedno zelo živahno, saj so pred vzponom potrebovali okrepčilo 
tako ljudje kot njihove vprežene živali. Po dolini Sotle je bila zgrajena cesta v prvi 
polovici 19. stoletja.
Prebivalci obèine se ukvarjajo s kmetijstvom, turizmom in obrtjo. Med 
kmetijskimi panogami je vinogradništvo eno izmed najpomembnejših. Sorte 
vinske trte, ki jih gojijo na tem podroèju, so chardonnay, beli pinot, laški rizling, 
sauvignon, renski rizling, traminec, kerner, modra frankinja, žametna èrnina, 
modri pinot, kraljevina. 
To je grièevnat svet, nad katerim se dviguje okoliško hribovje. Ob potokih so 
ravnice. Oznaèene so kolesarske poti in pešpoti, ki pogosto potekajo tudi po 
gozdu. Narava je že od nekdaj bogata z zdravilnimi zelišèi. V bližnjem Olimju je 
bila znana srednjeveška lekarna. Še danes je v teh krajih veliko ljudi, ki zelišèa 
uporabijo za svež èaj ali pa jih posušijo, nabirajo trobentice, lapuh, bezeg, 
trpotec, kostanj, koprive. Poleti lipo, rman, kumino, tavžentrožo, šentjanževko, 
jeseni pa brinove jagode, šipek, plodove kostanja … 
Vrtec Podčetrtek je organizacijska enota Osnovne šole Podčetrtek. Vodi jo 
pomoènica ravnateljice HERTA POÈIVAVŠEK.

Kakšne naloge opravljate kot 
pomočnica ravnatelja za vrtec pri 
osnovni šoli? Kakšna so vaša 
pooblastila?

Lahko predstavite bralcem 
Vzgojiteljice vrtec, ki ga vodite? 
Koliko ima enot, oddelkov, otrok? 

Opravljam vsa dela pomočnika rav-
natelja. Polovico delovnega časa opra-
vim kot pomočnica ravnatelja, se pravi, 
da pomagam ravnatelju pri opravljanju 
nalog vodenja vrtca, tako organizacij-
sko, kakor pedagoško. Drugo polovico 
delovnega časa pa opravim kot druga 
strokovna delavka v prvem razredu os-
novne šole v Podčetrtku.

Naš vrtec deluje v okviru Osnovne 
šole Podčetrtek, in sicer na lokaciji v Pod-
četrtku s štirimi oddelki in Pristavi pri 
Mestinju s tremi oddelki otrok. Oddelki v 
Podčetrtku delujejo v prostorih nad 
zdravstvenim domom. V Pristavi pri 

Mestinju so prostori pri  podružnični os-
novni šoli in so novejši in primerni za 
izvajanje predšolske vzgoje. Tako imamo 
letos skupaj vpisanih 123 otrok.

Trenutno poteka gradnja novega vrtca 
na lokaciji pri osnovni šoli, ki se ga že 
zelo veselimo, tako otroci kot odrasli. 
Vrtec bo sodoben, prostoren, zajemal bo 
pet igralnic s sanitarijami za otroke, 
knjižnico z računalniško sobo, zbornico, 
večnamenski prostor … Iz vsake igral-
nice bomo imeli izhod na teraso in igriš-
če. Pod vrtcem bo garažna hiša, od koder 
bo možen dostop z dvigalom do ostalih 
prostorov vrtca. Podstrešje vrtca bo upo-
rabno in pripravljeno v primeru pomanj-
kanja prostorov za otroke. Tako bomo v 
bodoče lahko zadovoljili vse potrebe 
otrok in staršev.

V bližini šole smo opazili gradbišče. 
Kaj se gradi?

Ste kaj vključeni v nastajanje nove 

zgradbe vrtca?

V tem letu skoraj povsod 
povpraševanje po prostih mestih 
presega razpoložljive možnosti. Kako 
je pri vas?

Javni vrtec v Sloveniji je vzgojno-
izobraževalna ustanova. Kako se pri 
vas otroci vzgajajo in učijo? 

Ker ima lokalna skupnost izreden 
posluh za nas, smo vsi delavci  vključeni 
skupaj z arhitekti v izbiro opreme za 
prostore vrtca in igrišča. Otrokom želi-
mo zagotoviti fleksibilnost in stimula-
tivnost prostorov, kjer bodo imeli mož-
nost izbire, zasebnosti, intimnosti, se 
pravi, da bomo zadovoljili njihove po-
trebe. 

Ko smo se leta 1996 priključili kot 
enota vrtca k osnovni šoli Podčetrtek, 
smo imeli tri oddelke vrtca. Danes ima-
mo sedem oddelkov, povpraševanje po 
prostih mestih pa se povečuje. Z novim 
vrtcem bomo pridobili še en oddelek, 
tako bomo imeli skupaj osem oddelkov 
vrtca.

Sledimo sodobnim konceptom vzgoj-
no-izobraževalnega dela, zato se zapo-
sleni nenehno izobražujemo in znanje 
vnašamo v naše delo. Zaposleni  se 
trudimo zagotavljati  enakovredne pogo-

Herta Počivavšek

je za optimalni razvoj vsakega otroka. 
Upoštevamo individualne razlike v 
razvoju in učenju. Otrokom nudimo 
varno okolje, kjer so sprejeti, spoštovani, 
ustvarjalni, odgovorni. Skupaj s starši 
ustvarjamo pogoje za kakovostno živ-
ljenje otrok v vrtcu. Sproti jih obveščamo 
o dogajanju v vrtcu, hkrati pa se skozi 
celo leto srečujemo na roditeljskih ses-
tankih, pogovornih urah, družabnih sre-
čanjih, prireditvah in podobno. 

Seveda smo povezani tudi z okoljem. 
Občasno sodelujemo s policijsko postajo 
Šmarje pri Jelšah, z logopedsko službo, s 
strokovnimi šolami, največ pa s Terma-
mi Olimia. V njihovih prostorih potekajo 
plavalni tečaji in razstave likovnih iz-
delkov otrok. Povezujemo se tudi s kra-
jevno knjižnico in zdravstvenim do-
mom. 

Kaj je v ospredju vaših prizadevanj za 
kakovostni izvedbeni kurikul v vseh 
oddelkih vašega vrtca?

Kot prednostno področje bi lahko 
izpostavila gibanje. Nekaj let smo bili 
vključeni v mednarodni projekt FIT 
Slovenija, saj zdravstvene raziskave ot-
rok in mladostnikov kažejo na njihovo 
slabo zdravstveno stanje. Vzrok za to 
pripisujejo vedno večji fizični neaktiv-
nosti otrok in mladostnikov. Večno 
prevažanje z avtomobili in sedenje pred 
dognanji sodobne tehnike nikakor ne 
morejo nadomestiti pešačenja, tekanja 
po travnikih, dela na poljih, sprehodov v 
gozdove, smučanja na domačem hribu … 
Lahko pa veliko prispevamo k telesnemu 
in duševnemu zdravju otrok z organi-
zacijo gibalnih dejavnosti. Zato vsako 
leto v poletnih mesecih izvedemo 
plavalni tečaj za otroke najstarejših sku-
pin v Termah Olimia in zimovanje otrok 
z učenjem smučanja. Vsakodnevno pa 
izvajamo tudi gibanje na prostem, 
poslužujemo se tudi telovadnice in nove-
ga stadiona pri osnovni šoli.

V letošnjem letu smo se vključili v nov 

V manjšem kraju je ponavadi vrtec 
tesneje povezan z okoljem. Kako je 
pri vas?

Ste v zadnjem času uvedli v kurikul 
kakšno novost?

projekt z naslovom Zgodnje uvajanje 
avngleščine v vrtec. Projekt predstavlja 
aktualno dodatno ponudbo vrtca v okvi-
ru nadstandardnega programa, ki ga 
financira Občina Podčetrek. Številne so-
dobne teorije o zgodnjem učenju tujega 
jezika in praksa evropskih dežel potrju-
jejo prednosti zgodnjega uvajanja tujega 
jezika v kurikul. Zaradi razvojnih značil-
nosti otroka v predšolski dobi in zaradi 
programske nadgradnje, ki sledi z vsto-
pom otroka v osnovno šolo, smo se odlo-
čili za uvajanje angleščine.

Vrtec na podeželju ima vrsto pred-
nosti. Otrok je v neposrednem stiku z 
naravo, spoznava spremembe glede na 
letni čas, razmišlja o njih, razvija čut za 
naravo, spoznava rastline, živa bitja ... 
Otrok se giba v naravi, na svežem zraku. 
Ker je naš vrtec v bližini kmetij, jih z 
otroki večkrat obiščemo. Spoznavamo 
domače živali, kmečka opravila: delo na 
polju, v vrtovih, vinogradih. Večkrat se 
neposredno vključujemo v domača opra-
vila: luščenje koruze, fižola in podobno. 
V majhnem kraju se ljudje tudi bolje poz-
najo med seboj, pogosteje srečujejo, po-
vezujejo in družimo.

Zelo dobra. Kot ustanoviteljica vrtca 
in šole Občina Podčetrtek financira 
dejavnosti v okviru kurikula in nadstan-
dardni program: angleščino, plavalni 
tečaj za otroke, smučanje za otroke in še 
kaj. V celoti pa bodo financirali največjo 
pridobitev vseh časov na področju pred-
šolske vzgoje v Podčetrtku, to je izgrad-
nja novih prostorov vrtca pri osnovni 
šoli Podčetrtek. Otvoritev pričakujemo v 
pomladnih mesecih.

Vpliv ima že sama bližina turističnega 
centra Terme Olimia. Ko pripravljamo 
razstavo likovnih izdelkov otrok, tudi tu-
risti uživajo ob ogledovanju otroških iz-

Lahko opišete morebitne prednosti, 
ki jih lahko izkoristi za vzgojo in 
učenje otrok vrtec na podeželju?

Kakšna je skrb in naklonjenost 
lokalne skupnosti do vašega vrtca? 

Podčetrtek je turistično privlačen 
kraj. Ima prisotnost turistov na 
življenje v vrtcu kakšen vpliv? Kako 
to občutite?

delkov in nam v knjigo vtisov zapišejo 
pohvalne in spodbudne besede za na-
prej. Sodelujemo tudi na različnih prire-
ditvah ob določenih praznikih, ki se od-
vijajo v samem središču Term, in  obis-
kujemo sejme, ki jih pripravljajo za 
turiste v samem  kraju  Podčetrtek. Otro-
ci vedo, da so v našem kraju turisti za-
želeni gosti.

V vrtcu sem zaposlena 23 let. Svoje 
delo sem začela kot vzgojiteljica s kon-
čano srednjo vzgojiteljsko šolo v Celju, v 
takratni VVO Rogaška Slatina. Delo vzgo-
jiteljice sem opravljala v skrajšanih pro-
gramih malih šol na terenu: Stojno selo, 
Sladka Gora, Kristan Vrh, Pristava pri 
Mestinju, Lesično. Zelo so me navduše-
vali otroci, ki so bili doma na podeželju, 
saj so se precej razlikovali od tistih v 
mestnih vrtcih. Bili so bolj željni igre in 
srečanj z vrstniki in z menoj, zadovoljni, 
bolj umirjeni. Imela sem občutek, da me 
potrebujejo, da sem dobrodošla. Potreba 
po nenehnem izobraževanju na poklicni 
poti me je pripeljala do tega, da sem se 
vpisala in končala najprej višješolski, 
nato pa še visokošolski program za vzgo-
jiteljice na pedagoški fakulteti. Končala 
sem tudi program Šole za ravnatelje.

Leta 1996 so se trije oddelki vrtca, ki 
so bili takrat še pod okriljem Vrtca Ro-
gaška Slatina, priključili k Osnovni šoli 
Podčetrtek. To se je zgodilo zato, ker je 
Podčetrtek postal samostojna občina. 
Potrebovali so vodjo enote vrtca in takrat 
sem prevzela to nalogo. V začetku je bilo 
zelo težko, saj nisem nikoli računala, da 
bom na vodstvenem delovnem mestu. 
Ob podpori vseh, ki so mi zaupali, oprav-
ljam sedaj delo pomočnice ravnatelja v 
sorazmernem deležu, hkrati pa že nekaj 
let opravljam tudi delo druge strokovne 
delavke v prvem razredu osnovne šole, 
kar pa me še posebno radosti. 

Z vrtcem je tesno povezana tudi vaša 
osebna poklicna pot. Kako bi jo na 
kratko opisali?

Kdaj ste postali vodja enote oz. 
pomočnica ravnatelja?

Zahvaljujemo se vam za vaš čas in 
odgovore.

Urednica
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Od pravljicne ure do raziskovanja

V preteklem šolskem letu je v enoti 
Kekec, v skupini 4- do 5-letnih otrok, po-
tekal celoleten projekt Čas za pravljico. 
Namen projekta je bil, da nas pravljice 
popeljejo v svet raziskovanja  zelenega 
okolja ter nekaterih zgodovinskih, kul-
turnih znamenitost in posebnosti v do-
mačem kraju Grosuplje ter njegovi bliž-
nji okolici. Spoznavali smo preteklost in 
sedanjost, življenje ljudi v našem kraju 
nekoč in danes.

Pravljica, ki nam jo je povedala knjiž-
ničarka Maja Okorn na obisku pravlji-
čnih ur, nas je najprej popeljala v svet 
domišljije in nato v raziskovanje. Tako 
smo spoznavali in raziskovali Koščakov 
hrib, potok Grosupeljščico, mlinsko kolo 
v Brezju pri Grosupljem, mlin Brinje, 
pekarno Grosuplje in gradič Brinje. 

Koščakov hrib - gozd, ki je na obrobju 
Grosupljega, smo spoznavali v vseh let-
nih časih. Otrokom se je zdel najlepši na 
prvi zimski dan, ko smo pod snegom 
med koreninami dreves iskali gozdne 
škrate. Med našimi obiski smo spozna-
vali gozdna drevesa ter druge rastline, 
lovili smo se in tekli na gozdni jasi, se 
sproščali, naužili svežega zraka in 
pobirali smeti. Zanimalo nas je, zakaj se 
ta hrib tako imenuje, kako velik je, katere 
živali imajo v njem svoj dom itd. Potok 
Grosupeljščico smo najprej opazovali in 
poslušali skupaj s starši, ko smo se na 
dan hoje meseca oktobra skupaj odpra-
vili na sprehod po Rožletovi poti. Na gre-
gorjevo smo po potoku spuščali ladjice iz 

ekoloških materialov. Opazovali smo 
njegov tok, živali v njem, rastline ob po-
toku in na našo žalost smo opazili tudi 
precej smeti. Otroke je zanimalo, zakaj 
ima ta potok tako dolgo ime, če je zelo 
umazan itd. Na nekatera vprašanja smo 
znali odgovoriti že sami, na nekatera pa 
ne. Na veliko naših vprašanj nam je 
odgovorila knjižničarka ga. Marija 
Samec. Pokazala nam je tudi knjige o 
tem potoku, o vodah in mlinih na njem. 
Prinesla nam je različna zrna, iz katerih 
so včasih v mlinih mleli moko. Povedala 
nam je dve legendi, in sicer Kako je nas-
tala Jerova vas in O mlinu, v katerem 
je strašilo. Med ogledovanjem in razi-
skovanjem mlina Brinje nam je na mar-
sikatero vprašanje odgovorila gospa M. 
Aubreht, ki je skupaj s starši živela v tem 
mlinu in je mlinarjeva hči. Na ostala 
naša vprašanja je odgovarjala vodička 
Turističnega društva Grosuplje, gospa D. 
Čeru. Z dvema kamnoma nam je na-
zorno pokazala, kako mlinski kamni v 
mlinu meljejo zrnje in tudi otroci so to 
lahko sami preizkusili. V tem času smo si 
tudi v igralnici uredili naravoslovni 
kotiček, v katerem so otroci raziskovali 
različna zrna, iz katerih se naredi moka, 
ter vse ostale sestavine, ki jih potrebu-
jemo za peko kruha. Obiskali smo tudi 
pekarno Grosuplje, si ogledali moderno 
proizvodnjo in peko različnih kruhov. Za 
nekaj časa smo pod vodstvom tamkaj-
šnjih pekov postali pekovski vajenci. Tudi 
v vrtcu smo s pomočjo Larine babice 
spekli svoj prvi kruh. Kako je bil ta kruh 

dober in kako je dišalo po vrtcu!

Nazadnje smo si ogledali in cel mesec 
april raziskovali gradič Brinje. Na mnoga 
naša vprašanja je zopet odgovarjala vo-
dička Turističnega društva Grosuplje. 
Ogledovali smo si tudi knjige o gradovih 
ter v njih izvedeli veliko zanimivega o teh 
zgradbah in življenju ljudi v tistih časih. 
Iz škatel smo naredili grad in nanj pri-
trdili grajsko zastavo, ki smo jo sami 
naredili. V vrtec so otroci od doma pri-
nesli kostume ter se igrali življenje ljudi, 
ki so nekoč živeli na gradovih. Iz tršega 
papirja so si otroci naredili krone za 
kralje in kraljice, deklicam so spletične 
urejale pričeske, plesali smo grajske ple-
se ob spremljavi potujočih godcev, zai-
grali smo glasbeno pravljico Grad gradič 
itd. Iz kartona so si dečki naredili ščite in 
se igrali viteške igre. V kotičku Dom smo 
si uredili grajsko kuhinjo, iz katere je di-
šalo po grajskih dobrotah. Na obisk je 
prišla tudi Davidova mamica in z njeno 
pomočjo smo spekli »grajske piškote«. Za 
zaključek projekta smo v mesecu maju v 
pravljični sobi Mestne knjižnice Grosup-
lje pripravili razstavo tega celoletnega 
projekta. Sedaj se otroci bolj zavedajo, da 
je naša preteklost dragocena, da jo mora-
mo ohranjati in da moramo vsi bolj skr-
beti za naše zeleno okolje.

Vida Kastelic, dipl.vzg.
VVZ Kekec Grosuplje

Prejeli smo priznanja

Letošnji teden otroka je potekal v času od 4. do 8. oktobra 
2010, pod geslom »Mediji za bogatejše otroštvo.« Otroci našega 
vrtca so se srečali z novinarji lokalnih medijev in se seznanili 
z njihovim delom in se tudi sami preizkusili v tej vlogi, ki jim je 
odlično uspela. Več o tem lahko preberete na spletni strani vrtca 
www.vrtec-radgona.si. 

Poleg številnih aktivnosti otrok in 
strokovnih delavk v okviru redne 
dejavnosti vrtca pa so bili v tednu otroka 
za svoje delo bogato nagrajeni otroci in 
zaposleni Vrtca Manka Golarja Gornja 
Radgona. Prejeli smo tri pomembna 
priznanja za kakovostno opravljeno 
delo.

-5. 10. 2010 je bilo vrtcu podeljeno priz-
nanje Društva pedagogov dr. Antona 
Trstenjaka, ki podeljuje priznanje s 
področja vzgoje in izobraževanja za 
uvajanje novosti, za uspešno izpeljane 
projekte in za prepoznavnost v širšem 
okolju. Vrtcu Manka Golarja Gornja 
Radgona je bilo podeljeno priznanje 
II. stopnje dr. Antona Trstenjaka. 

-6. 10. 2010 je vrtec prejel Ekozastavo 
za uspešno izvedenih sedem korakov, 
ki jih predvideva mednarodna meto-
dologija za vključitev v program Eko-
šole/Ekovrtca. 
Ekozastava je zunanji znak pripad-

nosti ekovrtcu, ki deluje že v 45 državah 
po svetu, v Sloveniji pa je v program 
vključenih že 628 vzgojno-izobraževal-

nih zavodov, med katerimi je tudi naš 
vrtec. 

Podelitev je potekala na Brdu pri 
Kranju, zastavo pa so iz rok državne se-
kretarke Ministrstva za šolstvo in šport, 
gospe Alenke Kovšca, in predstavnikov 
Ekošole prejeli naši otroci, Marcel Maier, 
David Kaučič, Pia Vukovič in Ines Vidnar 
ter ekokoordinatorka vrtca, Martina Fe-
konja. Iskrena hvala staršem otrok, ki so 
opravili dolgo pot na Gorenjsko in s tem 
dokazali, da skupno sledimo viziji vrtca – 
Skupni koraki nas vodijo k odličnosti.
-8. 10. 2010 pa je Vrtec Manka Golarja 

Gornja Radgona prejel priznanje Tu-
ristične zveze Slovenije. Podelitev je 
bila v Celju, njen častni pokrovitelj je 
bil predsednik Republike Slovenije, 

dr. Danilo Türk. Naš vrtec je prejel 
priznanje za doseženo 3. mesto v svoji 
kategoriji. 
Veseli smo, da so tudi zunanje insti-

tucije spoznale kakovostno in prizadev-
no delo zaposlenih v Vrtcu Manka 
Golarja Gornja Radgona ter dobro sode-
lovanje s starši, občino ustanoviteljico in 
z okoljem, v katerem delujemo. 

Vsa tri priznanja za naše delo nam 
predstavljajo obveznost za kakovostno 
delo tudi v prihodnje. 

Breda Forjanič, univ. dipl. soc. ped. 
ravnateljica vrtca 

4. tradicionalno druzabno gasilsko 
srecanje Ostrzkov

V soboto, 16. 10. 2010, smo imeli v vrt-
cu Ostržek na Golniku že 4. tradicio-
nalno družabno gasilsko srečanje s star-
ši. Ta srečanja so iz leta v leto bolje obi-
skana in vsakokrat odidemo domov 
polni lepih vtisov in zadovoljstva. Tudi 
letos je bilo v prvem delu srečanja tekmo-
vanje v  gasilskih veščinah, v drugem 
delu pa so nam gasilci PGD Golnik pri-
pravili prikaz gašenja z gasilnimi apa-
rati. Tako so lahko starši in otroci sprem-
ljali, kakšno je pravilno rokovanje z raz-
ličnimi gasilnimi aparati, ki jih lahko 
uporabimo, kadar pride do požara. Tek-
movalni del pa so sestavljale tri panoge: 
sestavljanje slike gasilnega aparata iz več 
delov, vaja z vedrovko in zbijanje tarče 
ter met žoge na koš. Prijavilo se je kar 26 
ekip, v sestavi: oče, mama in otrok oz. 
druga odrasla oseba, če nista bila prisot-
na oba starša. Prve tri ekipe so dobile 
prave pokale v trajno last, podeljen je bil 
tudi pokal presenečenja in prehodni 
pokal. Prav vsi otroci, ki so se udeležili 
tekmovanja, pa so dobili prave medalje. 
Prehodni pokal je dobila najstarejša sku-
pina enote Ostržek, ker so imeli na  tek-
movanju največjo udeležbo. Pokale za 

prva tri mesta in medalje so sponzorirali 
gasilci PGD Golnik, s katerimi že vrsto let 
zelo dobro sodelujemo, pokal presene-
čenja in prehodni pokal pa je sponzoriral 
Matjaž Bogataj, ki je tudi vodil tekmoval-
ni del našega srečanja. Po tekmovanju pa 
so domači gasilci še izvedli demonstra-
tivno vajo na  gasilski dom.

Z gasilci

Druženje je bilo zelo prijetno in razšli 
smo se z mislijo, da se v naslednjem ok-
tobru prav gotovo spet srečamo v še 
večjem številu. Vsi smo namreč menili, 
da nam takšna srečanja omogočijo 
druženje, zabavo, obenem pa nam nu-
dijo tudi ogromno novih in za življenje 
zelo pomembnih izkušenj in znanj.

Damijana Bogataj, vzg.
Golnik
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Od pravljicne ure do raziskovanja

V preteklem šolskem letu je v enoti 
Kekec, v skupini 4- do 5-letnih otrok, po-
tekal celoleten projekt Čas za pravljico. 
Namen projekta je bil, da nas pravljice 
popeljejo v svet raziskovanja  zelenega 
okolja ter nekaterih zgodovinskih, kul-
turnih znamenitost in posebnosti v do-
mačem kraju Grosuplje ter njegovi bliž-
nji okolici. Spoznavali smo preteklost in 
sedanjost, življenje ljudi v našem kraju 
nekoč in danes.

Pravljica, ki nam jo je povedala knjiž-
ničarka Maja Okorn na obisku pravlji-
čnih ur, nas je najprej popeljala v svet 
domišljije in nato v raziskovanje. Tako 
smo spoznavali in raziskovali Koščakov 
hrib, potok Grosupeljščico, mlinsko kolo 
v Brezju pri Grosupljem, mlin Brinje, 
pekarno Grosuplje in gradič Brinje. 

Koščakov hrib - gozd, ki je na obrobju 
Grosupljega, smo spoznavali v vseh let-
nih časih. Otrokom se je zdel najlepši na 
prvi zimski dan, ko smo pod snegom 
med koreninami dreves iskali gozdne 
škrate. Med našimi obiski smo spozna-
vali gozdna drevesa ter druge rastline, 
lovili smo se in tekli na gozdni jasi, se 
sproščali, naužili svežega zraka in 
pobirali smeti. Zanimalo nas je, zakaj se 
ta hrib tako imenuje, kako velik je, katere 
živali imajo v njem svoj dom itd. Potok 
Grosupeljščico smo najprej opazovali in 
poslušali skupaj s starši, ko smo se na 
dan hoje meseca oktobra skupaj odpra-
vili na sprehod po Rožletovi poti. Na gre-
gorjevo smo po potoku spuščali ladjice iz 

ekoloških materialov. Opazovali smo 
njegov tok, živali v njem, rastline ob po-
toku in na našo žalost smo opazili tudi 
precej smeti. Otroke je zanimalo, zakaj 
ima ta potok tako dolgo ime, če je zelo 
umazan itd. Na nekatera vprašanja smo 
znali odgovoriti že sami, na nekatera pa 
ne. Na veliko naših vprašanj nam je 
odgovorila knjižničarka ga. Marija 
Samec. Pokazala nam je tudi knjige o 
tem potoku, o vodah in mlinih na njem. 
Prinesla nam je različna zrna, iz katerih 
so včasih v mlinih mleli moko. Povedala 
nam je dve legendi, in sicer Kako je nas-
tala Jerova vas in O mlinu, v katerem 
je strašilo. Med ogledovanjem in razi-
skovanjem mlina Brinje nam je na mar-
sikatero vprašanje odgovorila gospa M. 
Aubreht, ki je skupaj s starši živela v tem 
mlinu in je mlinarjeva hči. Na ostala 
naša vprašanja je odgovarjala vodička 
Turističnega društva Grosuplje, gospa D. 
Čeru. Z dvema kamnoma nam je na-
zorno pokazala, kako mlinski kamni v 
mlinu meljejo zrnje in tudi otroci so to 
lahko sami preizkusili. V tem času smo si 
tudi v igralnici uredili naravoslovni 
kotiček, v katerem so otroci raziskovali 
različna zrna, iz katerih se naredi moka, 
ter vse ostale sestavine, ki jih potrebu-
jemo za peko kruha. Obiskali smo tudi 
pekarno Grosuplje, si ogledali moderno 
proizvodnjo in peko različnih kruhov. Za 
nekaj časa smo pod vodstvom tamkaj-
šnjih pekov postali pekovski vajenci. Tudi 
v vrtcu smo s pomočjo Larine babice 
spekli svoj prvi kruh. Kako je bil ta kruh 

dober in kako je dišalo po vrtcu!

Nazadnje smo si ogledali in cel mesec 
april raziskovali gradič Brinje. Na mnoga 
naša vprašanja je zopet odgovarjala vo-
dička Turističnega društva Grosuplje. 
Ogledovali smo si tudi knjige o gradovih 
ter v njih izvedeli veliko zanimivega o teh 
zgradbah in življenju ljudi v tistih časih. 
Iz škatel smo naredili grad in nanj pri-
trdili grajsko zastavo, ki smo jo sami 
naredili. V vrtec so otroci od doma pri-
nesli kostume ter se igrali življenje ljudi, 
ki so nekoč živeli na gradovih. Iz tršega 
papirja so si otroci naredili krone za 
kralje in kraljice, deklicam so spletične 
urejale pričeske, plesali smo grajske ple-
se ob spremljavi potujočih godcev, zai-
grali smo glasbeno pravljico Grad gradič 
itd. Iz kartona so si dečki naredili ščite in 
se igrali viteške igre. V kotičku Dom smo 
si uredili grajsko kuhinjo, iz katere je di-
šalo po grajskih dobrotah. Na obisk je 
prišla tudi Davidova mamica in z njeno 
pomočjo smo spekli »grajske piškote«. Za 
zaključek projekta smo v mesecu maju v 
pravljični sobi Mestne knjižnice Grosup-
lje pripravili razstavo tega celoletnega 
projekta. Sedaj se otroci bolj zavedajo, da 
je naša preteklost dragocena, da jo mora-
mo ohranjati in da moramo vsi bolj skr-
beti za naše zeleno okolje.

Vida Kastelic, dipl.vzg.
VVZ Kekec Grosuplje

Prejeli smo priznanja

Letošnji teden otroka je potekal v času od 4. do 8. oktobra 
2010, pod geslom »Mediji za bogatejše otroštvo.« Otroci našega 
vrtca so se srečali z novinarji lokalnih medijev in se seznanili 
z njihovim delom in se tudi sami preizkusili v tej vlogi, ki jim je 
odlično uspela. Več o tem lahko preberete na spletni strani vrtca 
www.vrtec-radgona.si. 

Poleg številnih aktivnosti otrok in 
strokovnih delavk v okviru redne 
dejavnosti vrtca pa so bili v tednu otroka 
za svoje delo bogato nagrajeni otroci in 
zaposleni Vrtca Manka Golarja Gornja 
Radgona. Prejeli smo tri pomembna 
priznanja za kakovostno opravljeno 
delo.

-5. 10. 2010 je bilo vrtcu podeljeno priz-
nanje Društva pedagogov dr. Antona 
Trstenjaka, ki podeljuje priznanje s 
področja vzgoje in izobraževanja za 
uvajanje novosti, za uspešno izpeljane 
projekte in za prepoznavnost v širšem 
okolju. Vrtcu Manka Golarja Gornja 
Radgona je bilo podeljeno priznanje 
II. stopnje dr. Antona Trstenjaka. 

-6. 10. 2010 je vrtec prejel Ekozastavo 
za uspešno izvedenih sedem korakov, 
ki jih predvideva mednarodna meto-
dologija za vključitev v program Eko-
šole/Ekovrtca. 
Ekozastava je zunanji znak pripad-

nosti ekovrtcu, ki deluje že v 45 državah 
po svetu, v Sloveniji pa je v program 
vključenih že 628 vzgojno-izobraževal-

nih zavodov, med katerimi je tudi naš 
vrtec. 

Podelitev je potekala na Brdu pri 
Kranju, zastavo pa so iz rok državne se-
kretarke Ministrstva za šolstvo in šport, 
gospe Alenke Kovšca, in predstavnikov 
Ekošole prejeli naši otroci, Marcel Maier, 
David Kaučič, Pia Vukovič in Ines Vidnar 
ter ekokoordinatorka vrtca, Martina Fe-
konja. Iskrena hvala staršem otrok, ki so 
opravili dolgo pot na Gorenjsko in s tem 
dokazali, da skupno sledimo viziji vrtca – 
Skupni koraki nas vodijo k odličnosti.
-8. 10. 2010 pa je Vrtec Manka Golarja 

Gornja Radgona prejel priznanje Tu-
ristične zveze Slovenije. Podelitev je 
bila v Celju, njen častni pokrovitelj je 
bil predsednik Republike Slovenije, 

dr. Danilo Türk. Naš vrtec je prejel 
priznanje za doseženo 3. mesto v svoji 
kategoriji. 
Veseli smo, da so tudi zunanje insti-

tucije spoznale kakovostno in prizadev-
no delo zaposlenih v Vrtcu Manka 
Golarja Gornja Radgona ter dobro sode-
lovanje s starši, občino ustanoviteljico in 
z okoljem, v katerem delujemo. 

Vsa tri priznanja za naše delo nam 
predstavljajo obveznost za kakovostno 
delo tudi v prihodnje. 

Breda Forjanič, univ. dipl. soc. ped. 
ravnateljica vrtca 

4. tradicionalno druzabno gasilsko 
srecanje Ostrzkov

V soboto, 16. 10. 2010, smo imeli v vrt-
cu Ostržek na Golniku že 4. tradicio-
nalno družabno gasilsko srečanje s star-
ši. Ta srečanja so iz leta v leto bolje obi-
skana in vsakokrat odidemo domov 
polni lepih vtisov in zadovoljstva. Tudi 
letos je bilo v prvem delu srečanja tekmo-
vanje v  gasilskih veščinah, v drugem 
delu pa so nam gasilci PGD Golnik pri-
pravili prikaz gašenja z gasilnimi apa-
rati. Tako so lahko starši in otroci sprem-
ljali, kakšno je pravilno rokovanje z raz-
ličnimi gasilnimi aparati, ki jih lahko 
uporabimo, kadar pride do požara. Tek-
movalni del pa so sestavljale tri panoge: 
sestavljanje slike gasilnega aparata iz več 
delov, vaja z vedrovko in zbijanje tarče 
ter met žoge na koš. Prijavilo se je kar 26 
ekip, v sestavi: oče, mama in otrok oz. 
druga odrasla oseba, če nista bila prisot-
na oba starša. Prve tri ekipe so dobile 
prave pokale v trajno last, podeljen je bil 
tudi pokal presenečenja in prehodni 
pokal. Prav vsi otroci, ki so se udeležili 
tekmovanja, pa so dobili prave medalje. 
Prehodni pokal je dobila najstarejša sku-
pina enote Ostržek, ker so imeli na  tek-
movanju največjo udeležbo. Pokale za 

prva tri mesta in medalje so sponzorirali 
gasilci PGD Golnik, s katerimi že vrsto let 
zelo dobro sodelujemo, pokal presene-
čenja in prehodni pokal pa je sponzoriral 
Matjaž Bogataj, ki je tudi vodil tekmoval-
ni del našega srečanja. Po tekmovanju pa 
so domači gasilci še izvedli demonstra-
tivno vajo na  gasilski dom.

Z gasilci

Druženje je bilo zelo prijetno in razšli 
smo se z mislijo, da se v naslednjem ok-
tobru prav gotovo spet srečamo v še 
večjem številu. Vsi smo namreč menili, 
da nam takšna srečanja omogočijo 
druženje, zabavo, obenem pa nam nu-
dijo tudi ogromno novih in za življenje 
zelo pomembnih izkušenj in znanj.

Damijana Bogataj, vzg.
Golnik
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Filmska vzgoja v kurikulu vrtca

Povzetek
Mediji imajo v sodobni družbi močan vpliv, zato je sistematično izobra-
ževanje o različnih oblikah medijev nujen predpogoj  za njihovo pravilno 
razumevanje. Del filmske vzgoje, ki je tudi otroku najbližja, je vzgoja o 
animiranem filmu. V članku opisujem vzgojno-izobraževalni proces, ki 
smo ga izvedli v našem vrtcu v okviru filmske vzgoje.
Ključne besede: animirani film

Animirani film se zaradi določenih 
razlogov uvršča v filmsko umetnost. S 
filmom ima mnogo skupnega, vendar pa 
je tehnično, izvedbeno in vizualno po-
polnoma samostojna umetnost. Zaradi 
kreativnih zmožnosti pa sega tudi na 
likovno in glasbeno področje. 

Otroci pogosto v pogovorih omenjajo 
svoje najljubše junake risanih filmov, jih 
posnemajo v govoru, obnašanju, ele-
mente iz animiranih filmov vključujejo v 
svojo igro, v pogovore med prijatelji. Po-
gosto omenjajo gledanje risank kot 
običajno obliko preživljanja prostega 
časa doma, v času, ko so starši preza-
posleni z opravki. Odločila sem se, da 
bom poskušala otrokom ponuditi  kako-
vosten vstop v svet animiranih podob, 
prilagojen z  vsebino in pogovorom.

Pomen animiranih  filmov

Skupno gledanje  televizije v 
vrtcu

Otroci običajno v svet filma vstopajo 
preko animiranih filmov. Dobri animi-
rani filmi spodbujajo otrokov razvoj in 
imajo veliko estetsko in doživljajsko vred-
nost. Otroku pomenijo zabavno sprosti-
tev, privlačen učni pripomoček in prvo 
srečanje z umetnostjo, ki bo pomembno 
sooblikovala njihovo kritično mišljenje, 
estetski čut in ustvarjalne sposobnosti.

Današnje dojemanje sveta je zelo 
vizualno. Otroci so zasuti z vizualnimi 
mediji, zato je prav, da jih v tem procesu 
spremljamo in jih usmerjamo.

V vrtcu delam v skupini otrok, ki so 
stari od 4 do 6 let. V določenem obdobju 
sem opazila povečan interes za igro,  ki je 

nakazovala, da otroci zelo gledajo ko-
mercialne risane serije kot npr. Winx, 
Ben ten, Gormiti … Razmišljala sem, da 
bi morda otrokom ponudila ogled dru-
gačnih risanih filmov, kot so jih vajeni. 
Izbrala sem animirane filme za otroke, 
in sicer  Slon 2, ki so narejeni edinstveno, 
raznoliko, v različnih animacijskih teh-
nikah in z različnimi osrednjimi te-
mami, okoli katerih se pletejo zgodbe. To 
so animirani filmi, ki niso komercialni in 
zatorej ni prav veliko možnosti, da jih 
otroci vidijo. Vsekakor se mi zdi, da je za 
otroka pomembno, da se v svojem medij-
skem razvoju aktivno srečuje tudi s kako-
vostnimi animiranimi filmi.

V jutranjem krogu so otroci pripove-
dovali o svojih najljubših junakih iz 
risanih filmov. Prinašali so fotografije, 
sličice in risbice, opisovali zunanjo podo-
bo svojih najljubših likov, opisovali nji-
hove neustrašne dogodivščine. Izkušnje 
z risankami so imeli nedvomno zelo bo-
gate, vendar so na moje vprašanje, kako 
nastane risani film, kar nekoliko oneme-
li. Nekaj njihovih izjav  na vprašanje: 
»Kako nastane risanka?«
»Risanka je, ko prižgeš televizijo!« (Anja)
»CD daš notri, pa je.« (Anej)
»Ati in mami jo naredita.« (Kaja)

Skupaj z otroki smo si ogledali risani 
animirani film Pika in črtica, kjer so 
otroci lahko videli, kako je nastalo maj-
hno bitje kar izpod peresa svojega člo-
veškega stvarnika. Po ogledu te risanke 
so otroci že spremenili svoje mnenje in 
povedali, da risanka nastane tako, da jo 
nekdo nariše.

Ogledali smo si več zanimivih izvedb ani-
miranih filmov:

lutkovni animirani film Čarobni 
gumb, kjer so liki nastajali iz 
plastelina,

Kaj o animiranih filmih otroci 
že vedo?

Kaj je risanka oziroma 
animirani film in kako 
nastane?

l

l

l

l

l

Izdelovanje optičnih igrač

risani animirani film Pika in 
črtica, kjer nas avtor popelje v svet 
animacije, saj riše zgodbo pred 
našimi očmi,
animacijo peska, kjer spoznamo, 
kako lahko oživijo predmeti iz 
našega vsakdanjika  in koliko 
življenja je lahko v kamnih in 
pesku,
animacijo kolaža,

 črno-belo risano animacijo.
Pri ogledu animiranih filmov smo se 

pogovorili o tem,  kaj so otroci videli. Ob 
izražanju njihovih misli in videnj, raz-
mišljanj, odgovarjanj na postavljena 
vprašanja ali poimenovanja posameznih 
elementov ali likov, smo razvijali in sle-
dili sporočilom, ki so jih prinašale posa-
mezne zgodbe. Otroci so se izkazali za 
zelo subtilne gledalce in so običajno pre-
poznali sporočila, ki so jih nosile posa-
mezne zgodbe. Skupen pogovor vpliva 
na razumevanje vsebine, likov in nji-
hovih čustev, ocenjevanje dogodkov in 
povezovanje zgodbe z otrokovimi izkuš-
njami iz vsakdanjega življenja.

V vrtec smo povabili eno izmed men-
toric vzgojno-izobraževalnega progra-
ma animiranega filma Slon, Tino Pun-
tar, ki nam je predstavila prve optične 
igrače, in sicer taumatrop, zoetrop, kalej-
doskop in flip book. 

Taumatrop je optična igrača, pona-
vadi narejena iz tršega papirja v obliki 
kroga, ki ima ob straneh skozi dve luknji 
speljani vrvici. Na vsaki strani kroga sta 
narisani risbici, ki se dopolnjujeta. Vr-
tenje kartončka povzročimo tako, da vr-

vici z obema rokama potegnemo nara-
zen. Ko se krog vrti, se risbici pred našimi 
očmi združita v eno. Eden izmed najbolj 
znanih primerov taumatropa je ptica v 
kletki (na eni strani kroga je narisana 
ptica, na drugi kletka). 

Naslednja optična igrača, ki so jo 
otroci spoznali, je zoetrop. To je valj, ki 
ima na obodu navpične reže. Znotraj 
valja je ob steni nameščen papirnati trak, 
ki ima nanizane risbice. Vsaka risbica 
predstavlja en premik. Ko valj zavrtimo 
in gledamo skozi eno režo, se risbice 
zlijejo v animacijo. Z otroki smo si ogle-
dali nekaj primerov, npr. žabo, ki skače, 
gosenico, ki leze, otroka, ki hodi ... Pred-
stavljen je bil tudi kalejdoskop. Po vide-
zu je zelo podoben zoetropu, le da je to 
naprava, ki ima obliko valja, na njej pa so 
ogledalca. Ravno tako je potrebno na-
mestiti papirnati trak z narisanimi 
posameznimi premiki, pri vrtenju pa 
zopet nastane gibanje teh risbic. Otroci 
so si ogledali gibanje konja. Ugotovili so, 
da če napravo zavrtimo hitreje, se konj 
premika hitro, če pa jo zavrtimo poča-
sneje, se giblje počasi. Spoznali smo še 
eno izmed optičnih igrač, in sicer flip 
book oziroma animacijo v knjigi. To je 
majhna knjižica, ki ima na vsaki strani 
narisan nov zaporeden premik oz. za-
poredno risbo animacije. Knjižico prime-
mo z eno roko ob robu, z drugo pa na 
hitro zasukamo liste in pred nami se 
odvrti kratka animacija. 

     Nekatere izmed teh igrač je zelo 
enostavno izdelati kar doma, v našem 
primeru pa smo jih po koncu predsta-
vitve in pogovora izdelali v vrtcu. Najprej 
smo naredili taumatrop. Otroci so bistvo 
te igrače hitro dojeli in nastali so izvirni 
primeri, kot so muca, ki sedi na oknu, 

rožica, po kateri pleza polž, sonček, ki se 
smeje … Vsak izmed njih je izdelal po en 
taumatrop, nekateri pa so bili nad njim 
tako navdušeni, da so jih izdelali tudi več. 
Sledila je izdelava flip booka, ki smo ga 
risali na samolepilne lističe v blokcih. 
Zopet so nastale zanimive animacije. Že 
to, da jim je uspelo narisati, kako se žoga 
premakne iz točke A na točko B, je bilo za 
otroke posebno doživetje in dosežek, da 
so naredili svojo prvo risanko. 

Naloga odraslih je, da animirane fil-
me skrbno izbiramo – glede na starost  in 
razvojno stopnjo otroka. Otroci morajo 
dobiti možnost, da spoznajo razliko in 
izberejo kakovost animiranih stvaritev. Z 
gledanjem oz. z usmerjenim opazovan-
jem izbranih animiranih filmov lahko 
pripomoremo k otrokovemu razvijanju 
kritičnega mišljenja, s praktičnim delom 
pa razvijamo in spodbujamo njegovo ust-
varjalnost. Aktivno gledanje filma je 
najboljše izhodišče za kasnejše lastno 
ustvarjalno izražanje otrok. Odpira vrata 
v skrivnostni svet ustvarjalnosti in 
pripravlja otroke na ustvarjalni odnos so 
življenja in do uresničevanja osebnih in 
poklicnih sanj. Gledalec, posebno mlad, 
spremlja zgodbo animacije na svoj način 
in jo uvršča v svoj vrednostni sistem, 
kakršen koli pač je.

Sposobnost vrednotenja pa otroku ni 
dana sama po sebi. Vzgoja je tista, ki 
odpira vrata in neguje občutljivost za 
sprejemanje umetniškega dela in razvija 
sposobnost vrednotenja, posredno pa 
tudi odnos mladih do življenja.

Zaključek 
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Filmska vzgoja v kurikulu vrtca

Povzetek
Mediji imajo v sodobni družbi močan vpliv, zato je sistematično izobra-
ževanje o različnih oblikah medijev nujen predpogoj  za njihovo pravilno 
razumevanje. Del filmske vzgoje, ki je tudi otroku najbližja, je vzgoja o 
animiranem filmu. V članku opisujem vzgojno-izobraževalni proces, ki 
smo ga izvedli v našem vrtcu v okviru filmske vzgoje.
Ključne besede: animirani film

Animirani film se zaradi določenih 
razlogov uvršča v filmsko umetnost. S 
filmom ima mnogo skupnega, vendar pa 
je tehnično, izvedbeno in vizualno po-
polnoma samostojna umetnost. Zaradi 
kreativnih zmožnosti pa sega tudi na 
likovno in glasbeno področje. 

Otroci pogosto v pogovorih omenjajo 
svoje najljubše junake risanih filmov, jih 
posnemajo v govoru, obnašanju, ele-
mente iz animiranih filmov vključujejo v 
svojo igro, v pogovore med prijatelji. Po-
gosto omenjajo gledanje risank kot 
običajno obliko preživljanja prostega 
časa doma, v času, ko so starši preza-
posleni z opravki. Odločila sem se, da 
bom poskušala otrokom ponuditi  kako-
vosten vstop v svet animiranih podob, 
prilagojen z  vsebino in pogovorom.

Pomen animiranih  filmov

Skupno gledanje  televizije v 
vrtcu

Otroci običajno v svet filma vstopajo 
preko animiranih filmov. Dobri animi-
rani filmi spodbujajo otrokov razvoj in 
imajo veliko estetsko in doživljajsko vred-
nost. Otroku pomenijo zabavno sprosti-
tev, privlačen učni pripomoček in prvo 
srečanje z umetnostjo, ki bo pomembno 
sooblikovala njihovo kritično mišljenje, 
estetski čut in ustvarjalne sposobnosti.

Današnje dojemanje sveta je zelo 
vizualno. Otroci so zasuti z vizualnimi 
mediji, zato je prav, da jih v tem procesu 
spremljamo in jih usmerjamo.

V vrtcu delam v skupini otrok, ki so 
stari od 4 do 6 let. V določenem obdobju 
sem opazila povečan interes za igro,  ki je 

nakazovala, da otroci zelo gledajo ko-
mercialne risane serije kot npr. Winx, 
Ben ten, Gormiti … Razmišljala sem, da 
bi morda otrokom ponudila ogled dru-
gačnih risanih filmov, kot so jih vajeni. 
Izbrala sem animirane filme za otroke, 
in sicer  Slon 2, ki so narejeni edinstveno, 
raznoliko, v različnih animacijskih teh-
nikah in z različnimi osrednjimi te-
mami, okoli katerih se pletejo zgodbe. To 
so animirani filmi, ki niso komercialni in 
zatorej ni prav veliko možnosti, da jih 
otroci vidijo. Vsekakor se mi zdi, da je za 
otroka pomembno, da se v svojem medij-
skem razvoju aktivno srečuje tudi s kako-
vostnimi animiranimi filmi.

V jutranjem krogu so otroci pripove-
dovali o svojih najljubših junakih iz 
risanih filmov. Prinašali so fotografije, 
sličice in risbice, opisovali zunanjo podo-
bo svojih najljubših likov, opisovali nji-
hove neustrašne dogodivščine. Izkušnje 
z risankami so imeli nedvomno zelo bo-
gate, vendar so na moje vprašanje, kako 
nastane risani film, kar nekoliko oneme-
li. Nekaj njihovih izjav  na vprašanje: 
»Kako nastane risanka?«
»Risanka je, ko prižgeš televizijo!« (Anja)
»CD daš notri, pa je.« (Anej)
»Ati in mami jo naredita.« (Kaja)

Skupaj z otroki smo si ogledali risani 
animirani film Pika in črtica, kjer so 
otroci lahko videli, kako je nastalo maj-
hno bitje kar izpod peresa svojega člo-
veškega stvarnika. Po ogledu te risanke 
so otroci že spremenili svoje mnenje in 
povedali, da risanka nastane tako, da jo 
nekdo nariše.

Ogledali smo si več zanimivih izvedb ani-
miranih filmov:

lutkovni animirani film Čarobni 
gumb, kjer so liki nastajali iz 
plastelina,

Kaj o animiranih filmih otroci 
že vedo?

Kaj je risanka oziroma 
animirani film in kako 
nastane?

l

l

l

l

l

Izdelovanje optičnih igrač

risani animirani film Pika in 
črtica, kjer nas avtor popelje v svet 
animacije, saj riše zgodbo pred 
našimi očmi,
animacijo peska, kjer spoznamo, 
kako lahko oživijo predmeti iz 
našega vsakdanjika  in koliko 
življenja je lahko v kamnih in 
pesku,
animacijo kolaža,

 črno-belo risano animacijo.
Pri ogledu animiranih filmov smo se 

pogovorili o tem,  kaj so otroci videli. Ob 
izražanju njihovih misli in videnj, raz-
mišljanj, odgovarjanj na postavljena 
vprašanja ali poimenovanja posameznih 
elementov ali likov, smo razvijali in sle-
dili sporočilom, ki so jih prinašale posa-
mezne zgodbe. Otroci so se izkazali za 
zelo subtilne gledalce in so običajno pre-
poznali sporočila, ki so jih nosile posa-
mezne zgodbe. Skupen pogovor vpliva 
na razumevanje vsebine, likov in nji-
hovih čustev, ocenjevanje dogodkov in 
povezovanje zgodbe z otrokovimi izkuš-
njami iz vsakdanjega življenja.

V vrtec smo povabili eno izmed men-
toric vzgojno-izobraževalnega progra-
ma animiranega filma Slon, Tino Pun-
tar, ki nam je predstavila prve optične 
igrače, in sicer taumatrop, zoetrop, kalej-
doskop in flip book. 

Taumatrop je optična igrača, pona-
vadi narejena iz tršega papirja v obliki 
kroga, ki ima ob straneh skozi dve luknji 
speljani vrvici. Na vsaki strani kroga sta 
narisani risbici, ki se dopolnjujeta. Vr-
tenje kartončka povzročimo tako, da vr-

vici z obema rokama potegnemo nara-
zen. Ko se krog vrti, se risbici pred našimi 
očmi združita v eno. Eden izmed najbolj 
znanih primerov taumatropa je ptica v 
kletki (na eni strani kroga je narisana 
ptica, na drugi kletka). 

Naslednja optična igrača, ki so jo 
otroci spoznali, je zoetrop. To je valj, ki 
ima na obodu navpične reže. Znotraj 
valja je ob steni nameščen papirnati trak, 
ki ima nanizane risbice. Vsaka risbica 
predstavlja en premik. Ko valj zavrtimo 
in gledamo skozi eno režo, se risbice 
zlijejo v animacijo. Z otroki smo si ogle-
dali nekaj primerov, npr. žabo, ki skače, 
gosenico, ki leze, otroka, ki hodi ... Pred-
stavljen je bil tudi kalejdoskop. Po vide-
zu je zelo podoben zoetropu, le da je to 
naprava, ki ima obliko valja, na njej pa so 
ogledalca. Ravno tako je potrebno na-
mestiti papirnati trak z narisanimi 
posameznimi premiki, pri vrtenju pa 
zopet nastane gibanje teh risbic. Otroci 
so si ogledali gibanje konja. Ugotovili so, 
da če napravo zavrtimo hitreje, se konj 
premika hitro, če pa jo zavrtimo poča-
sneje, se giblje počasi. Spoznali smo še 
eno izmed optičnih igrač, in sicer flip 
book oziroma animacijo v knjigi. To je 
majhna knjižica, ki ima na vsaki strani 
narisan nov zaporeden premik oz. za-
poredno risbo animacije. Knjižico prime-
mo z eno roko ob robu, z drugo pa na 
hitro zasukamo liste in pred nami se 
odvrti kratka animacija. 

     Nekatere izmed teh igrač je zelo 
enostavno izdelati kar doma, v našem 
primeru pa smo jih po koncu predsta-
vitve in pogovora izdelali v vrtcu. Najprej 
smo naredili taumatrop. Otroci so bistvo 
te igrače hitro dojeli in nastali so izvirni 
primeri, kot so muca, ki sedi na oknu, 

rožica, po kateri pleza polž, sonček, ki se 
smeje … Vsak izmed njih je izdelal po en 
taumatrop, nekateri pa so bili nad njim 
tako navdušeni, da so jih izdelali tudi več. 
Sledila je izdelava flip booka, ki smo ga 
risali na samolepilne lističe v blokcih. 
Zopet so nastale zanimive animacije. Že 
to, da jim je uspelo narisati, kako se žoga 
premakne iz točke A na točko B, je bilo za 
otroke posebno doživetje in dosežek, da 
so naredili svojo prvo risanko. 

Naloga odraslih je, da animirane fil-
me skrbno izbiramo – glede na starost  in 
razvojno stopnjo otroka. Otroci morajo 
dobiti možnost, da spoznajo razliko in 
izberejo kakovost animiranih stvaritev. Z 
gledanjem oz. z usmerjenim opazovan-
jem izbranih animiranih filmov lahko 
pripomoremo k otrokovemu razvijanju 
kritičnega mišljenja, s praktičnim delom 
pa razvijamo in spodbujamo njegovo ust-
varjalnost. Aktivno gledanje filma je 
najboljše izhodišče za kasnejše lastno 
ustvarjalno izražanje otrok. Odpira vrata 
v skrivnostni svet ustvarjalnosti in 
pripravlja otroke na ustvarjalni odnos so 
življenja in do uresničevanja osebnih in 
poklicnih sanj. Gledalec, posebno mlad, 
spremlja zgodbo animacije na svoj način 
in jo uvršča v svoj vrednostni sistem, 
kakršen koli pač je.

Sposobnost vrednotenja pa otroku ni 
dana sama po sebi. Vzgoja je tista, ki 
odpira vrata in neguje občutljivost za 
sprejemanje umetniškega dela in razvija 
sposobnost vrednotenja, posredno pa 
tudi odnos mladih do življenja.
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Otroški glasbeni koledar

Glasbeni zapis na steni igralnice

Povzetek
 V članku predstavljam, kako smo se v okviru prednostnega področja odlo-
čili za izdelavo otroškega glasbenega koledarja iz odpadnega ali narav-
nega materiala z izmišljarijami in notnim zapisom. Skupina je dejavnosti 
predstavila na kolegialni hospitaciji. Uporaba IKT – videoposnetek nasto-
pa – nam je omogočil poglobljeno refleksijo.
Ključne besede: glasbena dejavnost, jezikovne kompetence, smiselna raba 
IKT

Izhodišča
V šolskem letu 2009/2010 je bila 

prednostna naloga strokovnih delavk 
Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda na ust-
varjalen način razvijati otrokove kompe-
tence na vseh področjih kurikula, pri 
čemer smo poseben poudarek dali na 
razvoj jezikovnih kompetenc otrok ter 
uporabi IKT pri vzgojno-izobraževalnem 
delu. V okviru prednostnega področja 
smo se odločili za skupno nalogo – izde-
lava otroškega glasbenega koledarja z 
izmišljarijami in notnim zapisom iz od-
padnega ali naravnega materiala. Skupi-
na najinih otrok je izmišljeno pesem o 
škatlah opremila z notnim zapisom iz 
škatlic in spremljala z igranjem na 
izdelana brenkala. Med igro s škatlami 
so otroci razvijali različne spretnosti – 
rokovanje z različnimi materiali, bren-
kanje, petje ter imeli veliko priložnosti za 
domišljijsko igro ter ustvarjalno izra-
žanje v vseh umetniških jezikih. V raz-
ličnih situacijah so usvajali in utrjevali 
veščine sporazumevanja v obeh jezikih, 
pri čemer so osvojili tudi nekaj novih 
izrazov, tako v maternem kot tudi v je-
ziku okolja. Skupina je dejavnosti pred-
stavila na kolegialni hospitaciji, po 
kateri so kritične prijateljice podale zelo 
dobro oceno. Uporaba IKT – videopos-
netek nastopa – nam je poleg poglob-
ljene refleksije vseh nastopajočih omo-
gočila, da primer dobre prakse prenese-
mo širši strokovni javnosti. 

Cilji
w

w

w

w

w

w

Otrok doživlja, spoznava in uživa v 
umetnosti
Otrok utrjuje in razvija svoje 
glasbene sposobnosti in spretnosti 
igranja na glasbila
Otrok razvija predstavo o uporabi 
naravnega in odpadnega materiala 
in si izdela brenkalo ter si razvija 
ročne spretnosti
Otrok ob vsakdanji komunikaciji 
posluša materni jezik in se seznanja 
z jezikom okolja ter se vključuje v 
komunikacijske procese z otroki in 
odraslimi.
Otrok se seznanja z novimi 
besedami in si bogati besedni zaklad.
Otrok ob ustvarjanju izmišljarij 
razvija zmožnost domišljijske rabe 
jezika.

Potek dejavnosti

Refleksija izvajalk

Nastop smo začeli z izvedbo jutran-
jega kroga z bibarijami in igrarijami ter 
odkritjem vreče presenečenja. Sledila je 
igra z odpadnim materialom (škatle raz-
ličnih velikosti) in petje pesmi ob sprem-
ljavi kitare. V nadaljevanju so otroci s 
pomočjo vzgojiteljic izdelali improvizi-
rana brenkala, s pomočjo katerih so 
spremljali pesem. 
Ob koncu dejavnosti je vsak otrok sim-
bolno zapisal svoje počutje ter se z izdelki 
in pesmijo predstavili otrokom in vzgoji-
teljicam sosednje skupine.

Z izvedenim nastopom sva bili zado-
voljni. Pridobili sva si dragoceno izkuš-
njo, s katero bova obogatili svoje vzgoj-
no-izobraževalno delo. Še posebej sva bili 
ponosni na otroke iz najine skupine, saj 
so bili ves čas aktivni in so sodelovali v 
načrtovanih dejavnostih. Motivirali sva 
jih z različnimi dražljaji in jih uspešno 
vzpodbudili k miselnim in jezikovnim 
aktivnostim. Otroci so raziskovali in 
ustvarjali. Nekaj se jih je za kratek čas 
odmaknilo od dejavnosti, a jih je ustvar-
janje vrstnikov pritegnilo k ponovnemu 
sodelovanju. Otroci so bili vključeni v 

pripravo prostora in materialov in so z 
lastnimi idejami in dejanji aktivno 
prispevali k samemu poteku dejavnosti. 
Prisluhnili sva jim ter upoštevali njihove 
želje in predloge. Med dejavnostmi so bili 
otroci deležni pohval in vzpodbud. 
Predloge kritičnih prijateljic sva sprejeli 
pozitivno ter z nastopom pridobili dodat-
no zaupanje vase. 

Ob pogledu posnetka dejavnosti sva 
dobili potrditev lastnega dela ter prilož-
nost za ogled le-tega z druge perspektive. 
To nama je dalo dodaten vpogled v naji-
no delo z možnostjo ozaveščanja razvad 
(uporaba jezika, kretnje …), na katere 
bova v bodoče še bolj pozorni.

Skupna evalvacija s 
sodelavkami – »kritičnimi 
prijatelji«

Kritične prijateljice so menile, da je bil 
prostor za izvedbo kolegialnega nastopa 
primerno pripravljen. Otroci so bili ves 
čas ustrezno motivirani, kar se je odraža-
lo v njihovi aktivnosti in vztrajanju pri 
dejavnostih. Vzgojiteljici sta dejavnosti 
navezali na predznanje in izkušnje otrok 
ter upoštevali pet elementov uspešne 
prakse. Bili sta dosledni pri izvedbi 
dejavnosti v skladu z načelom ena oseba 
– en jezik. Dejavnosti sta med sabo 
smiselno povezali. Otroci so imeli dovolj 
prostora in možnosti tudi za aktivnosti 
po lastni želji. 

Vzgojiteljici sta z odprtimi vprašanji 
vzpodbujali otroke h kritičnemu razmiš-
ljanju ter omogočili otrokom dovolj časa 
za raziskovanje in podajanje lastnih 
mnenj in ugotovitev.

Z uporabo IKT smo potek dejavnosti 
in izdelke oblikovali v končni izdelek – 
otroški glasbeni koledar. Fotografija je 
dokaz našega ustvarjanja.

Zaključek 

Irma Vöröš, vzgojiteljica 
Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
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Reševanje problema z vzgojno-izobraze-
valno temo

Povzetek
Pri svojem delu se pogosto sre-
čujemo z raznimi vzgojno-izo-
braževalnimi problemi. Nekate-
re rešujemo uspešno, drugod se 
nam rešitev izmika. V članku 
opisujem svoj pristop k reševanju 
enega izmed pogostih proble-
mov, ko otroci ne marajo jesti 
mlečnih izdelkov in piti mleka.
Ključne besede: mleko, mlečni 
izdelki, problem, vzgojno-
izobraževalna tema

ni želelo poskusiti mleka ali mlečnih 
izdelkov, nisem nikoli posvečala preve-
like pozornosti, čeprav sem se včasih 
spraševala, zakaj nekateri nimajo radi 
mleka. V svoji dolgoletni karieri pa se je 
zgodilo nekaj, kar se zgodi le redko. Kar 
polovica otrok v skupini ni pila mlečnih 
napitkov (kakav, karamelno mleko, 
čokoladno mleko) ali jedla mlečnih iz-
delkov (različne skutine namaze, mleč-
ne juhe, jogurtov namaz, smetanov na-
maz itd.). Uporabila sem vse metode, ki 
jih poznam, da bi nekako vzpodbudila 
otroke, da bi jedli in pili mlečne izdelke, a 
mi jih ni uspelo prepričati. Le tu in tam se 
je našel kakšen otrok, ki je poskusil kaj 
mlečnega, a sem opazila, da pri tem prav 
nič ni užival. S sodelavko sva začeli raz-
mišljati, kako bi pritegnili otroke, da bi 
vzljubili mleko in mlečne izdelke. Prišli 
sva do zaključka, da bi bilo dobro naredi-
ti projekt, pri katerem bi se lotili tega 
problema.

Pomen mleka za zdravo rast  
otrok

Mleko je prvotna hrana vsem sesal-
cem, za človeka pa je postalo nenado-
mestljiv spremljevalec vse življenje. 
Mleko je stoletja zgodovinskega razvoja v 
dobršnem delu sveta in tudi pri nas po-
menilo z vsemi mlečnimi izdelki eno od 
življenjskih najpomembnejših tekočin. 
Torej hrana, ki je družila ljudi v vsak-
danjikih in praznikih, ob trdem delu in 
poštenem počitku, ob vseh pomembnih 
mejnikih življenja, kot so rojstvo, poroka 
in smrt. Mleko in mlečne izdelke so upo-
rabljali za zdravljenje, bili so predmet 
kupčevanja, trgovine in tudi družbenega 
prestiža. Ljudje so pili predvsem kravje, 
ovčje ali kozje mleko in mlečni izdelki so 
bili bolj ali manj stalni del vsakdanje 
prehrane (Bogataj 1999, str. 7). Mleko 
najpogosteje pomeni hranljivo tekočino, 
ki nastaja v mlečnih žlezah samic se-

Uvod
V 29 letih, odkar sem zaposlena v 

vrtcu, se je menjalo veliko generacij 
otrok. V vsaki od teh generacij se je našel 
kakšen otrok, ki ni maral mleka ali 
mlečnih izdelkov. Temu, da nekaj otrok 
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Otroški glasbeni koledar

Glasbeni zapis na steni igralnice

Povzetek
 V članku predstavljam, kako smo se v okviru prednostnega področja odlo-
čili za izdelavo otroškega glasbenega koledarja iz odpadnega ali narav-
nega materiala z izmišljarijami in notnim zapisom. Skupina je dejavnosti 
predstavila na kolegialni hospitaciji. Uporaba IKT – videoposnetek nasto-
pa – nam je omogočil poglobljeno refleksijo.
Ključne besede: glasbena dejavnost, jezikovne kompetence, smiselna raba 
IKT

Izhodišča
V šolskem letu 2009/2010 je bila 

prednostna naloga strokovnih delavk 
Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda na ust-
varjalen način razvijati otrokove kompe-
tence na vseh področjih kurikula, pri 
čemer smo poseben poudarek dali na 
razvoj jezikovnih kompetenc otrok ter 
uporabi IKT pri vzgojno-izobraževalnem 
delu. V okviru prednostnega področja 
smo se odločili za skupno nalogo – izde-
lava otroškega glasbenega koledarja z 
izmišljarijami in notnim zapisom iz od-
padnega ali naravnega materiala. Skupi-
na najinih otrok je izmišljeno pesem o 
škatlah opremila z notnim zapisom iz 
škatlic in spremljala z igranjem na 
izdelana brenkala. Med igro s škatlami 
so otroci razvijali različne spretnosti – 
rokovanje z različnimi materiali, bren-
kanje, petje ter imeli veliko priložnosti za 
domišljijsko igro ter ustvarjalno izra-
žanje v vseh umetniških jezikih. V raz-
ličnih situacijah so usvajali in utrjevali 
veščine sporazumevanja v obeh jezikih, 
pri čemer so osvojili tudi nekaj novih 
izrazov, tako v maternem kot tudi v je-
ziku okolja. Skupina je dejavnosti pred-
stavila na kolegialni hospitaciji, po 
kateri so kritične prijateljice podale zelo 
dobro oceno. Uporaba IKT – videopos-
netek nastopa – nam je poleg poglob-
ljene refleksije vseh nastopajočih omo-
gočila, da primer dobre prakse prenese-
mo širši strokovni javnosti. 

Cilji
w

w

w

w

w

w

Otrok doživlja, spoznava in uživa v 
umetnosti
Otrok utrjuje in razvija svoje 
glasbene sposobnosti in spretnosti 
igranja na glasbila
Otrok razvija predstavo o uporabi 
naravnega in odpadnega materiala 
in si izdela brenkalo ter si razvija 
ročne spretnosti
Otrok ob vsakdanji komunikaciji 
posluša materni jezik in se seznanja 
z jezikom okolja ter se vključuje v 
komunikacijske procese z otroki in 
odraslimi.
Otrok se seznanja z novimi 
besedami in si bogati besedni zaklad.
Otrok ob ustvarjanju izmišljarij 
razvija zmožnost domišljijske rabe 
jezika.

Potek dejavnosti

Refleksija izvajalk

Nastop smo začeli z izvedbo jutran-
jega kroga z bibarijami in igrarijami ter 
odkritjem vreče presenečenja. Sledila je 
igra z odpadnim materialom (škatle raz-
ličnih velikosti) in petje pesmi ob sprem-
ljavi kitare. V nadaljevanju so otroci s 
pomočjo vzgojiteljic izdelali improvizi-
rana brenkala, s pomočjo katerih so 
spremljali pesem. 
Ob koncu dejavnosti je vsak otrok sim-
bolno zapisal svoje počutje ter se z izdelki 
in pesmijo predstavili otrokom in vzgoji-
teljicam sosednje skupine.

Z izvedenim nastopom sva bili zado-
voljni. Pridobili sva si dragoceno izkuš-
njo, s katero bova obogatili svoje vzgoj-
no-izobraževalno delo. Še posebej sva bili 
ponosni na otroke iz najine skupine, saj 
so bili ves čas aktivni in so sodelovali v 
načrtovanih dejavnostih. Motivirali sva 
jih z različnimi dražljaji in jih uspešno 
vzpodbudili k miselnim in jezikovnim 
aktivnostim. Otroci so raziskovali in 
ustvarjali. Nekaj se jih je za kratek čas 
odmaknilo od dejavnosti, a jih je ustvar-
janje vrstnikov pritegnilo k ponovnemu 
sodelovanju. Otroci so bili vključeni v 

pripravo prostora in materialov in so z 
lastnimi idejami in dejanji aktivno 
prispevali k samemu poteku dejavnosti. 
Prisluhnili sva jim ter upoštevali njihove 
želje in predloge. Med dejavnostmi so bili 
otroci deležni pohval in vzpodbud. 
Predloge kritičnih prijateljic sva sprejeli 
pozitivno ter z nastopom pridobili dodat-
no zaupanje vase. 

Ob pogledu posnetka dejavnosti sva 
dobili potrditev lastnega dela ter prilož-
nost za ogled le-tega z druge perspektive. 
To nama je dalo dodaten vpogled v naji-
no delo z možnostjo ozaveščanja razvad 
(uporaba jezika, kretnje …), na katere 
bova v bodoče še bolj pozorni.

Skupna evalvacija s 
sodelavkami – »kritičnimi 
prijatelji«

Kritične prijateljice so menile, da je bil 
prostor za izvedbo kolegialnega nastopa 
primerno pripravljen. Otroci so bili ves 
čas ustrezno motivirani, kar se je odraža-
lo v njihovi aktivnosti in vztrajanju pri 
dejavnostih. Vzgojiteljici sta dejavnosti 
navezali na predznanje in izkušnje otrok 
ter upoštevali pet elementov uspešne 
prakse. Bili sta dosledni pri izvedbi 
dejavnosti v skladu z načelom ena oseba 
– en jezik. Dejavnosti sta med sabo 
smiselno povezali. Otroci so imeli dovolj 
prostora in možnosti tudi za aktivnosti 
po lastni želji. 

Vzgojiteljici sta z odprtimi vprašanji 
vzpodbujali otroke h kritičnemu razmiš-
ljanju ter omogočili otrokom dovolj časa 
za raziskovanje in podajanje lastnih 
mnenj in ugotovitev.

Z uporabo IKT smo potek dejavnosti 
in izdelke oblikovali v končni izdelek – 
otroški glasbeni koledar. Fotografija je 
dokaz našega ustvarjanja.

Zaključek 

Irma Vöröš, vzgojiteljica 
Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
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Reševanje problema z vzgojno-izobraze-
valno temo

Povzetek
Pri svojem delu se pogosto sre-
čujemo z raznimi vzgojno-izo-
braževalnimi problemi. Nekate-
re rešujemo uspešno, drugod se 
nam rešitev izmika. V članku 
opisujem svoj pristop k reševanju 
enega izmed pogostih proble-
mov, ko otroci ne marajo jesti 
mlečnih izdelkov in piti mleka.
Ključne besede: mleko, mlečni 
izdelki, problem, vzgojno-
izobraževalna tema

ni želelo poskusiti mleka ali mlečnih 
izdelkov, nisem nikoli posvečala preve-
like pozornosti, čeprav sem se včasih 
spraševala, zakaj nekateri nimajo radi 
mleka. V svoji dolgoletni karieri pa se je 
zgodilo nekaj, kar se zgodi le redko. Kar 
polovica otrok v skupini ni pila mlečnih 
napitkov (kakav, karamelno mleko, 
čokoladno mleko) ali jedla mlečnih iz-
delkov (različne skutine namaze, mleč-
ne juhe, jogurtov namaz, smetanov na-
maz itd.). Uporabila sem vse metode, ki 
jih poznam, da bi nekako vzpodbudila 
otroke, da bi jedli in pili mlečne izdelke, a 
mi jih ni uspelo prepričati. Le tu in tam se 
je našel kakšen otrok, ki je poskusil kaj 
mlečnega, a sem opazila, da pri tem prav 
nič ni užival. S sodelavko sva začeli raz-
mišljati, kako bi pritegnili otroke, da bi 
vzljubili mleko in mlečne izdelke. Prišli 
sva do zaključka, da bi bilo dobro naredi-
ti projekt, pri katerem bi se lotili tega 
problema.

Pomen mleka za zdravo rast  
otrok

Mleko je prvotna hrana vsem sesal-
cem, za človeka pa je postalo nenado-
mestljiv spremljevalec vse življenje. 
Mleko je stoletja zgodovinskega razvoja v 
dobršnem delu sveta in tudi pri nas po-
menilo z vsemi mlečnimi izdelki eno od 
življenjskih najpomembnejših tekočin. 
Torej hrana, ki je družila ljudi v vsak-
danjikih in praznikih, ob trdem delu in 
poštenem počitku, ob vseh pomembnih 
mejnikih življenja, kot so rojstvo, poroka 
in smrt. Mleko in mlečne izdelke so upo-
rabljali za zdravljenje, bili so predmet 
kupčevanja, trgovine in tudi družbenega 
prestiža. Ljudje so pili predvsem kravje, 
ovčje ali kozje mleko in mlečni izdelki so 
bili bolj ali manj stalni del vsakdanje 
prehrane (Bogataj 1999, str. 7). Mleko 
najpogosteje pomeni hranljivo tekočino, 
ki nastaja v mlečnih žlezah samic se-

Uvod
V 29 letih, odkar sem zaposlena v 

vrtcu, se je menjalo veliko generacij 
otrok. V vsaki od teh generacij se je našel 
kakšen otrok, ki ni maral mleka ali 
mlečnih izdelkov. Temu, da nekaj otrok 
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salcev. Preden lahko novorojenci uživajo 
tudi druge vrste hrane, je zanje mleko 
edina hrana. Mleko lahko imamo za 
najpopolnejšo naravno hrano, ki vsebu-
je sestavine, ki jih potrebuje novorojenec 
za rast. Mleko je sestavljeno iz 87,5 % 
vode, 3,5 % maščobe, 7,4 % mlečnega 
sladkorja, 3,6 % beljakovin in 0,7 % 
mineralnih soli. Mleko živali predelujejo 
v različne mlečne izdelke. To so denimo 
smetana, kislo mleko, maslo, jogurt, sku-
ta, sir, sladoled, sirotka. Mlečna maščoba 
vsebuje tudi nekaj zelo pomembnih 
vitaminov, kot so: A, D, E. Danes mleko 
industrijsko predelajo v konzervirano, 
pasterizirano, kondenzirano, posneto in 
polnovredno mleko ter v mleko v prahu.

Poleg visoko vrednih mlečnih belja-
kovin je mleko pomembno predvsem 
zaradi kalcija, ki daje kostem trdnost. 
Strokovnjaki za prehrano zato priporo-
čajo, da bi odrasli spili od ¼ do ½ litra 
mleka na dan, otroci do 12. leta od ½ do 
¾, otroci od 13. do 19. leta en liter, 
nosečnice od ¾ ali več in doječe matere 
1 liter ali več na dan. Prof. dr. Dražigost 
Pokorn, dr. med., strokovnjak za preh-
rano, priporoča predvsem fermentirano 
mleko, ker ima tudi večjo vitaminsko 
vrednost in je lažje prebavljivo. 

Kako bo človek sprejemal mleko, ali 
ga bo pil ali ne, je odvisno od genetskih 
vzrokov, subjektivnih vzrokov in od 
preobčutljivosti na mleko. Pri slednji gre 
predvsem za preobčutljivost na laktozo 
zaradi pomanjkanja encima laktaze in 
za preobčutljivost na mlečne beljako-
vine, ki se pojavi zaradi alergije. Dr. 
Pokorn pravi, da človek izoblikuje odnos 
do mleka v otroštvu. »Če ga bo mati dojila 
v fizioloških mejah in nadaljevala preh-
rano z vsakdanjimi dodatki mleka, bo 
odnos do mleka pravilen.« Za otroke je 
mleko zelo pomembno, saj vsebuje veli-
ko kalcija, ki ga potrebujejo v dobi rasti.  

Jean Carper pravi, da lahko mleko kot 
povsem vsakdanje živilo pomaga pri pre-
prečevanju in zdravljenju nekaterih 
bolezni in zdravstvenih težav: »Mleko z 
malo maščobami še posebej učinkuje 
proti raku, morda preprečuje raka debe-
lega črevesa, pljučnega raka, raka že-
lodca in materničnega vratu. Lahko po-

maga preprečevati visok krvni pritisk, 
posneto mleko pa pomaga zniževati ho-
lesterol v krvi.« 

Stari ljudski nasvet pravi, da kozarec 
toplega mleka pred spanjem odžene 
nespečnost. Nekateri se s tem strinjajo in 
jim pomaga, sodobna znanost pa v zad-
njem času trdi drugače. Strokovnjaki 
pravijo, da mleko ne more pomagati, ker 
ne vsebuje dovolj aminokisline triptofan, 
ki v možganih spodbuja izločanje hor-
mona serotonina. Pravijo, da postane 
večina ljudi po pitju mleka celo budnejša. 
Po drugi strani pa so v njem našli narav-
ne opijate kazomorfine, ki naj bi delovali 
ravno zato, ker je mleko segreto. 

Drugače je pri otrocih. Ugotovili so, 
da je pri nekaterih mleko pred spancem 
povzročilo, da so se ponoči večkrat zbu-
dili brez razloga. Na Univerzitetni bol-
nišnici za otroke v Bruslju so opravili 
raziskavo pri sedemnajstih otrocih, 
starih od 2 let do 29 mesecev, pri katerih 
niso mogli povezati nespečnosti z noč-
nimi morami ali koliki, ki sta običajna 
vzroka. Ko so jim prenehali dajati kravje 
mleko, je bila sprememba očitna. Vsi, 
razen enega, so ponoči spali normalno. 
To je pokazalo, da so v mleku snovi, ki pri 
nekaterih otrocih spodbujajo živčni sis-
tem in vzdržujejo možgane budne, ali pa 
sprožijo alergično reakcijo, zaradi katere 
postanejo nemirni (http://www.abc 
zdravja.si/pdf/07dec43.pdf).

Preden sva se s sodelavko lotili načr-
tovanja, sva se vprašali, kaj pri vzgojno-
izobraževalni temi o mleku sploh želiva 
doseči. Iz Kurikuluma za vrtce (1999) 
sva si izpisali nekaj ciljev, ki sva jih skozi 
temo želeli uresničiti. Želeli sva, da bi 
otroci radi posegali po mleku in mlečnih 
izdelkih. Cilji, ki sva jih želeli doseči:

spoznavanje zdravega načina 
življenja, 

otrok spoznava, kaj potrebuje za 
ohranjanje in krepitev zdravja,

otrok spoznava različno prehrano in 
pridobiva navade zdravega in 
raznolikega prehranjevanja,

Predstavitev dejavnosti
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Kaj smo počeli v vrtcu?

otrok odkriva in spoznava, kako se 
snovi mešajo in kako se pri tem 
spremeni okus (str. 56 in 57).
Z otroki smo najprej pogovorili, kdo 

nam daje mleko. Našteli so živali, ki so jih 
videli v naši okolici: krave, koze in ovce. 
Le en otrok v skupini je bil doma s kme-
tije, zato nam je zelo nazorno opisal, 
kako doma hranijo krave, jih pomolzejo 
in mleko odpeljejo v zbiralnico mleka. 
Otroci so iz različnih revij in časopisov 
izrezovali slike domačih živali, ki nam 
dajejo mleko. Slike pa so zalepili na pla-
kat.

Nato sva z otroki obiskali kmetijo 
Malačičevih, kjer imajo veliko krav. 
Ugotovili smo, da krave živijo v hlevu, da 
jih hranijo s svežo travo poleti in s senom 
pozimi ter da jih pomolzejo dvakrat na 
dan. Gospodinja nam je nazorno poka-
zala, kako molzejo krave z rokami in 
kako zgleda električna moža krav. Ker 
tega veliko otrok prej ni videlo, so bili nad 
molžo zelo navdušeni. Po moži jim je 
gospodinja ponudila mleko, a se je za 
pokušnjo odločila le peščica otrok. 

Naslednji dan smo se odpravili na 
kmetijo Danč, kjer imajo koze. Opazovali 
smo jih v hlevu, pa tudi na prostem. 
Čeprav smo med pogovorom omenili, da 
nam tudi koze dajejo mleko, pa tega 
nekateri otroci niso verjeli. Le malo 
izmed njih je kozo kdaj videlo, še manj 
pa, da bi pili kozje mleko. Gospodinjo 
smo opazovali pri molži in otroci so sami 
ugotovili, da so koze manjše od krav, da 
imajo manjša vimena, kot jih imajo 
krave. Gospodinja Marjeta nam je poleg 
svežega kozjega mleka, za katerega 
pravijo, da je najboljše mleko, ponudila 
za pokušnjo kozji sir, ki ga sama izdeluje. 
Mleko so poskusili vsi tisti otroci, ki sicer 
radi pijejo mleko, kozji sir pa je poskusilo 
nekaj več otrok. Morda jih je pritegnila 
lepa oblika narezanega sira, morda 
okus.

Naš plakat, ki je bil že na panoju, smo 
obogatili s slikami mlečnih izdelkov. 
Otroci so skupaj s svojimi starši doma iz 
različnih revij in reklam izrezali vse, kar 

je bilo povezano z mlekom. V vrtcu smo 
vse sličice razvrstili ter jih po skupinah 
zalepili na plakat.

Ker sva opazili, da otroci v večini 
odklanjajo mlečne napitke, sva se odlo-
čili, da otrokom dava možnost, da si jih 
naredijo sami. V igralnico sva pripeljali 
voziček, na katerem so bile različne 
sestavine: mleko, čokoladni prah, kakav, 
med, sladkor, kava, skodelice in žlice. 
Najprej so se ojunačili otroci, ki sicer 
pijejo vse mlečne napitke, ostali so jih le 
opazovali. Naredili so si mlečno kavo, 
čokoladno mleko, mleko z medom in 
kakav. Pri kakavu se je za pokušnjo odlo-
čilo največ otrok, malo manj otrok pa je 
poskusilo mleko z medom. Med njimi so 
bili tudi tisti otroci, ki sicer pri zajtrkih 
odklanjajo mlečne napitek. A če sta pos-
kusila le dva otroka več, kot sicer, sva si s 
sodelavko šteli v uspeh.

 Zjutraj naslednjega dne so si otroci v 
gospodinjskem kotičku »pripravljali 
mlečne napitke«. Lepo jih je bilo videti in 
slišati, kako so uporabljali nove izraze, ki 
so jih v nekaj dnevih spoznali. Otrokom 
sva tako mimogrede predlagali, da bi 
lahko s pripravo napitkov nadaljevali 
tudi ta dan in vsi so se strinjali. Predlagali 
sva, da bi pripravili »Bananin napitek«, 
obenem pa dodali, da bi za ta napitek 
potrebovali recept. Takoj smo se lotili 
pisanja in risanja in naš recept za 
»Bananin napitek« je bil kaj kmalu gotov. 
Po sestavine smo se odpravili v kuhinjo 
in jih pripeljali v igralnico. Nadeli smo si 
predpasnike, si temeljito umili roke in 
priprava bananinega napitka se je lahko 
začela. Z vilicami smo pretlačili banane, 
jim dodali sladkor in vaniljo, na koncu pa 
dodali mleko in naš napitek je bil gotov. 
Otrokom sva za začetek v kozarce vlili 
zelo malo bananinega napitka, saj sva 
bili prepričani, da se bo zgodili enako kot 
prejšnji dan. A se je zgodilo popolnoma 
drugače, kot sva pričakovali. Otroci so v 
začetku napitek bolj opazovali, ga tudi 
ovohavali, naposled pa so ga le poskusili. 
Ko so ugotovili, da je napitek zelo dober, 
so prosili še več. Veseli sva bili, da so 
bananin napitek poskusili prav vsi otroci 
v skupini, tudi tisti, ki sicer niso pili 
mlečnih napitkov in to je bil za naju velik 
uspeh. 

S sodelavko sva razmišljali tudi o tem, 
kako vključiti starše otrok v ta projekt. 
Najprej sva se odločili, da bomo s po-
močjo staršev in njihovih otrok zbirali 
različno embalažo mlečnih izdelkov. 
Otroci so prinesli veliko različne emba-
laže od mleka, skute, smetane, različnih 
jogurtov, sladoleda, putra, margarine 
itd. Embalažo so otroci razvrščali, jo 
zlagali, jo preštevali in tako je prišla 
pobuda otrok, da se bomo igrali »Mlečno 
trgovino«. Eden izmed otrok je že bil v 
»Mlečni trgovini«, zato je otrokom natan-
čno opisal, kako je trgovina opremljena 
oz. kaj vse prodajajo v njej. Ko so mlečno 
embalažo razvrstili na police, smo 
določili prodajalca. Oblekli smo ga v bel 
predpasnik in klobuk, kot se za trgovca v 
mlečni trgovini spodobi. A se tu še igra ni 
mogla začeti, saj nam je za nakup mleč-
nih izdelkov manjkal denar. Izdelave 
denarja smo se lotili takoj in tako se je 
igra lahko začela. Otroci so ob igri 
spoznali veliko vljudnostnih izrazov, 
poimenovali pa so tudi različne mlečne 
izdelke. Skozi igro sva pozorno opazovali 
vse otroke, a posebno pozornost name-
nili tistim otrokom, ki odklanjajo večino 
mlečnih izdelkov. In prav ti otroci so 
»kupovali« veliko mleka in drugih mleč-
nih izdelkov. Čeprav je bila to le »igra«, pa 
sva bili tega zelo veseli.

Druga dejavnost, kjer sva vključili 
starše, pa je bilo »Priprava skutnih 

namazov s starši«. Poleg mlečnih 
napitkov otroci odklanjajo tudi skutne 
namaze, ki jih imamo včasih za zajtrk. 
To nama je dalo idejo, da pripraviva 
srečanje s starši in njihovimi otroki. 
Otroci in njihovi starši so na popol-
danskem srečanju izdelovali različne 
skutne namaze. Razdelili smo se v štiri 
skupine in priprava namazov se je lahko 
začela. Pripravili smo skutno-sadni na-
maz, skutni namaz s papriko, skutni 
namaz s smetano in skutni namaz z 
rozinami. Starši so pripravo namazov 
prepustili svojim otrokom, ki so to počeli 
z velikim veseljem. Mešali so, dodajali so, 
pokušali, krasili in pripravili tako, kot je 
bilo njim najljubše. Ko smo pripravili vse 
namaze, smo jih vsi skupaj pokušali. 
Nekateri otroci se v začetku skutnih na-
mazov niso niti dotaknili, a ko so videli, 
da jih pokušajo njihovi starši in vrstniki, 
so jih poskusili tudi sami. Vsi otroci niso 
poskusili vseh namazov, a uspeh je bil že 
to, da so poskusili vsaj tistega, ki so ga 
naredili skupaj s svojimi starši.

Po tem projektu, ki sva ga s sodelavko 
izvedli, sva ugotovili, da sva skozi raz-
lične dejavnosti otroke prepričali, kako 
zdravi so mleko in mlečni izdelki. Veliko 
več otrok pije različne mlečne napitke, ki 
jih imamo v vrtcu, tudi veliko več otrok jé 
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salcev. Preden lahko novorojenci uživajo 
tudi druge vrste hrane, je zanje mleko 
edina hrana. Mleko lahko imamo za 
najpopolnejšo naravno hrano, ki vsebu-
je sestavine, ki jih potrebuje novorojenec 
za rast. Mleko je sestavljeno iz 87,5 % 
vode, 3,5 % maščobe, 7,4 % mlečnega 
sladkorja, 3,6 % beljakovin in 0,7 % 
mineralnih soli. Mleko živali predelujejo 
v različne mlečne izdelke. To so denimo 
smetana, kislo mleko, maslo, jogurt, sku-
ta, sir, sladoled, sirotka. Mlečna maščoba 
vsebuje tudi nekaj zelo pomembnih 
vitaminov, kot so: A, D, E. Danes mleko 
industrijsko predelajo v konzervirano, 
pasterizirano, kondenzirano, posneto in 
polnovredno mleko ter v mleko v prahu.

Poleg visoko vrednih mlečnih belja-
kovin je mleko pomembno predvsem 
zaradi kalcija, ki daje kostem trdnost. 
Strokovnjaki za prehrano zato priporo-
čajo, da bi odrasli spili od ¼ do ½ litra 
mleka na dan, otroci do 12. leta od ½ do 
¾, otroci od 13. do 19. leta en liter, 
nosečnice od ¾ ali več in doječe matere 
1 liter ali več na dan. Prof. dr. Dražigost 
Pokorn, dr. med., strokovnjak za preh-
rano, priporoča predvsem fermentirano 
mleko, ker ima tudi večjo vitaminsko 
vrednost in je lažje prebavljivo. 

Kako bo človek sprejemal mleko, ali 
ga bo pil ali ne, je odvisno od genetskih 
vzrokov, subjektivnih vzrokov in od 
preobčutljivosti na mleko. Pri slednji gre 
predvsem za preobčutljivost na laktozo 
zaradi pomanjkanja encima laktaze in 
za preobčutljivost na mlečne beljako-
vine, ki se pojavi zaradi alergije. Dr. 
Pokorn pravi, da človek izoblikuje odnos 
do mleka v otroštvu. »Če ga bo mati dojila 
v fizioloških mejah in nadaljevala preh-
rano z vsakdanjimi dodatki mleka, bo 
odnos do mleka pravilen.« Za otroke je 
mleko zelo pomembno, saj vsebuje veli-
ko kalcija, ki ga potrebujejo v dobi rasti.  

Jean Carper pravi, da lahko mleko kot 
povsem vsakdanje živilo pomaga pri pre-
prečevanju in zdravljenju nekaterih 
bolezni in zdravstvenih težav: »Mleko z 
malo maščobami še posebej učinkuje 
proti raku, morda preprečuje raka debe-
lega črevesa, pljučnega raka, raka že-
lodca in materničnega vratu. Lahko po-

maga preprečevati visok krvni pritisk, 
posneto mleko pa pomaga zniževati ho-
lesterol v krvi.« 

Stari ljudski nasvet pravi, da kozarec 
toplega mleka pred spanjem odžene 
nespečnost. Nekateri se s tem strinjajo in 
jim pomaga, sodobna znanost pa v zad-
njem času trdi drugače. Strokovnjaki 
pravijo, da mleko ne more pomagati, ker 
ne vsebuje dovolj aminokisline triptofan, 
ki v možganih spodbuja izločanje hor-
mona serotonina. Pravijo, da postane 
večina ljudi po pitju mleka celo budnejša. 
Po drugi strani pa so v njem našli narav-
ne opijate kazomorfine, ki naj bi delovali 
ravno zato, ker je mleko segreto. 

Drugače je pri otrocih. Ugotovili so, 
da je pri nekaterih mleko pred spancem 
povzročilo, da so se ponoči večkrat zbu-
dili brez razloga. Na Univerzitetni bol-
nišnici za otroke v Bruslju so opravili 
raziskavo pri sedemnajstih otrocih, 
starih od 2 let do 29 mesecev, pri katerih 
niso mogli povezati nespečnosti z noč-
nimi morami ali koliki, ki sta običajna 
vzroka. Ko so jim prenehali dajati kravje 
mleko, je bila sprememba očitna. Vsi, 
razen enega, so ponoči spali normalno. 
To je pokazalo, da so v mleku snovi, ki pri 
nekaterih otrocih spodbujajo živčni sis-
tem in vzdržujejo možgane budne, ali pa 
sprožijo alergično reakcijo, zaradi katere 
postanejo nemirni (http://www.abc 
zdravja.si/pdf/07dec43.pdf).

Preden sva se s sodelavko lotili načr-
tovanja, sva se vprašali, kaj pri vzgojno-
izobraževalni temi o mleku sploh želiva 
doseči. Iz Kurikuluma za vrtce (1999) 
sva si izpisali nekaj ciljev, ki sva jih skozi 
temo želeli uresničiti. Želeli sva, da bi 
otroci radi posegali po mleku in mlečnih 
izdelkih. Cilji, ki sva jih želeli doseči:

spoznavanje zdravega načina 
življenja, 

otrok spoznava, kaj potrebuje za 
ohranjanje in krepitev zdravja,

otrok spoznava različno prehrano in 
pridobiva navade zdravega in 
raznolikega prehranjevanja,

Predstavitev dejavnosti
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Kaj smo počeli v vrtcu?

otrok odkriva in spoznava, kako se 
snovi mešajo in kako se pri tem 
spremeni okus (str. 56 in 57).
Z otroki smo najprej pogovorili, kdo 

nam daje mleko. Našteli so živali, ki so jih 
videli v naši okolici: krave, koze in ovce. 
Le en otrok v skupini je bil doma s kme-
tije, zato nam je zelo nazorno opisal, 
kako doma hranijo krave, jih pomolzejo 
in mleko odpeljejo v zbiralnico mleka. 
Otroci so iz različnih revij in časopisov 
izrezovali slike domačih živali, ki nam 
dajejo mleko. Slike pa so zalepili na pla-
kat.

Nato sva z otroki obiskali kmetijo 
Malačičevih, kjer imajo veliko krav. 
Ugotovili smo, da krave živijo v hlevu, da 
jih hranijo s svežo travo poleti in s senom 
pozimi ter da jih pomolzejo dvakrat na 
dan. Gospodinja nam je nazorno poka-
zala, kako molzejo krave z rokami in 
kako zgleda električna moža krav. Ker 
tega veliko otrok prej ni videlo, so bili nad 
molžo zelo navdušeni. Po moži jim je 
gospodinja ponudila mleko, a se je za 
pokušnjo odločila le peščica otrok. 

Naslednji dan smo se odpravili na 
kmetijo Danč, kjer imajo koze. Opazovali 
smo jih v hlevu, pa tudi na prostem. 
Čeprav smo med pogovorom omenili, da 
nam tudi koze dajejo mleko, pa tega 
nekateri otroci niso verjeli. Le malo 
izmed njih je kozo kdaj videlo, še manj 
pa, da bi pili kozje mleko. Gospodinjo 
smo opazovali pri molži in otroci so sami 
ugotovili, da so koze manjše od krav, da 
imajo manjša vimena, kot jih imajo 
krave. Gospodinja Marjeta nam je poleg 
svežega kozjega mleka, za katerega 
pravijo, da je najboljše mleko, ponudila 
za pokušnjo kozji sir, ki ga sama izdeluje. 
Mleko so poskusili vsi tisti otroci, ki sicer 
radi pijejo mleko, kozji sir pa je poskusilo 
nekaj več otrok. Morda jih je pritegnila 
lepa oblika narezanega sira, morda 
okus.

Naš plakat, ki je bil že na panoju, smo 
obogatili s slikami mlečnih izdelkov. 
Otroci so skupaj s svojimi starši doma iz 
različnih revij in reklam izrezali vse, kar 

je bilo povezano z mlekom. V vrtcu smo 
vse sličice razvrstili ter jih po skupinah 
zalepili na plakat.

Ker sva opazili, da otroci v večini 
odklanjajo mlečne napitke, sva se odlo-
čili, da otrokom dava možnost, da si jih 
naredijo sami. V igralnico sva pripeljali 
voziček, na katerem so bile različne 
sestavine: mleko, čokoladni prah, kakav, 
med, sladkor, kava, skodelice in žlice. 
Najprej so se ojunačili otroci, ki sicer 
pijejo vse mlečne napitke, ostali so jih le 
opazovali. Naredili so si mlečno kavo, 
čokoladno mleko, mleko z medom in 
kakav. Pri kakavu se je za pokušnjo odlo-
čilo največ otrok, malo manj otrok pa je 
poskusilo mleko z medom. Med njimi so 
bili tudi tisti otroci, ki sicer pri zajtrkih 
odklanjajo mlečne napitek. A če sta pos-
kusila le dva otroka več, kot sicer, sva si s 
sodelavko šteli v uspeh.

 Zjutraj naslednjega dne so si otroci v 
gospodinjskem kotičku »pripravljali 
mlečne napitke«. Lepo jih je bilo videti in 
slišati, kako so uporabljali nove izraze, ki 
so jih v nekaj dnevih spoznali. Otrokom 
sva tako mimogrede predlagali, da bi 
lahko s pripravo napitkov nadaljevali 
tudi ta dan in vsi so se strinjali. Predlagali 
sva, da bi pripravili »Bananin napitek«, 
obenem pa dodali, da bi za ta napitek 
potrebovali recept. Takoj smo se lotili 
pisanja in risanja in naš recept za 
»Bananin napitek« je bil kaj kmalu gotov. 
Po sestavine smo se odpravili v kuhinjo 
in jih pripeljali v igralnico. Nadeli smo si 
predpasnike, si temeljito umili roke in 
priprava bananinega napitka se je lahko 
začela. Z vilicami smo pretlačili banane, 
jim dodali sladkor in vaniljo, na koncu pa 
dodali mleko in naš napitek je bil gotov. 
Otrokom sva za začetek v kozarce vlili 
zelo malo bananinega napitka, saj sva 
bili prepričani, da se bo zgodili enako kot 
prejšnji dan. A se je zgodilo popolnoma 
drugače, kot sva pričakovali. Otroci so v 
začetku napitek bolj opazovali, ga tudi 
ovohavali, naposled pa so ga le poskusili. 
Ko so ugotovili, da je napitek zelo dober, 
so prosili še več. Veseli sva bili, da so 
bananin napitek poskusili prav vsi otroci 
v skupini, tudi tisti, ki sicer niso pili 
mlečnih napitkov in to je bil za naju velik 
uspeh. 

S sodelavko sva razmišljali tudi o tem, 
kako vključiti starše otrok v ta projekt. 
Najprej sva se odločili, da bomo s po-
močjo staršev in njihovih otrok zbirali 
različno embalažo mlečnih izdelkov. 
Otroci so prinesli veliko različne emba-
laže od mleka, skute, smetane, različnih 
jogurtov, sladoleda, putra, margarine 
itd. Embalažo so otroci razvrščali, jo 
zlagali, jo preštevali in tako je prišla 
pobuda otrok, da se bomo igrali »Mlečno 
trgovino«. Eden izmed otrok je že bil v 
»Mlečni trgovini«, zato je otrokom natan-
čno opisal, kako je trgovina opremljena 
oz. kaj vse prodajajo v njej. Ko so mlečno 
embalažo razvrstili na police, smo 
določili prodajalca. Oblekli smo ga v bel 
predpasnik in klobuk, kot se za trgovca v 
mlečni trgovini spodobi. A se tu še igra ni 
mogla začeti, saj nam je za nakup mleč-
nih izdelkov manjkal denar. Izdelave 
denarja smo se lotili takoj in tako se je 
igra lahko začela. Otroci so ob igri 
spoznali veliko vljudnostnih izrazov, 
poimenovali pa so tudi različne mlečne 
izdelke. Skozi igro sva pozorno opazovali 
vse otroke, a posebno pozornost name-
nili tistim otrokom, ki odklanjajo večino 
mlečnih izdelkov. In prav ti otroci so 
»kupovali« veliko mleka in drugih mleč-
nih izdelkov. Čeprav je bila to le »igra«, pa 
sva bili tega zelo veseli.

Druga dejavnost, kjer sva vključili 
starše, pa je bilo »Priprava skutnih 

namazov s starši«. Poleg mlečnih 
napitkov otroci odklanjajo tudi skutne 
namaze, ki jih imamo včasih za zajtrk. 
To nama je dalo idejo, da pripraviva 
srečanje s starši in njihovimi otroki. 
Otroci in njihovi starši so na popol-
danskem srečanju izdelovali različne 
skutne namaze. Razdelili smo se v štiri 
skupine in priprava namazov se je lahko 
začela. Pripravili smo skutno-sadni na-
maz, skutni namaz s papriko, skutni 
namaz s smetano in skutni namaz z 
rozinami. Starši so pripravo namazov 
prepustili svojim otrokom, ki so to počeli 
z velikim veseljem. Mešali so, dodajali so, 
pokušali, krasili in pripravili tako, kot je 
bilo njim najljubše. Ko smo pripravili vse 
namaze, smo jih vsi skupaj pokušali. 
Nekateri otroci se v začetku skutnih na-
mazov niso niti dotaknili, a ko so videli, 
da jih pokušajo njihovi starši in vrstniki, 
so jih poskusili tudi sami. Vsi otroci niso 
poskusili vseh namazov, a uspeh je bil že 
to, da so poskusili vsaj tistega, ki so ga 
naredili skupaj s svojimi starši.

Po tem projektu, ki sva ga s sodelavko 
izvedli, sva ugotovili, da sva skozi raz-
lične dejavnosti otroke prepričali, kako 
zdravi so mleko in mlečni izdelki. Veliko 
več otrok pije različne mlečne napitke, ki 
jih imamo v vrtcu, tudi veliko več otrok jé 
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skutne namaze. Starši pa so zadovoljni 
pritrdili besedam etnologa Bogataja, ki 
jih za zaključek navajamo v celoti: »Ra-
zumljivost božjih besed se pogosto pri-
merja z raznimi tekočinami, med dru-
gimi tudi z mlekom, ki povečuje rast 
vseh živih, zdravi in ohranja, v nasprotju 

z vodo, ki povzroča rojstvo življenja ali 
vina, vsestransko poživlja. Mleko je žen-
ski lunarni simbol, povezan v vsako-
letno pomladno obnovo, je tudi prva pija-
ča in prva hrana, v kateri v potencialnem 
stanju obstajajo vse druge. Mleko je torej 
simbol življenja in spoznanja. To pa ga 

postavlja med najvišje vrednote (1999, 
str. 93 in 94).

Bernarda Koroša Pantović, vzg.
Vrtci Občine Moravske Toplice,

dvojezična enota Prosenjakovci - 
Pártosfalva
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Raziskovali smo potok Suhi Crnec

Povzetek
Vrtec pri OŠ Črenšovci se je v šol-
skem letu 2009/10 vključil v mre-
žo ekošol. V članku je pred-
stavljen projekt Zgodnje naravo-
slovje – Suhi Črnec, ki smo ga 
izvajali v sklopu obogatitvene 
dejavnosti. Raziskovali smo živ-
ljenje v in ob potoku Suhi Črnec, 
ki je v neposredni bližini vrtca.
Ključne besede: ekoprojekt, vr-
tec, potok, raziskovanje

UVOD
Vrtec je kot celota je sodeloval v 

številnih dejavnostih, ki jih razpisuje 
Ekošola.  Izvedli smo naslednje dejav-
nosti: Ekobralna značka, natečaj voš-
čilnic, sejem Altermed, Zdravo življenje 
in Šport špas. V oddelku otrok od štirih 
do šestih  let smo se odločili, da kot mož-
nost raziskovanja ponudimo otrokom 
bližnje okolje, ki bo za raziskovanje zani-
mivo, dostopno, varno. Tako smo izbrali 
potok Suhi Črnec. V ponujeno dejavnost 
se je vključilo 7 otrok. 

Okolje začnejo otroci odkrivati, doživ-
ljati in spoznavati okolje hkrati z raz-
vojem lastnih miselnih sposobnosti in 
osebnostnim razvojem. Spoznavanje 
okolja je hkrati cilj in proces, postopoma 
se  oblikujejo  pojmi in razvija se mišljen-

je (Krnel 2001, str. 159). Tako je bilo tudi 
v našem projektu.

Projekt Suhi Črnec smo izvajali od 
oktobra  2009 in ga zaključili maja 2010.  
Namen projekta je bil, da se otroci sez-
nanijo s potokom in življenjem v njem, 
ugotavljajo spremembe v različnih let-
nih časih ter razvijajo spoštljiv odnos do 
narave. Izbrali smo naslednje kuriku-
larne cilje:
- spodbujanje aktivnosti s področja 
naravoslovja;

- odkrivanje, spoznavanje in 
primerjanje živih bitij, njihovega  
okolja in sebe kot enega izmed njih;

- doživljanje, spoznavanje in 
odkrivanje žive in nežive narave v 
njeni raznolikosti, povezanosti,  
stalnem spreminjanju in estetskih 
razsežnostih;

- razvijanje spoštljivega, naklonjenega 
in odgovornega odnosa do narave;

- urjenje v različnih opravilih in 
razvijanje tehnične ustvarjalnosti;

- razvijanje  predstave o nevarnostih 
odpadkov in drugih nevarnih snovi.

  
Zakaj smo izbrali potok Suhi Črnec? 

Voda je za otroke magnet, ki se mu ne 
morejo upreti. Tako vznemirljivo je razi-

Predstavitev projekta Suhi 
Črnec

skovati obvodni svet in odkrivati drobna 
bitja, ki tam živijo. Tudi v najbolj neobe-
tavnem potočku ali blatnem ribniku 
lahko najdemo živali, pa naj bodo to žabe 
in njihovi paglavci, vodni drsalci, ki 
drsijo po gladini, ali najrazličnejša kri-
lata bitja, kot so raznoliki in enakokrili 
kačji pastirji ter muhe enodnevnice, ki 
večino življenja preživijo v vodi kot bube. 
Raziskovanje ribnikov in potokov poveže 
otroke vseh starosti (Danks 2007, str. 
42).

Naš prvi obisk v mesecu oktobru je bil 
namenjen predvsem opazovanju. Želeli 
smo, da otroci s pomočjo različnih čutil 
začutijo potok in življenje ob njem in v 
njem. V naslednjih mesecih smo ob vsa-
kokratnem obisku Suhega Črnca merili 
temperaturo vode in zraka. Dobljene po-
datke so otroci beležili na plakat. Otroci 
so se seznanili s termometrom. Ugotovili 
so, da ko je rdeča črta spodaj, je mrzlo, če 
pa je črta zgoraj, je toplo, številke na ter-
mometru pa povedo, kolikšna je tempe-
ratura. Sama dejavnost je bila prepletena 
s področjem matematike in jezika 
(štetje, nove besede in besedne zveze).

Sprejeli smo dogovor, da simbolni 
znak enega kvadratka predstavlja 1 °C 
(npr. če je bila meseca decembra tempe-
ratura vode 3°C, so otroci na plakat nale-
pili tri kvadratke).

V zimskem času so ugotovili, da je živ-
ljenje ob in v potoku mirno, voda je pre-
krita z ledom. Spomladi smo ob potoku 

reševali delovne liste. Otroci so po opazo-
vanju v ustrezen prostor narisali, kaj 
čutijo, vidijo, vohajo, tipajo, opazovali so 
živali in rastline s prostim očesom, nato 
še z lupo. Videli smo paglavce, kačje pas-
tirje, muhe enodnevnice, vodno krešo. 
Če česa nismo poznali, nam je bila v po-
moč knjiga, ki smo jo imeli vselej s seboj 
in v kateri smo našli želene podatke. 
Otroci so ugotovili, da veliko bolje vidijo z 
lupo, a se je porodila ideja, da bi najbolj 
drobne živali in rastline, ki živijo v 
Suhem Črncu lahko še bolje videli s po-
močjo mikroskopov.  Učiteljica biologije 
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci nam je 
razložila, da z mikroskopi vidimo najbolj 
drobna bitja, ki se jih se s prostim očesom 
ne da videti. Predhodno smo zajeli nekaj 
vode iz potoka in pod mikroskopom 
opazili bogastvo drobnih, nam s prostim 
očesom nevidnih bitij: spirogiro, evgle-
no, zvončnico, paramecij in druge. Vsak 
otrok je imel svoj mikroskop, s pomočjo 
katerega je pridobival novo znanje. De-
ček je ob pogledu na vzorec dejal, da vidi 
drevesa in veliko ribo. Najbolj je otroke 
prevzela vodna glista, ki se je na elek-
tronskem mikroskopu spretno izogibala 
svetlobi. 

 Ob enem izmed obiskov potoka so 
otroci opazili mrtvo ribo. Kljub temu da 
je nedaleč od potoka ekološki otok, so 
včasih žal smeti končale v potoku. Na 

našo pobudo so v sklopu akcije Očistimo 
Slovenijo starejši učenci OŠ in gasilci 
očistili obrežje potoka Suhi Črnec.

V epruvetah so otroci opazovali barvo 
vode, ki je bila največkrat čista, brez von-
ja, polna drobnih živali, ki so se nepresta-
no premikale.

 Ob našem zadnjem obisku pa je imela 
voda čuden in  neprijeten vonj. Hitro smo 
ugotovili, da je v potok speljana cev, iz ka-
tere se je širil neprijeten vonj. Neprijeten 
vonj bomo v prihodnje raziskali, saj nam 
je zaradi zaključka projekta za to zmanj-
kalo časa.

Eno od dejavnosti v projektu o potoku 
Suhi Črnec smo posneli. Na posnetku je 
tako med drugim predstavljena tudi upo-
raba IKT. Na računalniku so igrali igrico 
Mala miškina šola – potok, kjer so prido-
bili nove informacije o potoku oz. so 
preizkusili svoje že pridobljeno znanje o 
njem. Otroci so tudi samostojno fotogra-
firali s pomočjo fotoaparata. Kamero za 
fotografiranje redko uporabljava, saj na-
ma je bližje raba fotoaparata, se pa strin-
java, da je dobro, da ima otrok možnost 
fotografirati in tudi snemati tudi z video-
kamero.

Projekt smo predstavili staršem na 
zaključnem srečanju. Ena izmed mamic 
je zapisala:

»Dejavnost, ki jo je obiskoval moj 
sin, se mi je zdela zanimiva in bogata 
z vsebino, ki ste jo obdelovali. Zado-
voljna sem z znanjem in izkušnjami, 
ki si jih je sin pridobil. Predstavitev 
dela (posnetki, plakati) in zaključek 
projekta, ki je bil zelo zanimiv, si 
zasluži vse pohvale. Ob tem smo tudi 
starši dobilo vpogled v delo, ki ste ga 
opravili.«

Skupaj z otroki smo bili vsakokrat 
navdušeni nad obiskom Suhega Črnca, 
saj je bil znova in znova poln presene-
čenj. Pri evalvaciji smo ugotovili, da so 
otroci:
- spoznali in aktivno izvajali vrsto 
dejavnosti s področja naravoslovja,

- odkrivali, spoznavali in primerjali živa 
bitja in njihovo okolje,

- doživljali, spoznavali in odkrivali 
naravo v njeni raznolikosti in poveza-
nosti ter v stalnem spreminjanju, 

- razvijali spoštljiv, naklonjen in odgo-
voren odnos do narave,

- se urili v različnih opravilih in razvijali 
IKT ustvarjalnost in 

- razvijali  predstave o nevarnostih od-
padkov in drugih nevarnih snoveh.

Petra Cigan, dipl. vzg.
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota 

vrtec

Potok Suhi Črnec

Za dobro prakso - LEKZa dobro prakso - LEK
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skutne namaze. Starši pa so zadovoljni 
pritrdili besedam etnologa Bogataja, ki 
jih za zaključek navajamo v celoti: »Ra-
zumljivost božjih besed se pogosto pri-
merja z raznimi tekočinami, med dru-
gimi tudi z mlekom, ki povečuje rast 
vseh živih, zdravi in ohranja, v nasprotju 

z vodo, ki povzroča rojstvo življenja ali 
vina, vsestransko poživlja. Mleko je žen-
ski lunarni simbol, povezan v vsako-
letno pomladno obnovo, je tudi prva pija-
ča in prva hrana, v kateri v potencialnem 
stanju obstajajo vse druge. Mleko je torej 
simbol življenja in spoznanja. To pa ga 

postavlja med najvišje vrednote (1999, 
str. 93 in 94).

Bernarda Koroša Pantović, vzg.
Vrtci Občine Moravske Toplice,

dvojezična enota Prosenjakovci - 
Pártosfalva
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Raziskovali smo potok Suhi Crnec

Povzetek
Vrtec pri OŠ Črenšovci se je v šol-
skem letu 2009/10 vključil v mre-
žo ekošol. V članku je pred-
stavljen projekt Zgodnje naravo-
slovje – Suhi Črnec, ki smo ga 
izvajali v sklopu obogatitvene 
dejavnosti. Raziskovali smo živ-
ljenje v in ob potoku Suhi Črnec, 
ki je v neposredni bližini vrtca.
Ključne besede: ekoprojekt, vr-
tec, potok, raziskovanje

UVOD
Vrtec je kot celota je sodeloval v 

številnih dejavnostih, ki jih razpisuje 
Ekošola.  Izvedli smo naslednje dejav-
nosti: Ekobralna značka, natečaj voš-
čilnic, sejem Altermed, Zdravo življenje 
in Šport špas. V oddelku otrok od štirih 
do šestih  let smo se odločili, da kot mož-
nost raziskovanja ponudimo otrokom 
bližnje okolje, ki bo za raziskovanje zani-
mivo, dostopno, varno. Tako smo izbrali 
potok Suhi Črnec. V ponujeno dejavnost 
se je vključilo 7 otrok. 

Okolje začnejo otroci odkrivati, doživ-
ljati in spoznavati okolje hkrati z raz-
vojem lastnih miselnih sposobnosti in 
osebnostnim razvojem. Spoznavanje 
okolja je hkrati cilj in proces, postopoma 
se  oblikujejo  pojmi in razvija se mišljen-

je (Krnel 2001, str. 159). Tako je bilo tudi 
v našem projektu.

Projekt Suhi Črnec smo izvajali od 
oktobra  2009 in ga zaključili maja 2010.  
Namen projekta je bil, da se otroci sez-
nanijo s potokom in življenjem v njem, 
ugotavljajo spremembe v različnih let-
nih časih ter razvijajo spoštljiv odnos do 
narave. Izbrali smo naslednje kuriku-
larne cilje:
- spodbujanje aktivnosti s področja 
naravoslovja;

- odkrivanje, spoznavanje in 
primerjanje živih bitij, njihovega  
okolja in sebe kot enega izmed njih;

- doživljanje, spoznavanje in 
odkrivanje žive in nežive narave v 
njeni raznolikosti, povezanosti,  
stalnem spreminjanju in estetskih 
razsežnostih;

- razvijanje spoštljivega, naklonjenega 
in odgovornega odnosa do narave;

- urjenje v različnih opravilih in 
razvijanje tehnične ustvarjalnosti;

- razvijanje  predstave o nevarnostih 
odpadkov in drugih nevarnih snovi.

  
Zakaj smo izbrali potok Suhi Črnec? 

Voda je za otroke magnet, ki se mu ne 
morejo upreti. Tako vznemirljivo je razi-

Predstavitev projekta Suhi 
Črnec

skovati obvodni svet in odkrivati drobna 
bitja, ki tam živijo. Tudi v najbolj neobe-
tavnem potočku ali blatnem ribniku 
lahko najdemo živali, pa naj bodo to žabe 
in njihovi paglavci, vodni drsalci, ki 
drsijo po gladini, ali najrazličnejša kri-
lata bitja, kot so raznoliki in enakokrili 
kačji pastirji ter muhe enodnevnice, ki 
večino življenja preživijo v vodi kot bube. 
Raziskovanje ribnikov in potokov poveže 
otroke vseh starosti (Danks 2007, str. 
42).

Naš prvi obisk v mesecu oktobru je bil 
namenjen predvsem opazovanju. Želeli 
smo, da otroci s pomočjo različnih čutil 
začutijo potok in življenje ob njem in v 
njem. V naslednjih mesecih smo ob vsa-
kokratnem obisku Suhega Črnca merili 
temperaturo vode in zraka. Dobljene po-
datke so otroci beležili na plakat. Otroci 
so se seznanili s termometrom. Ugotovili 
so, da ko je rdeča črta spodaj, je mrzlo, če 
pa je črta zgoraj, je toplo, številke na ter-
mometru pa povedo, kolikšna je tempe-
ratura. Sama dejavnost je bila prepletena 
s področjem matematike in jezika 
(štetje, nove besede in besedne zveze).

Sprejeli smo dogovor, da simbolni 
znak enega kvadratka predstavlja 1 °C 
(npr. če je bila meseca decembra tempe-
ratura vode 3°C, so otroci na plakat nale-
pili tri kvadratke).

V zimskem času so ugotovili, da je živ-
ljenje ob in v potoku mirno, voda je pre-
krita z ledom. Spomladi smo ob potoku 

reševali delovne liste. Otroci so po opazo-
vanju v ustrezen prostor narisali, kaj 
čutijo, vidijo, vohajo, tipajo, opazovali so 
živali in rastline s prostim očesom, nato 
še z lupo. Videli smo paglavce, kačje pas-
tirje, muhe enodnevnice, vodno krešo. 
Če česa nismo poznali, nam je bila v po-
moč knjiga, ki smo jo imeli vselej s seboj 
in v kateri smo našli želene podatke. 
Otroci so ugotovili, da veliko bolje vidijo z 
lupo, a se je porodila ideja, da bi najbolj 
drobne živali in rastline, ki živijo v 
Suhem Črncu lahko še bolje videli s po-
močjo mikroskopov.  Učiteljica biologije 
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci nam je 
razložila, da z mikroskopi vidimo najbolj 
drobna bitja, ki se jih se s prostim očesom 
ne da videti. Predhodno smo zajeli nekaj 
vode iz potoka in pod mikroskopom 
opazili bogastvo drobnih, nam s prostim 
očesom nevidnih bitij: spirogiro, evgle-
no, zvončnico, paramecij in druge. Vsak 
otrok je imel svoj mikroskop, s pomočjo 
katerega je pridobival novo znanje. De-
ček je ob pogledu na vzorec dejal, da vidi 
drevesa in veliko ribo. Najbolj je otroke 
prevzela vodna glista, ki se je na elek-
tronskem mikroskopu spretno izogibala 
svetlobi. 

 Ob enem izmed obiskov potoka so 
otroci opazili mrtvo ribo. Kljub temu da 
je nedaleč od potoka ekološki otok, so 
včasih žal smeti končale v potoku. Na 

našo pobudo so v sklopu akcije Očistimo 
Slovenijo starejši učenci OŠ in gasilci 
očistili obrežje potoka Suhi Črnec.

V epruvetah so otroci opazovali barvo 
vode, ki je bila največkrat čista, brez von-
ja, polna drobnih živali, ki so se nepresta-
no premikale.

 Ob našem zadnjem obisku pa je imela 
voda čuden in  neprijeten vonj. Hitro smo 
ugotovili, da je v potok speljana cev, iz ka-
tere se je širil neprijeten vonj. Neprijeten 
vonj bomo v prihodnje raziskali, saj nam 
je zaradi zaključka projekta za to zmanj-
kalo časa.

Eno od dejavnosti v projektu o potoku 
Suhi Črnec smo posneli. Na posnetku je 
tako med drugim predstavljena tudi upo-
raba IKT. Na računalniku so igrali igrico 
Mala miškina šola – potok, kjer so prido-
bili nove informacije o potoku oz. so 
preizkusili svoje že pridobljeno znanje o 
njem. Otroci so tudi samostojno fotogra-
firali s pomočjo fotoaparata. Kamero za 
fotografiranje redko uporabljava, saj na-
ma je bližje raba fotoaparata, se pa strin-
java, da je dobro, da ima otrok možnost 
fotografirati in tudi snemati tudi z video-
kamero.

Projekt smo predstavili staršem na 
zaključnem srečanju. Ena izmed mamic 
je zapisala:

»Dejavnost, ki jo je obiskoval moj 
sin, se mi je zdela zanimiva in bogata 
z vsebino, ki ste jo obdelovali. Zado-
voljna sem z znanjem in izkušnjami, 
ki si jih je sin pridobil. Predstavitev 
dela (posnetki, plakati) in zaključek 
projekta, ki je bil zelo zanimiv, si 
zasluži vse pohvale. Ob tem smo tudi 
starši dobilo vpogled v delo, ki ste ga 
opravili.«

Skupaj z otroki smo bili vsakokrat 
navdušeni nad obiskom Suhega Črnca, 
saj je bil znova in znova poln presene-
čenj. Pri evalvaciji smo ugotovili, da so 
otroci:
- spoznali in aktivno izvajali vrsto 
dejavnosti s področja naravoslovja,

- odkrivali, spoznavali in primerjali živa 
bitja in njihovo okolje,

- doživljali, spoznavali in odkrivali 
naravo v njeni raznolikosti in poveza-
nosti ter v stalnem spreminjanju, 

- razvijali spoštljiv, naklonjen in odgo-
voren odnos do narave,

- se urili v različnih opravilih in razvijali 
IKT ustvarjalnost in 

- razvijali  predstave o nevarnostih od-
padkov in drugih nevarnih snoveh.

Petra Cigan, dipl. vzg.
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota 

vrtec

Potok Suhi Črnec

Za dobro prakso - LEKZa dobro prakso - LEK
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Raziskovali smo vas Gradez

Povzetek
V članku predstavljam celoletni 
projekt, ki je potekal pod okril-
jem turistične zveze Slovenije v 
preteklem šolskem letu. V pro-
jektu smo raziskovali vas Gradež, 
se seznanjali z njeno kulturo in 
tradicijo in spoznavali značilno-
sti vaškega okolja. Projekt se je 
zaključil z razstavo za javnost.
Ključne besede: vas, obiski otrok, 
dejavnosti

Uvod

Cilji projekta
 

 

 

 

Nekatere dejavnosti 

V šolskem letu 2009/2010 smo se v 
vrtcu na Turjaku odzvali vabilu k sodelo-
vanju v vseslovenskem gibanju Z igro do 
prvih turističnih korakov. Razmišljali 
smo, kateri temi bi se posvetili, kaj bi po-
glabljali, katerem društvu bi se priklju-
čili. Ker se je naš oddelek pet- do šest-
letnih otrok šele vselil na Turjak, smo se 
odločili raziskovati vas Gradež, kar smo 
nato počeli vse leto.

Otrok ima možnost seznanjanja z dolo-
čeno kulturo in tradicijami.
Otrok spoznava značilnosti okolja, ki 
so pomembne za lokalno skupnost 
(vas, sadje, ljudje, glasba, narava, obi-
čaji, ohranjena dediščina …).
Otrok je vpet v raziskovanje oz. sode-
luje tudi pri končni pripravi razstave.

Prvi večji vtis o kraju se nam je ponu-
jal na praznik suhega sadja. Otroci so 
prihajali na ogled dogodka po želji, saj je 
praznik potekal na nedeljo. Poskusili so 
lahko domačo gradeško hrano, si ogle-
dali stara opravila in ohranjeno dediš-
čino na vasi. Z domačini smo hitro nave-
zali stik ter se ponudili, da bi lahko z 
njimi sodelovali skozi vse letne čase.

Na prvi jesenski dan smo se odpravili 
na Gradež pobirat jabolka. Eno košaro 
smo nabrali za v vrtec, da si pozneje na-
pravimo dobrote iz nabranega sadja, 
ostali zaboji pa so bili namenjeni za sušil-
nico. Na travniku smo iskali ideje, kaj bi 
počeli s sadjem, ki ga nabiramo za v 
vrtec. Sadje so z veseljem pokušali ter bili 
nekateri presenečeni nad drugačnim 
okusom, kot so ga običajno vajeni. Našli 
smo tudi največje jabolko na Gradežu.

V naslednjih dneh so potekale dejav-
nosti, vezane na doživeto izkušnjo ter 
ideje: Slikanje tihožitja po opazovanju 
nabranih jabolk (pehar z jabolki) ter 
kaširanje (likovna tehnika).

Obiskali smo sušilnico na Gradežu, da 
ugotovimo, kaj se je zgodilo z našim sad-
jem. Tamkajšnja ''gospodarica'' nam je 
najprej predstavila različne vrste sade-
žev, ki se tam sušijo. Sledila je pokušina 
raznega sadja – tudi suhega. Otroci so z 
zanimanjem spremljali, kje se sadje na-
haja in kako se ga sploh suši. 

Ogledali smo si tudi pripravo mošta. 
Gospod Zabukovec je otroke vključil, da 
so metali zmleta jabolka v prešo ter si 
tako napravili svoj domači sok iz jabolk. 
Videli smo vso pripravo ter delo, ki je 
potrebno pri tem opravilu. Mošta pa je 
vsekakor na koncu zmanjkalo.

V mesecu decembru nam je uspelo 
povabiti gradeško glasbeno skupino 
Suhe češplje in dva krhlja, ki so pričarali 
bogato vzdušje iz preteklosti. Zapeli, 
zaigrali ter zaplesali so nam ob ljudskih 
pesmih. Pomembno je poudariti, da ima 
skupina zanimive/stare instrumente; 
lončeni bas, drdralo, lesene žlice, grablje, 
žeblje, pleteno košaro … instrumenti so 
stari kuhinjski pripomočki, narejeni celo 
doma. Za popestritev imajo še kitaro ter 
harmoniko. Otroci so jih navdušeno po-
slušali, na koncu pa so seveda instru-
mente lahko še sami preizkusili ter se 
vključili k njim kot glasbeniki.

Naučili smo se ljudski ples v parih 
(Špicpolka) ter ljudsko pesem Drobljanc, 
kar smo tudi predstavili našim dedkom, 
babicam in staršem v mesecu marcu. 

V tem tematskem sklopu smo se 
udeležili obiska Zdenka Debeljaka v 
Velikih Laščah (Levstikov dom), ki nam 
je predstavil raznovrstna glasbila, kot so 
harmonike, trstenke, lončeni bas, lajna 
in citre. Nekatera so štela tja do 200 let.

Ogledali smo si tudi delo čebel in ma-
tice pod steklom v razglednem panju v 
Zoretovem čebelnjaku na Gradežu. Otro-
ci so si nadeli opremo in iskali ''glavno'' 
čebelo.

V sadovnjaku smo pobirali jabolka

V decembru je potekala na Gradežu 
razstava jaslic, ki smo se je seveda udele-
žili tudi mi. Otroci so bili navdušeni nad 
raznolikostjo razstave in materialov. Jas-
lice smo izdelali tudi sami s slanim tes-
tom.

Obiskali smo Zabukovčev kozolec s 
starim orodjem. ''Zabukovčeva'' sta pred-
stavila posamezna orodja ter nas podu-
čila, čemu se je posamezno orodje sploh 
uporabljalo v prejšnjih časih. Otroci so se 
seznanili z raznimi starimi besedami: 
stoja, rešeto, sito, rezalnik, posebna mi-
za, ki je služila za mesenje kruha ali nego 
dojenčka, košek za dojenčka, vozovi, 
vprege za vole ter konje.

Sredi vasi stoji še nekdanja Kogojeva 
hiša (skladatelj), po njem se imenuje tudi 
domače kulturno društvo ter pešpot. Na 
Gradežu pa še vedno živi slovenski skla-
datelj Jakob Jež, avtor številnih vokalnih, 
komornih umetnosti. Kogojeva hiša je le 
delno prenovljena, zato smo si lahko 
ogledali, kako je izgledala v 19.stoletju.

Ker pa smo imeli le še pol ure hoda po 
Kogojevi poti do vrha Sloke gore (kjer je 
še opaziti nasip prazgodovinskega gra-
dišča),  smo se urno odpravili naprej.

Projekt smo zaključili z likovno raz-
stavo v Interpretacijskem centru Rob 
pod okriljem društva Parnas, zavoda za 
kulturo in turizem. Otvoritev razstave je 
bila 29. 3. 2010, kjer so si lahko vsi 
obiskovalci ogledali naše fotografije na 
razstavnih plakatih, potopise, vtise, 
likovne izdelke našega projekta, ves čas 
pa so se s pomočjo diaprojekcije odvijale 
naše fotografije ter razni posnetki, 
vezani na projektne dejavnosti. Razstava 
se je zaključila na družinsko soboto, 10. 

4. 2010, ko so lahko otroci izdelovali 
knjižice v obliki drevesnih listov, jabolk 
in hrušk. Septembra 2010 pa smo dva 
plakata razstavili v Merkator Šiška ter na 
Vrhniko.

Spoznali so kraj v bližini našega vrtca; 
kaj vse počnejo tamkajšnji ljudje oz. 
ohranjajo naravno in kulturno dedišči-
no. Neposredno so bili vključeni v dejav-
nosti; opazovanje, poslušanje, razgovor, 
preizkušanje, okušanje, pomoč pri opra-
vilu, obiski, sprehodi, primerjava (npr. 
med starimi ter novodobnimi glasbe-
nimi instrumenti, jedjo …), spoznali in 
sodelovali so  pri pripravi jedi (piškoti), 
naučili nova ljudska plesa, ljudske pesmi, 

Kaj so otroci pridobili pri tem 
projektu?

likovno ustvarjali za popis vtisov. Spoz-
nali so gostoljubnost gradeških prebi-
valcev (prijazen sprejem, dobro sodelo-
vanje, postrežba). Sodelovali so pri pri-
pravi in obisku razstave.

Tadeja Gradišar, vzg.
Vrtec Sončni žarek, Turjak

Za dobro prakso - LEKZa dobro prakso - LEK

Jaslice iz testa

Nima pravih flomastrov za lase
Otroci so s flomastri risali sebe. Tadej prinese svojo risbico vzgojiteljici. Skupaj jo pogledata in se zapleteta v pogovor.
Vzgojiteljica: Tadej, si se dobro pogledal v ogledalo? Nimaš las na glavi?
Tadej:              Seveda jih imam. Samo imam velik problem.
Vzgojiteljica:  Kaj te muči, mi zaupaš?
Tadej:              Vse barve flomastrov sem našel, samo blond flomastra nimamo. Kako si naj  
                         potem narišem lase?

Bojana Ivenčnik, pomoč. vzg. 

 Vrtec Tončke Čečeve Celje
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Raziskovali smo vas Gradez

Povzetek
V članku predstavljam celoletni 
projekt, ki je potekal pod okril-
jem turistične zveze Slovenije v 
preteklem šolskem letu. V pro-
jektu smo raziskovali vas Gradež, 
se seznanjali z njeno kulturo in 
tradicijo in spoznavali značilno-
sti vaškega okolja. Projekt se je 
zaključil z razstavo za javnost.
Ključne besede: vas, obiski otrok, 
dejavnosti

Uvod

Cilji projekta
 

 

 

 

Nekatere dejavnosti 

V šolskem letu 2009/2010 smo se v 
vrtcu na Turjaku odzvali vabilu k sodelo-
vanju v vseslovenskem gibanju Z igro do 
prvih turističnih korakov. Razmišljali 
smo, kateri temi bi se posvetili, kaj bi po-
glabljali, katerem društvu bi se priklju-
čili. Ker se je naš oddelek pet- do šest-
letnih otrok šele vselil na Turjak, smo se 
odločili raziskovati vas Gradež, kar smo 
nato počeli vse leto.

Otrok ima možnost seznanjanja z dolo-
čeno kulturo in tradicijami.
Otrok spoznava značilnosti okolja, ki 
so pomembne za lokalno skupnost 
(vas, sadje, ljudje, glasba, narava, obi-
čaji, ohranjena dediščina …).
Otrok je vpet v raziskovanje oz. sode-
luje tudi pri končni pripravi razstave.

Prvi večji vtis o kraju se nam je ponu-
jal na praznik suhega sadja. Otroci so 
prihajali na ogled dogodka po želji, saj je 
praznik potekal na nedeljo. Poskusili so 
lahko domačo gradeško hrano, si ogle-
dali stara opravila in ohranjeno dediš-
čino na vasi. Z domačini smo hitro nave-
zali stik ter se ponudili, da bi lahko z 
njimi sodelovali skozi vse letne čase.

Na prvi jesenski dan smo se odpravili 
na Gradež pobirat jabolka. Eno košaro 
smo nabrali za v vrtec, da si pozneje na-
pravimo dobrote iz nabranega sadja, 
ostali zaboji pa so bili namenjeni za sušil-
nico. Na travniku smo iskali ideje, kaj bi 
počeli s sadjem, ki ga nabiramo za v 
vrtec. Sadje so z veseljem pokušali ter bili 
nekateri presenečeni nad drugačnim 
okusom, kot so ga običajno vajeni. Našli 
smo tudi največje jabolko na Gradežu.

V naslednjih dneh so potekale dejav-
nosti, vezane na doživeto izkušnjo ter 
ideje: Slikanje tihožitja po opazovanju 
nabranih jabolk (pehar z jabolki) ter 
kaširanje (likovna tehnika).
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tako napravili svoj domači sok iz jabolk. 
Videli smo vso pripravo ter delo, ki je 
potrebno pri tem opravilu. Mošta pa je 
vsekakor na koncu zmanjkalo.
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povabiti gradeško glasbeno skupino 
Suhe češplje in dva krhlja, ki so pričarali 
bogato vzdušje iz preteklosti. Zapeli, 
zaigrali ter zaplesali so nam ob ljudskih 
pesmih. Pomembno je poudariti, da ima 
skupina zanimive/stare instrumente; 
lončeni bas, drdralo, lesene žlice, grablje, 
žeblje, pleteno košaro … instrumenti so 
stari kuhinjski pripomočki, narejeni celo 
doma. Za popestritev imajo še kitaro ter 
harmoniko. Otroci so jih navdušeno po-
slušali, na koncu pa so seveda instru-
mente lahko še sami preizkusili ter se 
vključili k njim kot glasbeniki.

Naučili smo se ljudski ples v parih 
(Špicpolka) ter ljudsko pesem Drobljanc, 
kar smo tudi predstavili našim dedkom, 
babicam in staršem v mesecu marcu. 

V tem tematskem sklopu smo se 
udeležili obiska Zdenka Debeljaka v 
Velikih Laščah (Levstikov dom), ki nam 
je predstavil raznovrstna glasbila, kot so 
harmonike, trstenke, lončeni bas, lajna 
in citre. Nekatera so štela tja do 200 let.

Ogledali smo si tudi delo čebel in ma-
tice pod steklom v razglednem panju v 
Zoretovem čebelnjaku na Gradežu. Otro-
ci so si nadeli opremo in iskali ''glavno'' 
čebelo.

V sadovnjaku smo pobirali jabolka

V decembru je potekala na Gradežu 
razstava jaslic, ki smo se je seveda udele-
žili tudi mi. Otroci so bili navdušeni nad 
raznolikostjo razstave in materialov. Jas-
lice smo izdelali tudi sami s slanim tes-
tom.

Obiskali smo Zabukovčev kozolec s 
starim orodjem. ''Zabukovčeva'' sta pred-
stavila posamezna orodja ter nas podu-
čila, čemu se je posamezno orodje sploh 
uporabljalo v prejšnjih časih. Otroci so se 
seznanili z raznimi starimi besedami: 
stoja, rešeto, sito, rezalnik, posebna mi-
za, ki je služila za mesenje kruha ali nego 
dojenčka, košek za dojenčka, vozovi, 
vprege za vole ter konje.

Sredi vasi stoji še nekdanja Kogojeva 
hiša (skladatelj), po njem se imenuje tudi 
domače kulturno društvo ter pešpot. Na 
Gradežu pa še vedno živi slovenski skla-
datelj Jakob Jež, avtor številnih vokalnih, 
komornih umetnosti. Kogojeva hiša je le 
delno prenovljena, zato smo si lahko 
ogledali, kako je izgledala v 19.stoletju.

Ker pa smo imeli le še pol ure hoda po 
Kogojevi poti do vrha Sloke gore (kjer je 
še opaziti nasip prazgodovinskega gra-
dišča),  smo se urno odpravili naprej.

Projekt smo zaključili z likovno raz-
stavo v Interpretacijskem centru Rob 
pod okriljem društva Parnas, zavoda za 
kulturo in turizem. Otvoritev razstave je 
bila 29. 3. 2010, kjer so si lahko vsi 
obiskovalci ogledali naše fotografije na 
razstavnih plakatih, potopise, vtise, 
likovne izdelke našega projekta, ves čas 
pa so se s pomočjo diaprojekcije odvijale 
naše fotografije ter razni posnetki, 
vezani na projektne dejavnosti. Razstava 
se je zaključila na družinsko soboto, 10. 

4. 2010, ko so lahko otroci izdelovali 
knjižice v obliki drevesnih listov, jabolk 
in hrušk. Septembra 2010 pa smo dva 
plakata razstavili v Merkator Šiška ter na 
Vrhniko.

Spoznali so kraj v bližini našega vrtca; 
kaj vse počnejo tamkajšnji ljudje oz. 
ohranjajo naravno in kulturno dedišči-
no. Neposredno so bili vključeni v dejav-
nosti; opazovanje, poslušanje, razgovor, 
preizkušanje, okušanje, pomoč pri opra-
vilu, obiski, sprehodi, primerjava (npr. 
med starimi ter novodobnimi glasbe-
nimi instrumenti, jedjo …), spoznali in 
sodelovali so  pri pripravi jedi (piškoti), 
naučili nova ljudska plesa, ljudske pesmi, 

Kaj so otroci pridobili pri tem 
projektu?

likovno ustvarjali za popis vtisov. Spoz-
nali so gostoljubnost gradeških prebi-
valcev (prijazen sprejem, dobro sodelo-
vanje, postrežba). Sodelovali so pri pri-
pravi in obisku razstave.

Tadeja Gradišar, vzg.
Vrtec Sončni žarek, Turjak

Za dobro prakso - LEKZa dobro prakso - LEK

Jaslice iz testa
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Vzgojiteljica:  Kaj te muči, mi zaupaš?
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Odprt, dinamièen in fleksibilen model 
vrtca   

Mag. SUZANA ANTČ, svetnica in ravnateljica Vrtca Trnovo, že 27. let 
deluje na področju predšolske vzgoje. Njena poklicna pot se je po 
končani Vzgojiteljski šoli v Ljubljani, leta 1983, začela v oddelku 
predšolskih otrok Vrtca v Univerzitetnem Kliničnem centru v Ljub-
ljani.
Za nagrado jo je predlagal kolektiv Vrtca Trnovo v Ljubljani.
Predlog kandidature za nagrado Republike Slovenije na podroèju 
šolstva za leto 2010 so utemeljili z uspešnim in inovativnim delom na 
področju razvoja organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, 
humanizacije odnosov, pozitivnih vzgojnih vplivov na podroèju 
vzgoje in izobraževanja ter utrjevanju ugleda Vrtca Trnovo v ožjem 
in širšem okolju.

Kakni so vaši občutki dobitnice 
najvišje nagrade na področju šolstva 
za leto 2010 za delo v predšolski 
vzgoji?

Nagrado ste prejeli za ustvarjalno in 
inovativno delo na predšolskem 
področju. Lahko kaj več poveste o 
vsebini svojega dela, na katerega se 
nanaša nagrada? 

š

Biti nagrajen s tako eminentno na
grado razumem kot veliko priznanje 
dosedanjemu delu na eni strani, hkrati 
pa pomeni zavezo in odgovornost za 
nadaljnje ustvarjalno in inovativno delo, 
ki je še pred mano in vsemi nami na 
podroèju predšolske vzgoje. To ni samo 
moja nagrada, to je nagrada  za vrtec. To 
ni samo nagrada ministrstva, ampak 
tudi otrok, staršev in sodelavcev.

Vodenje in delovanje vrtca zadnja leta 
usmerjam v razvoj svojskega modela 
TMTU (Trnovski Model Temeljnega 
Uèenja), z namenom uresnièevanja zah-
tev sodobnega sveta, tako z vidika otro-
kovega razvoja in razvoja zaposlenih kot 
z vidika povezovanja s staši in sode-
lovanja vrtca z ožjim in širšim okoljem. 
Vizija prihodnosti Vrtca Trnovo je postati 
vrhunska vzgojno-izobraževalna inšti-
tucija v Sloveniji in razviti model TMTU, 
ki poteka po principih in procesih raz-
vojno-inovacijskega in akcijskega raz-

-

iskovanja, od uènega naèrtovanja do 
didaktièno metodiènega projekta, ga 
verificirati s strani strokovnjakov in sno-
valcev šolskih politik ter postati vzorčna 
inštitucija v mednarodnem prostoru. 
Dotlej model obravnavamo kot inovacijo 
Vrtca Trnovo na področju timskega izo-
braževanja in usposabljanja vzgojiteljev 
za projektno in razvojno delo. 

Razvoj kakovosti dela v Vrtcu Trnovo 
je torej vezan na razvoj svojskega modela 
TMTU, ki vsebinsko in celostno povezuje 
otroke, strokovne delavce in starše in raz-
vija novo kvaliteto bivanja in delovanja 
vseh omenjenih udeležencev. Hkrati in 
postopno smo razvijali tudi celovit ko-
munikacijski model s starši /IKT/ – 
razvoj in vzpostavitev internetne pove-
zovalne komunikacijske mreže, ki omo-
goèa pretok informacij med vsemi ude-
leženci. Aktivno sodelujemo in se vklju-
èujemo  v INCO, Stanford po Stanfordu, v 
mednarodni prostor. 

V mednarodnem prostoru smo pred-
stavili vlogo managerja v okviru znan-
stvene raziskave, izvedene s prvim izpel-
janim metodološkim instrumentom 
sledenja zadovoljstva staršev z vrtcem.

V vrtec Trnovo je vkljuèenih 357 

Lahko predstavite bralcem 
Vzgojiteljice vrtec, ki ga vodite? 
Koliko ima enot, oddelkov, otrok? 

otrok, razporejenih v devetnajst staros
tno homogenih in heterogenih oddel-
kov, lociranih na treh lokacijah. Odlikuje 
ga odlièen, nenehno uèeèi se kolektiv 
zaposlenih z jasno vizijo vrtca in z lju-
beznijo do svojega poslanstva. Z nami 
soše starši otrok, ki skupaj z nami 
sestavljajo mozaike idej vsebin, dejav-
nosti in procesov v enkratne izvirne 
celote vzgojnih vplivov, pri èemer nam 
pomagajo širiti izobraževalno in razisko-
valno polje. 

Ljubljana kot prestolnica se sreèuje z 
dvema problemoma. Prvi je ta, da že v 
startu ne more zagotoviti prostih kapa-
citet za  »svoje otroke«  in drugi, da nanjo 
pritiskajo starši drugih občin, ki jim 
pomeni Ljubljana 'varnost' in zaposlitev, 
zato dnevno migrirajo in seveda želijo 
organizirati svoje družinsko življenje 
tako, da z otrokom preživijo čim več časa. 
Obremenitev ljubljanskih vrtcev in 
pomanjkanje kapacitet se kaže v tem, da 
sprejemamo le v drugo starostno sku-
pino, èe so sploh prosta mesta. To odpira 
mnoge dileme in vprašanja. Tega se za-
veda tudi naš župan Zoran Jankoviè. Po-

-

Skoraj povsod povpraevanje po 
prostih mestih presega razpoložljive 
možnosti. Kako je pri vas?

š

trebno ga je pohvaliti, saj nenehno ust-
varja pogoje za odpiranje novih oddel-
kov in novogradenj. Konkretno za naš
vrtec velja podatek, da je trenutno na 
èakalni vrsti 90 otrok prvega starostnega 
obdobja. 

Središče našega vzgojnega dela je 
otrok z vso svojo radovednostjo, rado-
živostjo in odprtostjo v življenje, otrok, ki 
skupaj z nami raziskuje, postavlja svoje 
hipoteze, preverja, brska po virih, posta-
ja vse bolj kompetenten v komunikaciji s 
svojim življenjskim in socialnim okol-
jem, kar ga, v njegovi perspektivi prihod-
nosti, vodi v medgeneracijski, medkul-
turni in globalni dialog s svetom, s èimer 
pri vzgoji predšolskega otroka zaokrožu-
jemo smisel vseživljenjskega učenja.

Razvijanje lastnega edukacijskega 
modela vrtca, ki je dinamièen, odprt, 
fleksibilen: ohranja veè povezovalnih 
niti skupnega in enotnega naèrtovanja, 
spremljanja in vrednotenja, ki nudi 

 

Javni vrtec v Sloveniji je vzgojno-
izobraževalna ustanova. Kako se pri 
vas otroci vzgajajo in uèijo?

Kaj je v ospredju prizadevanj za 
kakovostni izvedbeni kurikul vašega 
vrtca?

nenehno pretoènost raziskovanja, izo-
braževanja in timskega dela, s ciljem 
nadgradnje vzgojno-izobraževalnega 
procesa, kjer ima glavno vlogo otrok.

 Najlepše nas je opisala naša 
dolgoletna sodelavka Dora Gobec, pro-
fesorica psihologije in pedagogike, da 
ima vrtec Trnovo  idealne pogoje za 
kvalitetno izvajanje vzgojnega progra-
ma oz. kurikula: je v centru mesta, a v 
mestni èetrti, ki ima znaèaj vasi, meji na 
veliko barje z botaniènim vrtom,  pod 
grajskim hribom ob prelepi zeleni reki, 
ki nudijo otrokom nenehno neposredno 
izkušnjo narave, ob starem mestnem 
jedru in hkrati v najbolj urbani citadeli. 
Od vseh najpomembnejših kulturnih 
ustanov je oddaljen največ kilometer. 
Celotno okolje uokvirja monumentalna 
urbana celostna zasnova centra mesta, 
kakor tudi posameznih palač – stvaritev 
velikana srednjeevropske arhitekture 
prejšnjega stoletja Jožeta Plečnika in 
drugih pomembnih arhitektov. Otroku 
ponuja historično-kulturno in umetnos-

Lahko opiete morebitne prednosti, 
ki jih lahko kot vrtec  izkoristite za 
vzgojo in učenje otrok v glavnem 
mestu Slovenije?

š

tno ozadje in moderni urbani utrip.

Na nivoju vrtca na eni strani ohran-
jati že doseženo kakovost in zadovoljstvo 
vseh, ki živimo, delamo in ustvarjamo 
harmoniène odnose ter nadaljevanje in 
sledenje  viziji vrtca. Nenehna strokovna 
rast tima, razvoj vrtca kot celote ter 
ustvarjanje inovacij. Na nivoju ustano-
vitelja in MŠŠ pa končno urediti sistem 
financiranja vrtcev.

Želim, da bi si vsi skupaj nenehno pri-
zadevali, da moramo vrtci že doseženo 
kvaliteto slovenske predšolske vzgoje 
ohranjati, razvijati doma in jo promo-
virati tudi v tujini. V ta namen je po-
trebno zagotavljati dodatna sredstva s 
strani ustanovitelja in ministrstva z 
zavedanjem, da je vrtec prva in nemara 
najpomembnejša stopnica v vertikali 
oblikovanja in razvijanja  posameznika 
in skupnosti. To pa je pogoj za razvoj in 
razvitost ter blagostanje celotne družbe. 

Za kaj si boste v naslednjem letu 
2011 najbolj prizadevali? 

Kaj bi še radi sporočili slovenskim 
vrtcem ob zaključku poslovnega leta 
2010?

Spraevala je B. V.š

Timotej Gorečan (4,5 let); 
mentorica: Nina Motnik, 

Vrtec Mavrica Vojnik, 
enota Socka

mag. Suzana Antič
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Odprt, dinamièen in fleksibilen model 
vrtca   

Mag. SUZANA ANTČ, svetnica in ravnateljica Vrtca Trnovo, že 27. let 
deluje na področju predšolske vzgoje. Njena poklicna pot se je po 
končani Vzgojiteljski šoli v Ljubljani, leta 1983, začela v oddelku 
predšolskih otrok Vrtca v Univerzitetnem Kliničnem centru v Ljub-
ljani.
Za nagrado jo je predlagal kolektiv Vrtca Trnovo v Ljubljani.
Predlog kandidature za nagrado Republike Slovenije na podroèju 
šolstva za leto 2010 so utemeljili z uspešnim in inovativnim delom na 
področju razvoja organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, 
humanizacije odnosov, pozitivnih vzgojnih vplivov na podroèju 
vzgoje in izobraževanja ter utrjevanju ugleda Vrtca Trnovo v ožjem 
in širšem okolju.

Kakni so vaši občutki dobitnice 
najvišje nagrade na področju šolstva 
za leto 2010 za delo v predšolski 
vzgoji?

Nagrado ste prejeli za ustvarjalno in 
inovativno delo na predšolskem 
področju. Lahko kaj več poveste o 
vsebini svojega dela, na katerega se 
nanaša nagrada? 

š

Biti nagrajen s tako eminentno na
grado razumem kot veliko priznanje 
dosedanjemu delu na eni strani, hkrati 
pa pomeni zavezo in odgovornost za 
nadaljnje ustvarjalno in inovativno delo, 
ki je še pred mano in vsemi nami na 
podroèju predšolske vzgoje. To ni samo 
moja nagrada, to je nagrada  za vrtec. To 
ni samo nagrada ministrstva, ampak 
tudi otrok, staršev in sodelavcev.

Vodenje in delovanje vrtca zadnja leta 
usmerjam v razvoj svojskega modela 
TMTU (Trnovski Model Temeljnega 
Uèenja), z namenom uresnièevanja zah-
tev sodobnega sveta, tako z vidika otro-
kovega razvoja in razvoja zaposlenih kot 
z vidika povezovanja s staši in sode-
lovanja vrtca z ožjim in širšim okoljem. 
Vizija prihodnosti Vrtca Trnovo je postati 
vrhunska vzgojno-izobraževalna inšti-
tucija v Sloveniji in razviti model TMTU, 
ki poteka po principih in procesih raz-
vojno-inovacijskega in akcijskega raz-

-

iskovanja, od uènega naèrtovanja do 
didaktièno metodiènega projekta, ga 
verificirati s strani strokovnjakov in sno-
valcev šolskih politik ter postati vzorčna 
inštitucija v mednarodnem prostoru. 
Dotlej model obravnavamo kot inovacijo 
Vrtca Trnovo na področju timskega izo-
braževanja in usposabljanja vzgojiteljev 
za projektno in razvojno delo. 

Razvoj kakovosti dela v Vrtcu Trnovo 
je torej vezan na razvoj svojskega modela 
TMTU, ki vsebinsko in celostno povezuje 
otroke, strokovne delavce in starše in raz-
vija novo kvaliteto bivanja in delovanja 
vseh omenjenih udeležencev. Hkrati in 
postopno smo razvijali tudi celovit ko-
munikacijski model s starši /IKT/ – 
razvoj in vzpostavitev internetne pove-
zovalne komunikacijske mreže, ki omo-
goèa pretok informacij med vsemi ude-
leženci. Aktivno sodelujemo in se vklju-
èujemo  v INCO, Stanford po Stanfordu, v 
mednarodni prostor. 

V mednarodnem prostoru smo pred-
stavili vlogo managerja v okviru znan-
stvene raziskave, izvedene s prvim izpel-
janim metodološkim instrumentom 
sledenja zadovoljstva staršev z vrtcem.

V vrtec Trnovo je vkljuèenih 357 

Lahko predstavite bralcem 
Vzgojiteljice vrtec, ki ga vodite? 
Koliko ima enot, oddelkov, otrok? 

otrok, razporejenih v devetnajst staros
tno homogenih in heterogenih oddel-
kov, lociranih na treh lokacijah. Odlikuje 
ga odlièen, nenehno uèeèi se kolektiv 
zaposlenih z jasno vizijo vrtca in z lju-
beznijo do svojega poslanstva. Z nami 
soše starši otrok, ki skupaj z nami 
sestavljajo mozaike idej vsebin, dejav-
nosti in procesov v enkratne izvirne 
celote vzgojnih vplivov, pri èemer nam 
pomagajo širiti izobraževalno in razisko-
valno polje. 

Ljubljana kot prestolnica se sreèuje z 
dvema problemoma. Prvi je ta, da že v 
startu ne more zagotoviti prostih kapa-
citet za  »svoje otroke«  in drugi, da nanjo 
pritiskajo starši drugih občin, ki jim 
pomeni Ljubljana 'varnost' in zaposlitev, 
zato dnevno migrirajo in seveda želijo 
organizirati svoje družinsko življenje 
tako, da z otrokom preživijo čim več časa. 
Obremenitev ljubljanskih vrtcev in 
pomanjkanje kapacitet se kaže v tem, da 
sprejemamo le v drugo starostno sku-
pino, èe so sploh prosta mesta. To odpira 
mnoge dileme in vprašanja. Tega se za-
veda tudi naš župan Zoran Jankoviè. Po-

-

Skoraj povsod povpraevanje po 
prostih mestih presega razpoložljive 
možnosti. Kako je pri vas?

š

trebno ga je pohvaliti, saj nenehno ust-
varja pogoje za odpiranje novih oddel-
kov in novogradenj. Konkretno za naš
vrtec velja podatek, da je trenutno na 
èakalni vrsti 90 otrok prvega starostnega 
obdobja. 

Središče našega vzgojnega dela je 
otrok z vso svojo radovednostjo, rado-
živostjo in odprtostjo v življenje, otrok, ki 
skupaj z nami raziskuje, postavlja svoje 
hipoteze, preverja, brska po virih, posta-
ja vse bolj kompetenten v komunikaciji s 
svojim življenjskim in socialnim okol-
jem, kar ga, v njegovi perspektivi prihod-
nosti, vodi v medgeneracijski, medkul-
turni in globalni dialog s svetom, s èimer 
pri vzgoji predšolskega otroka zaokrožu-
jemo smisel vseživljenjskega učenja.

Razvijanje lastnega edukacijskega 
modela vrtca, ki je dinamièen, odprt, 
fleksibilen: ohranja veè povezovalnih 
niti skupnega in enotnega naèrtovanja, 
spremljanja in vrednotenja, ki nudi 

 

Javni vrtec v Sloveniji je vzgojno-
izobraževalna ustanova. Kako se pri 
vas otroci vzgajajo in uèijo?

Kaj je v ospredju prizadevanj za 
kakovostni izvedbeni kurikul vašega 
vrtca?

nenehno pretoènost raziskovanja, izo-
braževanja in timskega dela, s ciljem 
nadgradnje vzgojno-izobraževalnega 
procesa, kjer ima glavno vlogo otrok.

 Najlepše nas je opisala naša 
dolgoletna sodelavka Dora Gobec, pro-
fesorica psihologije in pedagogike, da 
ima vrtec Trnovo  idealne pogoje za 
kvalitetno izvajanje vzgojnega progra-
ma oz. kurikula: je v centru mesta, a v 
mestni èetrti, ki ima znaèaj vasi, meji na 
veliko barje z botaniènim vrtom,  pod 
grajskim hribom ob prelepi zeleni reki, 
ki nudijo otrokom nenehno neposredno 
izkušnjo narave, ob starem mestnem 
jedru in hkrati v najbolj urbani citadeli. 
Od vseh najpomembnejših kulturnih 
ustanov je oddaljen največ kilometer. 
Celotno okolje uokvirja monumentalna 
urbana celostna zasnova centra mesta, 
kakor tudi posameznih palač – stvaritev 
velikana srednjeevropske arhitekture 
prejšnjega stoletja Jožeta Plečnika in 
drugih pomembnih arhitektov. Otroku 
ponuja historično-kulturno in umetnos-

Lahko opiete morebitne prednosti, 
ki jih lahko kot vrtec  izkoristite za 
vzgojo in učenje otrok v glavnem 
mestu Slovenije?

š

tno ozadje in moderni urbani utrip.

Na nivoju vrtca na eni strani ohran-
jati že doseženo kakovost in zadovoljstvo 
vseh, ki živimo, delamo in ustvarjamo 
harmoniène odnose ter nadaljevanje in 
sledenje  viziji vrtca. Nenehna strokovna 
rast tima, razvoj vrtca kot celote ter 
ustvarjanje inovacij. Na nivoju ustano-
vitelja in MŠŠ pa končno urediti sistem 
financiranja vrtcev.

Želim, da bi si vsi skupaj nenehno pri-
zadevali, da moramo vrtci že doseženo 
kvaliteto slovenske predšolske vzgoje 
ohranjati, razvijati doma in jo promo-
virati tudi v tujini. V ta namen je po-
trebno zagotavljati dodatna sredstva s 
strani ustanovitelja in ministrstva z 
zavedanjem, da je vrtec prva in nemara 
najpomembnejša stopnica v vertikali 
oblikovanja in razvijanja  posameznika 
in skupnosti. To pa je pogoj za razvoj in 
razvitost ter blagostanje celotne družbe. 

Za kaj si boste v naslednjem letu 
2011 najbolj prizadevali? 

Kaj bi še radi sporočili slovenskim 
vrtcem ob zaključku poslovnega leta 
2010?

Spraevala je B. V.š

Timotej Gorečan (4,5 let); 
mentorica: Nina Motnik, 

Vrtec Mavrica Vojnik, 
enota Socka

mag. Suzana Antič
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Razvoja govora je pomemben za obliko-
vanje kriticnega drzavljana

Povzetek: Govor je povezan s celostnim razvojem otroka, zlasti z raz-
vojem mišljenja. Je zamotan psihofiziološki proces,  ki se razvija na pod-
lagi bioloških in psiholoških faktorjev ter socialnega okolja. Je pomem-
ben dejavnik v razvoju osebnosti in njeni socializaciji. Z govorom otrok 
razvija umske sposobnosti. Ko nekaj pove, skuša z besedami izraziti misli. 
Tako misli postajajo jasnejše. Otrok napreduje od »zaznavno-prakti-
čnega« k »verbalno-abstraktnemu« mišljenju. V prispevku govorim o 
razvoju otrokovega govora, spodbujanju razvoja govora v vrtcu in njegovi 
pomembnosti za oblikovanje kritičnega bralca, kritičnega in odgovor-
nega državljana.
Ključne besede: razvoj govora, vloga vrtca, govorna kompetentnost otrok, 
kritična pismenost

Razvoj govora je tesno povezan z 
razvojem mišljenja, saj sta neločljivo po-
vezana in drug na drugega razvojno 
vplivata. Zaradi tega se je Piaget pri 
raziskovanju razvoja mišljenja moral 
zanimati tudi za razvoj govora pri otro-
cih, saj je govor sredstvo za izražanje 
misli. Za otroka je razvoj govora pomem-
bnem dosežek, prav tako pa tudi za 
starše in vse, ki prihajajo v stik z otrokom 
(Lipnik in Matić 1993, str. 8).

Kritične faze razvoja govora so prav v 
predšolskem obdobju, zato mu je 
potrebno v tem starostnem obdobju po-
svetiti posebno pozornost. V tem ob-
dobju je pomembna družina in ožja 
družbena skupina, ki z govornim 
zgledom vpliva na otrokovo obvlado-
vanje jezikovnih sredstev maternega 
jezika (Erženičnik Pačnik 1998, str. 31).

Otrok se ob učenju jezika razvije tudi 
na vseh drugih področjih. Mnoge študije 
opozarjajo, da obstajajo pri otrocih 
velike razlike v uporabi govora, v glav-
nem pa so te razlike povezane z razli-
kami v jeziku, ki ga govorijo v njihovem 
neposrednem okolju. Okolje mora 
otroka spodbujati k temu, da uporablja 
jezik, da postavlja vprašanja, se opra-
vičuje, pojasnjuje, primerja, išče, se 
spominja itd. Jezik mu mora postati 
sredstvo, ki mu omogoča, da pridobiva 
informacije o čem, kako in zakaj. 

O tem, kako pomembno je spodbujati 
otroke, da uporabljajo jezik, postavljajo 
vprašanja, pojasnjujejo itd., piše Darja 
Skubic s Pedagoške fakultete v Ljubljani 
v svojem prispevku Pedagoški govor v 
vrtcu. S svojo magistrsko nalogo je 
skušala prikazati potek in značilnosti 
pedagoškega sporazumevanja v vrtcu in 
šoli. Primerjala je tako govor vzgojitel-
ja/učitelja kot govor otrok/učencev. 
Postavila je hipotezo, da je vzgojitel-
jev/učiteljev govor količinsko bogat, 
funkcijsko raznolik in skladenjsko razvit. 
Zanimalo jo je tudi, ali oziroma kako se 
kaže razvoj otrokovega govora v vrt-
cu/šoli v določenih starostih obdobjih. 
Pri analizi jezikovnega gradiva je bila 
pozorna tudi na socialne dejavnike, ki so 
vplivali na dialog med vzgojitel-
jico/učiteljico in otroki/učenci. Pri tem je 
bil pomemben tudi zgodovinski ter tre-
nutni kulturni, politični položaj družbe, 
socialni položaj družine posameznega 
otroka, število otrok v družini, izobrazba 
staršev ter izobrazba in pedagoške izkuš-
nje vzgojiteljice/učiteljice. 

Rezultati, ki jih je pridobila, so precej 
zanimivi. Ugotovila je, da je vzgoji-
telj/učitelj opravil približno štiri petine 
govora v skupini/razredu, otroci/učenci 
pa le petino. Število diskurzivnih enot 
(navodilo, vrednotenje, sprejem, potrdi-
tev, strinjanje, ugovor, vprašanje, mnen-

je, odgovor na trditev idr.) je naraščalo s 
starostjo in sporazumevalno zmožnostjo 
otrok. Struktura izmenjave v vrtcu je 
nastala iz pobude, sledil je odziv in pov-
ratna informacija. Najpogosteje je k go-
voru pozvala vzgojiteljica (Skubic).

 Kar se mi zdi pozitivno, je tudi to, da 
avtorica v raziskavi ni zasledila »pootro-
čenega govora«, saj se le-ta, predvsem pri 
mlajših vzgojiteljicah, zelo rad pojavlja, 
kar pa seveda ni v skladu z našo stro-
kovnostjo. Izhajajoč iz tega mislim, da bi 
bilo potrebno posvetiti večji poudarek v 
času izobraževanja za vzgojitelja rano 
pedagoškemu govoru, v smislu, kako se z 
otroki pogovarjamo. Vse prepogosta pa 
je raba pogovornega jezika v vzgojitelji-
činem govoru, kar tudi sama pogosto-
krat opazim.

Na otrokov govorni razvoj vplivajo 
številni dejavniki, med katerimi različni 
avtorji najpogosteje izpostavljajo kako-
vost družinskega okolja, socidemo-
grafske značilnosti družine, genetske de-
javnike ter kakovost vrtca.

Pomemben kontekst za razvoj otro-
kovega govora je vrtec. Posamezne de-
javnosti pa vplivajo tudi na značilnosti 
govornega izražanja otrok v vsaki izmed 
njih ter jih spodbujajo k sodelovanju v 
različnih govornih položajih in k rabi 
izjav, ki se razlikujejo tudi v slovnični 
strukturi (Marjanovič Umek 2006, str. 
59).

»Vrtec ima za spodbujanje otrokovega 
govora pravzaprav boljše možnosti, ka-
kor jih ima kasneje šola, predvsem zara-
di tega, ker otrokov govor v tem obdobju 
še ni zaključen, v tej starosti je otrok še 
izredno sugestibilen in elastičen« (Erže-
ničnik Pačnik 1998, str. 31).

Vrtec nudi tudi veliko več možnosti za 
svobodno interakcijo med otroki, kakor 

Spodbujanje otrokovega 
govornega razvoja v vrtcu

pa kasneje šola, prav tako pa lahko ure-
sničuje kompenzacijsko vlogo, saj lahko 
z ustreznim delom nadoknadi deficite, ki 
so jih otroci prinesli od doma (Erženič-
nik Pačnik 1998, str. 32).

Simona Kranjc, Ljubica Marjanovič 
Umek, Urška Fekonja in Katja Bajc s Filo-
zofske fakultete v Ljubljani so razvile 
merske pripomočke za ocenjevanje 
otroškega govora, vendar pa opozarjajo, 
da ni moč spregledati dejstva, da govorni 
preizkusi niso kulturno in jezikovno nev-
tralni, kar pomeni, da zahtevajo pri pre-
nosu iz enega v drugo kulturo in jezi-
kovno okolje ustrezne jezikovne in vse-
binske priredbe. 

Govorni preizkusi, namenjeni ocen-
jevanju govorne kompetentnosti otrok v 
zgodnjem in srednjem otroštvu, vključu-
jejo tudi naloge za preučevanje otrokove 
pragmatične zmožnosti uporabe jezika 
oz. otrokove kompetentnosti pripovedo-
vanja zgodbe (Kranjc idr.). Pri pripove-
dovanju zgodbe so se osredotočile na dve 
merili: koherentnost (gre za kontinui-
teto smislov) in kohezivnost (nanaša se 
ne jezikovna izrazila, s pomočjo katerih 
pripovedovalec povezuje med seboj po-
samezne dele zgodbe).

Rezultati njihovih ocenjevanj so 
pokazali, da so otroci v starostnih sku-
pinah od 4;0 do 4;6 let (1. skupina); od 
6;1 do 6;6 let (2. skupina) in od 7;6 do 8;2 
leti (3. skupina) pokazali različne rez-
ultate, kjer se kaže njihova razvojna 
raven povedanih zgodb, analiziranih z 
vidika koherentnosti. Štiriletni otroci so 
statično opisovali ilustracije ob slikanici, 
šestletni otroci pa so pripovedovali zgod-
bo na višji ravni – povedali so zgodbo s 
strukturo, časovno nizali dogodke –  
vendar še vedno precej statično. Pripo-
vedovanja osemletnih otrok so bila 
strukturirana z opisi misli in čustev 
glavnih oseb, vzpostavljali so ustrezne 
odnose in povezave, v zgodbe pa so že 
vgradili vzročno-posledične odnose. 

Avtorice ugotavljalo, da je razvojna 
raven zgodbe, ki jo otrok pove, odvisna 
tudi od slikovne podpore, ob kateri pri-
poveduje (Fein, Guttman in Frederiksen, 
Shapiro in Hudson v Kranjc, Marjanovič 
Umek, Fekonja in Bajc). Tako otroci prve 
starostne skupine pripovedujejo najbolj 
koherentne in najbolj kohezivne zgodbe 
ob slikanici brez besedila. Otroci druge 
starostne skupine so dosegli višje ravni 
koherentnosti in kohezivnosti zgodbe, 
ko so imeli ob pripovedovanju na voljo 
slikanico z besedilom, ki ga je testatorka 
prej glasno prebrala, saj so si besedilo 
zapomnilo v večji meri kot štiriletniki. 
Zgodbe otrok tretje starostne skupine pa 
so bile najbolj koherentne, ko so jih 
pripovedovali po prebrani zgodbi ob sli-
kanici z besedilom. Najbolj koherentne 
zgodbe pa so najstarejši otroci pripo-
vedovali, ko so nadaljevali začeto zgodbo 
(Kranjc idr.).

Če na kratko povzamem, so rezultati 
prve vzdolžne raziskave o učinku vrtca 
na otrokov razvoj in njegovo uspešnost v 
šoli pokazali, da je kakovost vrtca dejav-
nik, ki lahko zmanjša razlike v govorni 
kompetentnosti otrok različno izobra-
ženih staršev oz. otrok, katerih družin-
sko okolje je pogosto manj spodbudno za 
govorni razvoj. Avtorice so ugotavljale 
učinek zgodnjega vstopa v vrtec na 
različne vidike otrokovega govornega 
razvoja pri treh, štirih in petih letih 
starosti. Rezultati so pokazali, da starost 
otrok ob vstopu v vrtec pri treh letih ni 
imela pomembnega učinka na njihovo 
splošno govorno kompetentnost, bila pa 
je na meji pomembnosti pri štiriletnih 
otrocih pri pripovedovanju zgodbe. 
Otroci, ki so v vrtec vstopili pri treh ali 
štirih letih starosti, so ob slikanici pri-
povedovali bolj koherentne in slovnično 
zapletenejše zgodbe, kot otroci, ki so se v 
vrtec vključili pozneje (Marjanovič 
Umek 2006, str. 60).

Razvoj govora je pomemben za 
funkcionalno pismenost

Posebno mesto v oblikovanju kuriku-
luma ima pismenost, saj je kritična 
pismenost osrednja za razvoj višje 
intelektualne zavzetosti. Diskurzi funk-
cionalne pismenosti velikokrat prezrejo 
etična vprašanja in vprašanja vrednot, ki 
jih različna raba pismenosti odpira. 
Etična dimenzija funkcionalne pisme-
nosti je pogosto poučevanje o tem, kako 
biti industrijski udeleženec ali kako biti 
dober korporativni delavec, ne pa razvoj 
zmožnosti analize struktur, ki vodijo na-
še življenje (Vončina).

Kritična pismenost pa spodbuja, da 
razvijemo analizo lastnih odnosov do 
produkcijskih sredstev  in novih načinov 
informacij. Potrebno je razviti dejavne 
poti za delovanje v poklicu, za kar je fun-
kcionalna etika potrebna. Če pa izklju-
čuje in onemogoča kritično analizo pol-
ja, se izobražujemo za podreditev in ne 
za kritično državljanstvo (Vončina). 

»Kritična pismenost je torej pisme-
nost z držo, je dispozicija, ki ji imamo do 
besedila, je odnos do sveta, je razume-
vanje, da so stvari, ki jih beremo in pi-
šemo, zapletene in muhaste in predstav-
ljajo večplastnost sveta okoli nas, o 
katerem moramo sprejemati odločitve« 
(Vončina).

V našem kurikulumu kritične – več-
razsežne pismenosti – ni, kar je posle-
dica slabe ozaveščenosti. Premalo se 
zavedamo, kako zelo pomembna je kri-
tična pismenost. Ko sem brskala po 
spletu za določenimi informacijami, sem 
naletela na naslov »Če to berete, potem 
ste digitalno pismeni.« Kaj mi torej to 
pove? V današnjem, »divjem« svetu, ki je 
prežet s tako veliko informacijami, da 
jim že težko sledimo, je pomembno, da 
znamo ovrednotiti, kar vidimo, slišimo, 
preberemo. Pomembno je tako za nas, 
posameznike, kot za ljudi okrog nas, 
širšo družbo. In mi, strokovnjaki na svo-
jem področju, imamo zelo težko in 
vendar lepo ter pomembno nalogo, da 
otroke, ki so nam zaupani v varstvo, pri-
pravljamo na to, da bodo znali »prefil-
trirati« informacije, se z njimi soočati, jih 
vrednotiti in stati za svojimi odločitvami. 

vzgojiteljica
revija za dobro prakso v vrtcih
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Razvoja govora je pomemben za obliko-
vanje kriticnega drzavljana

Povzetek: Govor je povezan s celostnim razvojem otroka, zlasti z raz-
vojem mišljenja. Je zamotan psihofiziološki proces,  ki se razvija na pod-
lagi bioloških in psiholoških faktorjev ter socialnega okolja. Je pomem-
ben dejavnik v razvoju osebnosti in njeni socializaciji. Z govorom otrok 
razvija umske sposobnosti. Ko nekaj pove, skuša z besedami izraziti misli. 
Tako misli postajajo jasnejše. Otrok napreduje od »zaznavno-prakti-
čnega« k »verbalno-abstraktnemu« mišljenju. V prispevku govorim o 
razvoju otrokovega govora, spodbujanju razvoja govora v vrtcu in njegovi 
pomembnosti za oblikovanje kritičnega bralca, kritičnega in odgovor-
nega državljana.
Ključne besede: razvoj govora, vloga vrtca, govorna kompetentnost otrok, 
kritična pismenost

Razvoj govora je tesno povezan z 
razvojem mišljenja, saj sta neločljivo po-
vezana in drug na drugega razvojno 
vplivata. Zaradi tega se je Piaget pri 
raziskovanju razvoja mišljenja moral 
zanimati tudi za razvoj govora pri otro-
cih, saj je govor sredstvo za izražanje 
misli. Za otroka je razvoj govora pomem-
bnem dosežek, prav tako pa tudi za 
starše in vse, ki prihajajo v stik z otrokom 
(Lipnik in Matić 1993, str. 8).

Kritične faze razvoja govora so prav v 
predšolskem obdobju, zato mu je 
potrebno v tem starostnem obdobju po-
svetiti posebno pozornost. V tem ob-
dobju je pomembna družina in ožja 
družbena skupina, ki z govornim 
zgledom vpliva na otrokovo obvlado-
vanje jezikovnih sredstev maternega 
jezika (Erženičnik Pačnik 1998, str. 31).

Otrok se ob učenju jezika razvije tudi 
na vseh drugih področjih. Mnoge študije 
opozarjajo, da obstajajo pri otrocih 
velike razlike v uporabi govora, v glav-
nem pa so te razlike povezane z razli-
kami v jeziku, ki ga govorijo v njihovem 
neposrednem okolju. Okolje mora 
otroka spodbujati k temu, da uporablja 
jezik, da postavlja vprašanja, se opra-
vičuje, pojasnjuje, primerja, išče, se 
spominja itd. Jezik mu mora postati 
sredstvo, ki mu omogoča, da pridobiva 
informacije o čem, kako in zakaj. 

O tem, kako pomembno je spodbujati 
otroke, da uporabljajo jezik, postavljajo 
vprašanja, pojasnjujejo itd., piše Darja 
Skubic s Pedagoške fakultete v Ljubljani 
v svojem prispevku Pedagoški govor v 
vrtcu. S svojo magistrsko nalogo je 
skušala prikazati potek in značilnosti 
pedagoškega sporazumevanja v vrtcu in 
šoli. Primerjala je tako govor vzgojitel-
ja/učitelja kot govor otrok/učencev. 
Postavila je hipotezo, da je vzgojitel-
jev/učiteljev govor količinsko bogat, 
funkcijsko raznolik in skladenjsko razvit. 
Zanimalo jo je tudi, ali oziroma kako se 
kaže razvoj otrokovega govora v vrt-
cu/šoli v določenih starostih obdobjih. 
Pri analizi jezikovnega gradiva je bila 
pozorna tudi na socialne dejavnike, ki so 
vplivali na dialog med vzgojitel-
jico/učiteljico in otroki/učenci. Pri tem je 
bil pomemben tudi zgodovinski ter tre-
nutni kulturni, politični položaj družbe, 
socialni položaj družine posameznega 
otroka, število otrok v družini, izobrazba 
staršev ter izobrazba in pedagoške izkuš-
nje vzgojiteljice/učiteljice. 

Rezultati, ki jih je pridobila, so precej 
zanimivi. Ugotovila je, da je vzgoji-
telj/učitelj opravil približno štiri petine 
govora v skupini/razredu, otroci/učenci 
pa le petino. Število diskurzivnih enot 
(navodilo, vrednotenje, sprejem, potrdi-
tev, strinjanje, ugovor, vprašanje, mnen-

je, odgovor na trditev idr.) je naraščalo s 
starostjo in sporazumevalno zmožnostjo 
otrok. Struktura izmenjave v vrtcu je 
nastala iz pobude, sledil je odziv in pov-
ratna informacija. Najpogosteje je k go-
voru pozvala vzgojiteljica (Skubic).

 Kar se mi zdi pozitivno, je tudi to, da 
avtorica v raziskavi ni zasledila »pootro-
čenega govora«, saj se le-ta, predvsem pri 
mlajših vzgojiteljicah, zelo rad pojavlja, 
kar pa seveda ni v skladu z našo stro-
kovnostjo. Izhajajoč iz tega mislim, da bi 
bilo potrebno posvetiti večji poudarek v 
času izobraževanja za vzgojitelja rano 
pedagoškemu govoru, v smislu, kako se z 
otroki pogovarjamo. Vse prepogosta pa 
je raba pogovornega jezika v vzgojitelji-
činem govoru, kar tudi sama pogosto-
krat opazim.

Na otrokov govorni razvoj vplivajo 
številni dejavniki, med katerimi različni 
avtorji najpogosteje izpostavljajo kako-
vost družinskega okolja, socidemo-
grafske značilnosti družine, genetske de-
javnike ter kakovost vrtca.

Pomemben kontekst za razvoj otro-
kovega govora je vrtec. Posamezne de-
javnosti pa vplivajo tudi na značilnosti 
govornega izražanja otrok v vsaki izmed 
njih ter jih spodbujajo k sodelovanju v 
različnih govornih položajih in k rabi 
izjav, ki se razlikujejo tudi v slovnični 
strukturi (Marjanovič Umek 2006, str. 
59).

»Vrtec ima za spodbujanje otrokovega 
govora pravzaprav boljše možnosti, ka-
kor jih ima kasneje šola, predvsem zara-
di tega, ker otrokov govor v tem obdobju 
še ni zaključen, v tej starosti je otrok še 
izredno sugestibilen in elastičen« (Erže-
ničnik Pačnik 1998, str. 31).

Vrtec nudi tudi veliko več možnosti za 
svobodno interakcijo med otroki, kakor 

Spodbujanje otrokovega 
govornega razvoja v vrtcu

pa kasneje šola, prav tako pa lahko ure-
sničuje kompenzacijsko vlogo, saj lahko 
z ustreznim delom nadoknadi deficite, ki 
so jih otroci prinesli od doma (Erženič-
nik Pačnik 1998, str. 32).

Simona Kranjc, Ljubica Marjanovič 
Umek, Urška Fekonja in Katja Bajc s Filo-
zofske fakultete v Ljubljani so razvile 
merske pripomočke za ocenjevanje 
otroškega govora, vendar pa opozarjajo, 
da ni moč spregledati dejstva, da govorni 
preizkusi niso kulturno in jezikovno nev-
tralni, kar pomeni, da zahtevajo pri pre-
nosu iz enega v drugo kulturo in jezi-
kovno okolje ustrezne jezikovne in vse-
binske priredbe. 

Govorni preizkusi, namenjeni ocen-
jevanju govorne kompetentnosti otrok v 
zgodnjem in srednjem otroštvu, vključu-
jejo tudi naloge za preučevanje otrokove 
pragmatične zmožnosti uporabe jezika 
oz. otrokove kompetentnosti pripovedo-
vanja zgodbe (Kranjc idr.). Pri pripove-
dovanju zgodbe so se osredotočile na dve 
merili: koherentnost (gre za kontinui-
teto smislov) in kohezivnost (nanaša se 
ne jezikovna izrazila, s pomočjo katerih 
pripovedovalec povezuje med seboj po-
samezne dele zgodbe).

Rezultati njihovih ocenjevanj so 
pokazali, da so otroci v starostnih sku-
pinah od 4;0 do 4;6 let (1. skupina); od 
6;1 do 6;6 let (2. skupina) in od 7;6 do 8;2 
leti (3. skupina) pokazali različne rez-
ultate, kjer se kaže njihova razvojna 
raven povedanih zgodb, analiziranih z 
vidika koherentnosti. Štiriletni otroci so 
statično opisovali ilustracije ob slikanici, 
šestletni otroci pa so pripovedovali zgod-
bo na višji ravni – povedali so zgodbo s 
strukturo, časovno nizali dogodke –  
vendar še vedno precej statično. Pripo-
vedovanja osemletnih otrok so bila 
strukturirana z opisi misli in čustev 
glavnih oseb, vzpostavljali so ustrezne 
odnose in povezave, v zgodbe pa so že 
vgradili vzročno-posledične odnose. 

Avtorice ugotavljalo, da je razvojna 
raven zgodbe, ki jo otrok pove, odvisna 
tudi od slikovne podpore, ob kateri pri-
poveduje (Fein, Guttman in Frederiksen, 
Shapiro in Hudson v Kranjc, Marjanovič 
Umek, Fekonja in Bajc). Tako otroci prve 
starostne skupine pripovedujejo najbolj 
koherentne in najbolj kohezivne zgodbe 
ob slikanici brez besedila. Otroci druge 
starostne skupine so dosegli višje ravni 
koherentnosti in kohezivnosti zgodbe, 
ko so imeli ob pripovedovanju na voljo 
slikanico z besedilom, ki ga je testatorka 
prej glasno prebrala, saj so si besedilo 
zapomnilo v večji meri kot štiriletniki. 
Zgodbe otrok tretje starostne skupine pa 
so bile najbolj koherentne, ko so jih 
pripovedovali po prebrani zgodbi ob sli-
kanici z besedilom. Najbolj koherentne 
zgodbe pa so najstarejši otroci pripo-
vedovali, ko so nadaljevali začeto zgodbo 
(Kranjc idr.).

Če na kratko povzamem, so rezultati 
prve vzdolžne raziskave o učinku vrtca 
na otrokov razvoj in njegovo uspešnost v 
šoli pokazali, da je kakovost vrtca dejav-
nik, ki lahko zmanjša razlike v govorni 
kompetentnosti otrok različno izobra-
ženih staršev oz. otrok, katerih družin-
sko okolje je pogosto manj spodbudno za 
govorni razvoj. Avtorice so ugotavljale 
učinek zgodnjega vstopa v vrtec na 
različne vidike otrokovega govornega 
razvoja pri treh, štirih in petih letih 
starosti. Rezultati so pokazali, da starost 
otrok ob vstopu v vrtec pri treh letih ni 
imela pomembnega učinka na njihovo 
splošno govorno kompetentnost, bila pa 
je na meji pomembnosti pri štiriletnih 
otrocih pri pripovedovanju zgodbe. 
Otroci, ki so v vrtec vstopili pri treh ali 
štirih letih starosti, so ob slikanici pri-
povedovali bolj koherentne in slovnično 
zapletenejše zgodbe, kot otroci, ki so se v 
vrtec vključili pozneje (Marjanovič 
Umek 2006, str. 60).

Razvoj govora je pomemben za 
funkcionalno pismenost

Posebno mesto v oblikovanju kuriku-
luma ima pismenost, saj je kritična 
pismenost osrednja za razvoj višje 
intelektualne zavzetosti. Diskurzi funk-
cionalne pismenosti velikokrat prezrejo 
etična vprašanja in vprašanja vrednot, ki 
jih različna raba pismenosti odpira. 
Etična dimenzija funkcionalne pisme-
nosti je pogosto poučevanje o tem, kako 
biti industrijski udeleženec ali kako biti 
dober korporativni delavec, ne pa razvoj 
zmožnosti analize struktur, ki vodijo na-
še življenje (Vončina).

Kritična pismenost pa spodbuja, da 
razvijemo analizo lastnih odnosov do 
produkcijskih sredstev  in novih načinov 
informacij. Potrebno je razviti dejavne 
poti za delovanje v poklicu, za kar je fun-
kcionalna etika potrebna. Če pa izklju-
čuje in onemogoča kritično analizo pol-
ja, se izobražujemo za podreditev in ne 
za kritično državljanstvo (Vončina). 

»Kritična pismenost je torej pisme-
nost z držo, je dispozicija, ki ji imamo do 
besedila, je odnos do sveta, je razume-
vanje, da so stvari, ki jih beremo in pi-
šemo, zapletene in muhaste in predstav-
ljajo večplastnost sveta okoli nas, o 
katerem moramo sprejemati odločitve« 
(Vončina).

V našem kurikulumu kritične – več-
razsežne pismenosti – ni, kar je posle-
dica slabe ozaveščenosti. Premalo se 
zavedamo, kako zelo pomembna je kri-
tična pismenost. Ko sem brskala po 
spletu za določenimi informacijami, sem 
naletela na naslov »Če to berete, potem 
ste digitalno pismeni.« Kaj mi torej to 
pove? V današnjem, »divjem« svetu, ki je 
prežet s tako veliko informacijami, da 
jim že težko sledimo, je pomembno, da 
znamo ovrednotiti, kar vidimo, slišimo, 
preberemo. Pomembno je tako za nas, 
posameznike, kot za ljudi okrog nas, 
širšo družbo. In mi, strokovnjaki na svo-
jem področju, imamo zelo težko in 
vendar lepo ter pomembno nalogo, da 
otroke, ki so nam zaupani v varstvo, pri-
pravljamo na to, da bodo znali »prefil-
trirati« informacije, se z njimi soočati, jih 
vrednotiti in stati za svojimi odločitvami. 
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Navsezadnje se moramo aktivni držav-
ljani znati odločati pri izbiri predstav-
nika svoje države in odločitev tudi kdaj 
pa kdaj argumentirati. 

Spodbujanje razvoja otrokovega go-
vora je ena poglavitnih nalog staršev, 
okolice ter tudi nas, vzgojiteljev. S spod-
budnim okoljem in ustreznimi možnos-
tmi bo otrok svoje govorne zmožnosti  
dobro razvil in se oblikoval v kritičnega 
državljana. 

Sklep
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Raziskave, ki si jih opravile strokov-
njakinje na slovenskem ozemlju, so po-
kazala, da je v veliki meri v nekaterih 
primerih še vedno preveč prisoten govor 
vzgojiteljic, namesto otrok. Potrebno je 
osveščanje o pomembnosti razvoja govo-
ra pri otrocih, saj bo le tako boljši rezul-
tati. Dandanes stremimo k pomembni 
individualizaciji, kar pomeni, da se mo-
ramo posvetiti slehernemu otroku in iz 
njega izhajati. Počnimo torej vse to tudi 
na govornem področju. Naj otrok sam 
pokaže interes, naj sam pristopi v komu-
nikacijski proces in s tem si bo širil obzor-
ja. 

V naša življenja vedno bolj vstopa 
sodobna tehnologija, ki je nekaterim bolj 
tuja, kot je otrokom. Oni so v vsako-
dnevnem stiku s sodobno tehnologijo in 
prav je, da znajo z njo rokovati, jo upo-
rabljati sebi v prid. Dogaja pa se, da otroci 
veliko bolj poznajo sodobne pripomočke 
kot vzgojitelji, učitelji. Če bomo stopili na 
skupno pot, bomo zagotovo še uspeš-
nejši. 

Petra Zafran, 
študentka podiplomskega študija

Univerza na Primorskem, 
Pedagoška fakulteta
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Uporabnost spletnih ucilnic na podrocju 
predšolske vzgoje

Povzetek
 Prispevek opisuje možnosti uporabe spletne učilnice Moodle na področju 
predšolske vzgoje ter izpostavlja ovire, ki preprečujejo kvalitetno in raz-
širjeno uporabo spletnih učilnic ter gradiv Slovenskega izobraževalnega 
omrežja. Spletne učilnice so zelo uporabne za vzgojitelje in nudijo številne 
prednosti, zlasti preglednost in sistematičnost vsebin in informacij ter 
sodelovanje in izmenjavanje izkušenj, znanj in gradiv med strokovnimi 
delavci ter številne dejavnosti za otroke in starše.
Ključne besede: spletna učilnica Moodle, SIO – Slovensko izobraževalno 
omrežje, e-kompetentni vzgojitelj

Uvod
Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) vse bolj prodira tudi v vrtce. 

Vrtci množično uporabljajo fotoaparate, kamere, projekcijska platna, računalnike in 
drugo sodobno tehnologijo. V zadnjem času so v osnovni in srednji šoli pričeli z 

uporabo spletnih učilnic, preko katerih 
že potekajo študijska srečanja in mnoge 
druge aktivnosti, ki omogočajo upo-
rabnikom številne prednosti. Vrtci so 
nekoliko v zaostanku, vendar se je že 
nekaj vrtcev odločilo za izobraževanje v 
okviru e-kompetentnega vzgojitelja. 
Tudi v našem vrtcu smo se pridružili 
učiteljem OŠ Voličina in se udeležili semi-
narja Sodelovalno delo v spletni učilnici 
Moodle. Seminar organizira Ministrstvo 
za šolstvo in šport in poteka v obliki pre-
davanj in individualnega dela udele-
žencev ter medsebojnega sodelovanja 
strokovnih delavcev.  Delo poteka preko 
strežnika Slovenskega izobraževalnega 
omrežja SIO.

Slovensko izobraževalno 
omrežje SIO

http://www.sio.si/

http://
www.sio.si/sio/izobrazevanje/koledar_
izobrazevanj/mesec.html

http://www.sio.si/sio/
podpora.html

http://www.sio.si/sio/konfe 
rence.html

Uporaba spletne učilnice 
Moodle

Spletna učilnica Moodle se nahaja na 
portalu Slovenskega izobraževalnega 
omrežja ( ), ki svojim 
uporabnikom nudi veliko možnosti. 

O organiziranih izobraževanjih ob-
vešča z mesečnim koledarjem (  

), prav tako 
nudi podporo, individualno usmerjanje 
in pomoč vsem, ki so vključeni v projekt 
e-šolstvo (  

). Najbolj uporabna in 
razširjena je uporaba gradiv, kjer si izbe-
remo različne stopnje in predmetna pod-
ročja izobraževanja. Vzgojitelji imamo 
možnost izbrati predšolsko izobraže-
vanje. Žal je ta stran šele v procesu nas-
tajanja, zato je precej pomanjkljiva in 
lahko izbiramo med 4 področji: angleš-
čina, nemščina, narava in družba. V 
bodoče, če bomo zaposleni v vrtcih pri-
pravljeni sodelovati in deliti svoje izkuš-
nje z drugimi uporabniki, bomo lahko 
tukaj našli ali naložili različne igre, 
interaktivne naloge, slušne vaje, slikov-
na gradiva, pesmi in pravljice z zvočnim 
zapisom, risanke in druge video posnet-
ke, ideje za tematske sklope in podobno. 
Področji osnovnošolskega in srednješol-
skega izobraževanja že nudita učiteljem 
številna gradiva, ki popestrijo proces 
vzgoje in izobraževanja.

V Spletnih skupnostih je možno ure-
diti lastno spletno učilnico, kar bom pod-
robneje opisala v naslednjem odstavku.

Pod oznako Dogodki so zapisane kon-
ference (

), ogledamo si lahko tudi sez-
nam novic in projektov.

V rubriki Spletne skupnosti se upo-
rabnik najprej registrira. Ko po elek-
tronski pošti prejme uporabniško ime in 
geslo, si lahko izdela svojo spletno učil-
nico.
Gumb »vključi urejanje«, nam omogoča, 
da izgrajujemo, dopolnjujemo in spre-

minjamo svojo stran. Na levi in desni 
strani so t. i. blogi, ki jih lahko poljubno 
razvrščamo gor, dol, levo, desno, posa-
mezne lahko izbrišemo ali ponovno do-
damo, odvisno od naših želja in potreb. V 
sredini učilnice najprej uredimo oris 
poglavij, ki je nekakšen uvod oz. naslov-
nica naše strani. V blogu Skrbništvo – 
Nastavitve določimo izgled naše učilnice 

(določimo ime učilnice, obliko, omejimo 
največjo velikost naloženih datotek, raz-
položljivost za druge udeležence in dru-
ge podrobnosti).  Zmeraj imamo mož-
nost posodabljati nastavitve, glede na 
naše potrebe. Običajno nato uredimo po-
glavja, kamor lahko vključujemo vire ali 
dejavnosti. 

Spletna stran SIO
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Navsezadnje se moramo aktivni držav-
ljani znati odločati pri izbiri predstav-
nika svoje države in odločitev tudi kdaj 
pa kdaj argumentirati. 

Spodbujanje razvoja otrokovega go-
vora je ena poglavitnih nalog staršev, 
okolice ter tudi nas, vzgojiteljev. S spod-
budnim okoljem in ustreznimi možnos-
tmi bo otrok svoje govorne zmožnosti  
dobro razvil in se oblikoval v kritičnega 
državljana. 

Sklep

Iz teorije v prakso - LEKIz teorije v prakso - LEK

Raziskave, ki si jih opravile strokov-
njakinje na slovenskem ozemlju, so po-
kazala, da je v veliki meri v nekaterih 
primerih še vedno preveč prisoten govor 
vzgojiteljic, namesto otrok. Potrebno je 
osveščanje o pomembnosti razvoja govo-
ra pri otrocih, saj bo le tako boljši rezul-
tati. Dandanes stremimo k pomembni 
individualizaciji, kar pomeni, da se mo-
ramo posvetiti slehernemu otroku in iz 
njega izhajati. Počnimo torej vse to tudi 
na govornem področju. Naj otrok sam 
pokaže interes, naj sam pristopi v komu-
nikacijski proces in s tem si bo širil obzor-
ja. 

V naša življenja vedno bolj vstopa 
sodobna tehnologija, ki je nekaterim bolj 
tuja, kot je otrokom. Oni so v vsako-
dnevnem stiku s sodobno tehnologijo in 
prav je, da znajo z njo rokovati, jo upo-
rabljati sebi v prid. Dogaja pa se, da otroci 
veliko bolj poznajo sodobne pripomočke 
kot vzgojitelji, učitelji. Če bomo stopili na 
skupno pot, bomo zagotovo še uspeš-
nejši. 

Petra Zafran, 
študentka podiplomskega študija

Univerza na Primorskem, 
Pedagoška fakulteta
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Uporabnost spletnih ucilnic na podrocju 
predšolske vzgoje

Povzetek
 Prispevek opisuje možnosti uporabe spletne učilnice Moodle na področju 
predšolske vzgoje ter izpostavlja ovire, ki preprečujejo kvalitetno in raz-
širjeno uporabo spletnih učilnic ter gradiv Slovenskega izobraževalnega 
omrežja. Spletne učilnice so zelo uporabne za vzgojitelje in nudijo številne 
prednosti, zlasti preglednost in sistematičnost vsebin in informacij ter 
sodelovanje in izmenjavanje izkušenj, znanj in gradiv med strokovnimi 
delavci ter številne dejavnosti za otroke in starše.
Ključne besede: spletna učilnica Moodle, SIO – Slovensko izobraževalno 
omrežje, e-kompetentni vzgojitelj

Uvod
Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) vse bolj prodira tudi v vrtce. 

Vrtci množično uporabljajo fotoaparate, kamere, projekcijska platna, računalnike in 
drugo sodobno tehnologijo. V zadnjem času so v osnovni in srednji šoli pričeli z 

uporabo spletnih učilnic, preko katerih 
že potekajo študijska srečanja in mnoge 
druge aktivnosti, ki omogočajo upo-
rabnikom številne prednosti. Vrtci so 
nekoliko v zaostanku, vendar se je že 
nekaj vrtcev odločilo za izobraževanje v 
okviru e-kompetentnega vzgojitelja. 
Tudi v našem vrtcu smo se pridružili 
učiteljem OŠ Voličina in se udeležili semi-
narja Sodelovalno delo v spletni učilnici 
Moodle. Seminar organizira Ministrstvo 
za šolstvo in šport in poteka v obliki pre-
davanj in individualnega dela udele-
žencev ter medsebojnega sodelovanja 
strokovnih delavcev.  Delo poteka preko 
strežnika Slovenskega izobraževalnega 
omrežja SIO.

Slovensko izobraževalno 
omrežje SIO

http://www.sio.si/

http://
www.sio.si/sio/izobrazevanje/koledar_
izobrazevanj/mesec.html

http://www.sio.si/sio/
podpora.html

http://www.sio.si/sio/konfe 
rence.html

Uporaba spletne učilnice 
Moodle

Spletna učilnica Moodle se nahaja na 
portalu Slovenskega izobraževalnega 
omrežja ( ), ki svojim 
uporabnikom nudi veliko možnosti. 

O organiziranih izobraževanjih ob-
vešča z mesečnim koledarjem (  

), prav tako 
nudi podporo, individualno usmerjanje 
in pomoč vsem, ki so vključeni v projekt 
e-šolstvo (  

). Najbolj uporabna in 
razširjena je uporaba gradiv, kjer si izbe-
remo različne stopnje in predmetna pod-
ročja izobraževanja. Vzgojitelji imamo 
možnost izbrati predšolsko izobraže-
vanje. Žal je ta stran šele v procesu nas-
tajanja, zato je precej pomanjkljiva in 
lahko izbiramo med 4 področji: angleš-
čina, nemščina, narava in družba. V 
bodoče, če bomo zaposleni v vrtcih pri-
pravljeni sodelovati in deliti svoje izkuš-
nje z drugimi uporabniki, bomo lahko 
tukaj našli ali naložili različne igre, 
interaktivne naloge, slušne vaje, slikov-
na gradiva, pesmi in pravljice z zvočnim 
zapisom, risanke in druge video posnet-
ke, ideje za tematske sklope in podobno. 
Področji osnovnošolskega in srednješol-
skega izobraževanja že nudita učiteljem 
številna gradiva, ki popestrijo proces 
vzgoje in izobraževanja.

V Spletnih skupnostih je možno ure-
diti lastno spletno učilnico, kar bom pod-
robneje opisala v naslednjem odstavku.

Pod oznako Dogodki so zapisane kon-
ference (

), ogledamo si lahko tudi sez-
nam novic in projektov.

V rubriki Spletne skupnosti se upo-
rabnik najprej registrira. Ko po elek-
tronski pošti prejme uporabniško ime in 
geslo, si lahko izdela svojo spletno učil-
nico.
Gumb »vključi urejanje«, nam omogoča, 
da izgrajujemo, dopolnjujemo in spre-

minjamo svojo stran. Na levi in desni 
strani so t. i. blogi, ki jih lahko poljubno 
razvrščamo gor, dol, levo, desno, posa-
mezne lahko izbrišemo ali ponovno do-
damo, odvisno od naših želja in potreb. V 
sredini učilnice najprej uredimo oris 
poglavij, ki je nekakšen uvod oz. naslov-
nica naše strani. V blogu Skrbništvo – 
Nastavitve določimo izgled naše učilnice 

(določimo ime učilnice, obliko, omejimo 
največjo velikost naloženih datotek, raz-
položljivost za druge udeležence in dru-
ge podrobnosti).  Zmeraj imamo mož-
nost posodabljati nastavitve, glede na 
naše potrebe. Običajno nato uredimo po-
glavja, kamor lahko vključujemo vire ali 
dejavnosti. 

Spletna stran SIO
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Iz teorije v prakso

Vključevanje virov nam omogoča 
sledeče možnosti:
-vstavi oznako (naslov sledečim 
elementom – v podanem primeru 
Gradiva in Dejavnosti),

-sestavi stran z besedilom (lahko 
sestavimo poljubno stran z 
besedilom, kot v urejevalnikih 
besedil),

-sestavi spletno stran (sestavimo 
spletno stran s povezavami),

-povezava na datoteko ali spletno 
stran (izdelamo povezavo na 
določene datoteke v različnih 
formatih, npr.: .pdf ali na želene 
spletne strani),

-prikaži imenik (neke vrste kazalnih 
po vsebinah),

-dodaj paket vsebine IMS,

Vključevanje dejavnosti nam omogoča 
vstavljanje: Ankete; FLV Playerja; Foru-
ma; Klepeta; Kviza; Lekcije; Možnosti; 
Nalog;
-napredno nalaganje datotek,
-besedilo preko spleta,
-nalaganje ene datoteke,
-dejavnosti brez povezave.
Podatkovne zbirke; SCORM/AICC; Slo-
varja; Vprašalnika; Wikija.

V svoji spletni učilnici sem izdelala 
primer urejenega poglavja (Slika 2). 
Izbrala sem tematsko področje Jesen in 
vanj vključila priprave tega tematskega 
sklopa, dodala povezavo na spletno stran 
s pesmimi z jesensko vsebino, naložila 
fotografije otrok, ki so nastale med izva-
janjem dejavnosti, prav tako sem vklju-
čila opis in fotografije s postopki za iz-
delavo likovnih izdelkov iz naravnih 
materialov. Po potrebi bi lahko dodala še 
.pdf dokumente (npr. učni listi ali obraz-
ci, ki jih ne želim spreminjati).

V naslednjih poglavjih bi lahko po 
enakem postopku dodala naslednja 
poglavja, kjer bi vključila različne te-
matske sklope ali projekte, ki potekajo 
skozi šolsko leto. Sprva takšno delo od 
vzgojitelja sicer zahteva nekoliko več de-
la, še zlasti ob spoznavanju lastnosti in 
zmožnosti programa, toda dolgoročno 

dobimo zelo pregledne spletno učilnico, 
ki jo s pridom uporabljamo v naslednjih 
letih, ko jo ustrezno dopolnjujemo in 
spreminjamo. Prav tako lahko ob 
fotografijah naložimo digitalne video- ali 
audioposnetke določenih dejavnosti, ki 
smo jih v vrtcu izvedli in jih pokažemo 
otrokom, staršem ali sodelavcem. Ure-
dimo lahko tudi dostop do naših strani 
določenim osebam, ki jim dodelimo vlo-
go uporabnika (sami smo izvajalci, ker 
imamo možnost urejanja naših strani, 
uporabniki pa dostopajo le do podatkov, 
ki smo jih jim mi ponudi, skrijemo pa 
lahko informacije, za katere ne želimo, 
da jih uporabniki vidijo). To lahko 
uredimo v blogu Skrbništvo – Skupine in 
Skrbništvo – Dodeli vloge.

Ob urejenih tematskih sklopih, ki jih 
lahko poljubno odpiramo ali skrijemo 
(kadar jih ne potrebujemo, da ni nepo-
trebnih odvečnih informacij), si lahko 
uredimo osebne zbirke informacij, ki jih 
imamo tako zmeraj na voljo, ko jih potre-
bujemo (npr. različni pravilniki, obrazci 
– vloga za vrtec, soglasja ...; povezave na 
pogosto obiskane spletne strani). Na 
enem mestu tako imamo vso potrebno 
zbirko informacij, ki je zelo pregledno 
urejena. 

Vstavljene dejavnosti nam omogo-
čajo tudi več sodelovanja z drugimi upo-
rabniki. Na svojem primeru sem upora-
bila zgolj forum, kjer lahko sodelavci 
predlagajo ideje za vzgojno delo na temo 
jesen. Forumi predstavljajo odlično izho-
dišče za razprave in izmenjevanje izku-
šenj in idej. Manj uporabne so klepetal-
nice, saj zahtevajo hkratno prisotnost 
uporabnikov, ki se med seboj pogovar-
jajo ali dopisujejo.

Prav tako dejavnosti omogočajo pri-
pravo različnih nalog za uporabnike, tu-
di za otroke, vendar so predšolski otroci 
še nepismeni, zato je organizacija nalog 
morda zahtevnejša in zahteva od vzgoji-
telja veliko inovativnosti in ustvarjal-
nosti za pripravo nalog, ki so jih otroci 
zmožni reševati ob manjši pomoči vzgo-
jitelja (uporaba piktogramov, simbolov, 
sličic namesto besednih ukazov). Prav 
gotovo je mogoče, še zlasti za drugo sta-
rostno obdobje, pripraviti razne interak-

tivne igre, matematične naloge (razvr-
ščanje, povezovanje, barve ...), slušne 
vaje (za glaskovanje, zlogovanje in tuje 
jezike), digitalne risbe, poslušanje pesmi 
ipd. Spletne učilnice omogočajo tudi so-
delovanje z otroki iz drugih oddelkov in 
vrtcev, npr. videokonference. Res pa je, 
da to zahteva od vzgojitelja precej raču-
nalniškega znanja. 

Kakovostne spletne učilnice naj bi bile 
namenjene več uporabnikom, ne zgolj 
izvajalcu. Sodelavci v vrtcu ali še bolje e-
vzgojitelji iz vrtcev po Sloveniji bi lahko 
tako medsebojno dobro sodelovali. Ven-
dar je spet potrebno zagotoviti varno 
uporabo teh učilnic, da ne bi prihajalo do 
zlorab. Tako lahko izvajalec sam določi 
svoj krog uporabnikov, s katerimi bo 
sodeloval.

Odlična ideja je tudi vzpostavitev e-
zbornice, ki jo ureja vodstvo vrtca in naj 
bi vsebovala razne informacije, obvestila 
o dogodkih in novostih, zbirko doku-
mentov, ki je uporabna za vzgojitelje 
(npr. zapisniki, obrazci ...).

Tudi za starše se bi lahko uporabljala 
e-oglasna tabla, vendar menim, da imajo 
starši veliko raje oseben kontakt z vz-
gojitelji, ki jih sproti seznanjajo z aktual-
nimi zadevami. Morda pa bi lahko e-
tablo uporabili za objavljanje fotografij, 
posnetkov, prispevkov v zvezi z vzgojo, e-
ankete in podobno.

Uporabnost blogov v spletni učilnici
Najpomembnejši blog je Skrbništvo, 

kjer lahko vključimo ali izključimo ure-
janje naše učilnice, opravimo osnovne 
nastavitve, dodelimo vloge uporab-
nikom, oblikujemo skupine, izdelamo 
varnostne kopije itn.. V blogu Moji 
predmeti imamo na voljo tiste predmete 
(spletne učilnice), ki smo jih že kdaj 
uporabljali oz. so nam izvajalci dovolili 
vstop vanje. V blogu Dejavnosti so na 
voljo že prej opisane dejavnosti, ki jih 
lahko vstavimo tudi v poglavja. V blogu 
Osebe lahko pogledamo, kateri uporab-
niki imajo dostop do naše spletne učil-
nice. Prav tako imamo pregled nad pri-
sotnimi uporabniki. V blogu Koledar 
lahko na pomembne datume dodajamo 

ključe dogodkov, ki nas z obarvanimi 
kvadratki na koledarju opominjajo na 
prihajajoče dogodke. Informacije so 
nam posredovane v blogih Sporočila, 
Zadnje novice, Prihajajoči dogodki in 
Nedavne dejavnosti.  

Kot zanimivost bi omenila še blog E-
portfolijo, ki je po mojem mnenju upora-
ben za delo v vrtcu, saj lahko izdelamo e-
portfolije za otroke.

Spletna učilnica vrtca ali šole
Je zgrajena po enakem principu, ka-

kor je osebna spletna učilnica, le da je 
obsežnejša, saj lahko ima več izvajalcev 
(odvisno od tega, komu da ravnatelj oz. 
vodja pravice izvajalca). Običajno je 
dobro izhodišče za nastanek osebne 
spletne učilnice, saj vzgojitelji preko 
spremljanja te skupne učilnice, ki jo 
običajno ureja tudi računalnikar, dobijo 
ideje za svojo spletno stran. Za potrebe 
seminarja je tudi naša šola s priklju-
čenimi enotami vrtca dobila spletno 
učilnico SEM – sodelovalno_delo_OŠ 
Voličina, ki vsebuje predvsem navodila 
za uporabo spletnih učilnic. V nastajanju 
pa je nova trajna spletna učilnica, kjer 
bomo lahko sodelovali vsi zaposleni na 
šoli.
 

Zaključek
Kot sem v prispevku zapisala, menim, 

da so spletne učilnice zelo uporabne in 
nudijo številne prednosti, toda razvoj in 
razširjeno uporabno spletnih učilnic ovi-
ra pomanjkljivo znanje vzgojiteljev s te-
ga področja, zato menim, da je nujno, da 
ministrstvo v pravilniku o normativih in 
kadrovskih pogojih predvidi delovno 
mesto računalnikarja tudi v vrtcu, 
seveda v ustreznem deležu, kajti le tako 
lahko zagotovimo, da bo projekt e-kom-
petentnega vzgojitelja zares zaživel. SIO 
sicer ponuja svetovanja za uporabnike, 
toda ključni problem, ki ovira širšo upo-
rabnost računalnika in zlasti spletnih 
učilnic ter podobnih projektov, ki zah-
tevajo znanja s področja računalništva, 
je, da vrtcem ne pripada računalnikar, 
kot pripada šolam. Mi imamo srečo, da 
smo povezani z osnovno šolo in nam šol-
ski računalnikar pomaga pri nameš-
čanju programske opreme, uporabi 
različnih programov, predvsem pa 
takrat, ko se nam kar koli ustavi in ne 
znamo naprej. Po mojem mnenju vo-
denje vrtcev v večini prevzemajo srednje 
ali nekoliko starejše strokovne osebe, ki 
imajo ustrezne izkušnje, pedagoško in 
poslovno znanje, vodstvene ter sveto-

valne sposobnosti, toda velikokrat nima-
jo ustreznih znanj s področja računal-
ništva, da bi uredili spletne učilnice 
svojega vrtca in se povezali  s sosednjimi 
vrtci.  Poleg tega se nimajo niti časa uk-
varjati s takšnimi dejavnostmi. SIO vabi 
k sodelovanju nove sodelavce – sveto-
valce. Morda bi bilo dobro, da bi povabili 
vzgojitelje, ki jih to področje zanima, ki 
bi pokrivali vsa slovenska regionalna 
področja in bi nudili ne le računalniško 
pomoč, ampak predvsem svetovali o 
smiselni in kvalitetni uporabi spletnih 
učilnic v vrtcih, tudi s primeri iz svoje 
prakse.

Larisa Senekovič, vzg., 
OŠ Voličina, enota vrtec Voličina
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Treba si je zapomniti                               
Neža pride po dveh dneh v vrtec. 
Vzgojiteljica: Neža, zakaj pa tebe ni bilo v vrtec? Vsi smo te pogrešali, posebno tvoje prijateljice.
Neža :             Trebušno gripo sem imela.
Vzgojiteljica: Kako pa to veš?
Neža:            Ti bom povedala. Samo bruhaš, to je glavno. Ali si si zapomnila, da drugič ne boš spraševala, če bo 

kdo imel trebušno gripo?

Nimajo avtobusa
Miha pred kosilom spomni vzgojiteljico, da gre takoj po kosilu domov. Ker je petek, gre s starši na morje.
Vzgojiteljica: Ali smem z vami na morje? Tudi jaz sem prosta v soboto in nedeljo.
Miha:              To pa ne bo šlo. Nas je že pet. Kaj misliš, da imamo avtobus?

Bojana Ivenčnik, pomoč. vzg. 

 Vrtec Tončke Čečeve Celje
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Iz teorije v prakso

Vključevanje virov nam omogoča 
sledeče možnosti:
-vstavi oznako (naslov sledečim 
elementom – v podanem primeru 
Gradiva in Dejavnosti),

-sestavi stran z besedilom (lahko 
sestavimo poljubno stran z 
besedilom, kot v urejevalnikih 
besedil),

-sestavi spletno stran (sestavimo 
spletno stran s povezavami),

-povezava na datoteko ali spletno 
stran (izdelamo povezavo na 
določene datoteke v različnih 
formatih, npr.: .pdf ali na želene 
spletne strani),

-prikaži imenik (neke vrste kazalnih 
po vsebinah),

-dodaj paket vsebine IMS,

Vključevanje dejavnosti nam omogoča 
vstavljanje: Ankete; FLV Playerja; Foru-
ma; Klepeta; Kviza; Lekcije; Možnosti; 
Nalog;
-napredno nalaganje datotek,
-besedilo preko spleta,
-nalaganje ene datoteke,
-dejavnosti brez povezave.
Podatkovne zbirke; SCORM/AICC; Slo-
varja; Vprašalnika; Wikija.

V svoji spletni učilnici sem izdelala 
primer urejenega poglavja (Slika 2). 
Izbrala sem tematsko področje Jesen in 
vanj vključila priprave tega tematskega 
sklopa, dodala povezavo na spletno stran 
s pesmimi z jesensko vsebino, naložila 
fotografije otrok, ki so nastale med izva-
janjem dejavnosti, prav tako sem vklju-
čila opis in fotografije s postopki za iz-
delavo likovnih izdelkov iz naravnih 
materialov. Po potrebi bi lahko dodala še 
.pdf dokumente (npr. učni listi ali obraz-
ci, ki jih ne želim spreminjati).

V naslednjih poglavjih bi lahko po 
enakem postopku dodala naslednja 
poglavja, kjer bi vključila različne te-
matske sklope ali projekte, ki potekajo 
skozi šolsko leto. Sprva takšno delo od 
vzgojitelja sicer zahteva nekoliko več de-
la, še zlasti ob spoznavanju lastnosti in 
zmožnosti programa, toda dolgoročno 

dobimo zelo pregledne spletno učilnico, 
ki jo s pridom uporabljamo v naslednjih 
letih, ko jo ustrezno dopolnjujemo in 
spreminjamo. Prav tako lahko ob 
fotografijah naložimo digitalne video- ali 
audioposnetke določenih dejavnosti, ki 
smo jih v vrtcu izvedli in jih pokažemo 
otrokom, staršem ali sodelavcem. Ure-
dimo lahko tudi dostop do naših strani 
določenim osebam, ki jim dodelimo vlo-
go uporabnika (sami smo izvajalci, ker 
imamo možnost urejanja naših strani, 
uporabniki pa dostopajo le do podatkov, 
ki smo jih jim mi ponudi, skrijemo pa 
lahko informacije, za katere ne želimo, 
da jih uporabniki vidijo). To lahko 
uredimo v blogu Skrbništvo – Skupine in 
Skrbništvo – Dodeli vloge.

Ob urejenih tematskih sklopih, ki jih 
lahko poljubno odpiramo ali skrijemo 
(kadar jih ne potrebujemo, da ni nepo-
trebnih odvečnih informacij), si lahko 
uredimo osebne zbirke informacij, ki jih 
imamo tako zmeraj na voljo, ko jih potre-
bujemo (npr. različni pravilniki, obrazci 
– vloga za vrtec, soglasja ...; povezave na 
pogosto obiskane spletne strani). Na 
enem mestu tako imamo vso potrebno 
zbirko informacij, ki je zelo pregledno 
urejena. 

Vstavljene dejavnosti nam omogo-
čajo tudi več sodelovanja z drugimi upo-
rabniki. Na svojem primeru sem upora-
bila zgolj forum, kjer lahko sodelavci 
predlagajo ideje za vzgojno delo na temo 
jesen. Forumi predstavljajo odlično izho-
dišče za razprave in izmenjevanje izku-
šenj in idej. Manj uporabne so klepetal-
nice, saj zahtevajo hkratno prisotnost 
uporabnikov, ki se med seboj pogovar-
jajo ali dopisujejo.

Prav tako dejavnosti omogočajo pri-
pravo različnih nalog za uporabnike, tu-
di za otroke, vendar so predšolski otroci 
še nepismeni, zato je organizacija nalog 
morda zahtevnejša in zahteva od vzgoji-
telja veliko inovativnosti in ustvarjal-
nosti za pripravo nalog, ki so jih otroci 
zmožni reševati ob manjši pomoči vzgo-
jitelja (uporaba piktogramov, simbolov, 
sličic namesto besednih ukazov). Prav 
gotovo je mogoče, še zlasti za drugo sta-
rostno obdobje, pripraviti razne interak-

tivne igre, matematične naloge (razvr-
ščanje, povezovanje, barve ...), slušne 
vaje (za glaskovanje, zlogovanje in tuje 
jezike), digitalne risbe, poslušanje pesmi 
ipd. Spletne učilnice omogočajo tudi so-
delovanje z otroki iz drugih oddelkov in 
vrtcev, npr. videokonference. Res pa je, 
da to zahteva od vzgojitelja precej raču-
nalniškega znanja. 

Kakovostne spletne učilnice naj bi bile 
namenjene več uporabnikom, ne zgolj 
izvajalcu. Sodelavci v vrtcu ali še bolje e-
vzgojitelji iz vrtcev po Sloveniji bi lahko 
tako medsebojno dobro sodelovali. Ven-
dar je spet potrebno zagotoviti varno 
uporabo teh učilnic, da ne bi prihajalo do 
zlorab. Tako lahko izvajalec sam določi 
svoj krog uporabnikov, s katerimi bo 
sodeloval.

Odlična ideja je tudi vzpostavitev e-
zbornice, ki jo ureja vodstvo vrtca in naj 
bi vsebovala razne informacije, obvestila 
o dogodkih in novostih, zbirko doku-
mentov, ki je uporabna za vzgojitelje 
(npr. zapisniki, obrazci ...).

Tudi za starše se bi lahko uporabljala 
e-oglasna tabla, vendar menim, da imajo 
starši veliko raje oseben kontakt z vz-
gojitelji, ki jih sproti seznanjajo z aktual-
nimi zadevami. Morda pa bi lahko e-
tablo uporabili za objavljanje fotografij, 
posnetkov, prispevkov v zvezi z vzgojo, e-
ankete in podobno.

Uporabnost blogov v spletni učilnici
Najpomembnejši blog je Skrbništvo, 

kjer lahko vključimo ali izključimo ure-
janje naše učilnice, opravimo osnovne 
nastavitve, dodelimo vloge uporab-
nikom, oblikujemo skupine, izdelamo 
varnostne kopije itn.. V blogu Moji 
predmeti imamo na voljo tiste predmete 
(spletne učilnice), ki smo jih že kdaj 
uporabljali oz. so nam izvajalci dovolili 
vstop vanje. V blogu Dejavnosti so na 
voljo že prej opisane dejavnosti, ki jih 
lahko vstavimo tudi v poglavja. V blogu 
Osebe lahko pogledamo, kateri uporab-
niki imajo dostop do naše spletne učil-
nice. Prav tako imamo pregled nad pri-
sotnimi uporabniki. V blogu Koledar 
lahko na pomembne datume dodajamo 

ključe dogodkov, ki nas z obarvanimi 
kvadratki na koledarju opominjajo na 
prihajajoče dogodke. Informacije so 
nam posredovane v blogih Sporočila, 
Zadnje novice, Prihajajoči dogodki in 
Nedavne dejavnosti.  

Kot zanimivost bi omenila še blog E-
portfolijo, ki je po mojem mnenju upora-
ben za delo v vrtcu, saj lahko izdelamo e-
portfolije za otroke.

Spletna učilnica vrtca ali šole
Je zgrajena po enakem principu, ka-

kor je osebna spletna učilnica, le da je 
obsežnejša, saj lahko ima več izvajalcev 
(odvisno od tega, komu da ravnatelj oz. 
vodja pravice izvajalca). Običajno je 
dobro izhodišče za nastanek osebne 
spletne učilnice, saj vzgojitelji preko 
spremljanja te skupne učilnice, ki jo 
običajno ureja tudi računalnikar, dobijo 
ideje za svojo spletno stran. Za potrebe 
seminarja je tudi naša šola s priklju-
čenimi enotami vrtca dobila spletno 
učilnico SEM – sodelovalno_delo_OŠ 
Voličina, ki vsebuje predvsem navodila 
za uporabo spletnih učilnic. V nastajanju 
pa je nova trajna spletna učilnica, kjer 
bomo lahko sodelovali vsi zaposleni na 
šoli.
 

Zaključek
Kot sem v prispevku zapisala, menim, 

da so spletne učilnice zelo uporabne in 
nudijo številne prednosti, toda razvoj in 
razširjeno uporabno spletnih učilnic ovi-
ra pomanjkljivo znanje vzgojiteljev s te-
ga področja, zato menim, da je nujno, da 
ministrstvo v pravilniku o normativih in 
kadrovskih pogojih predvidi delovno 
mesto računalnikarja tudi v vrtcu, 
seveda v ustreznem deležu, kajti le tako 
lahko zagotovimo, da bo projekt e-kom-
petentnega vzgojitelja zares zaživel. SIO 
sicer ponuja svetovanja za uporabnike, 
toda ključni problem, ki ovira širšo upo-
rabnost računalnika in zlasti spletnih 
učilnic ter podobnih projektov, ki zah-
tevajo znanja s področja računalništva, 
je, da vrtcem ne pripada računalnikar, 
kot pripada šolam. Mi imamo srečo, da 
smo povezani z osnovno šolo in nam šol-
ski računalnikar pomaga pri nameš-
čanju programske opreme, uporabi 
različnih programov, predvsem pa 
takrat, ko se nam kar koli ustavi in ne 
znamo naprej. Po mojem mnenju vo-
denje vrtcev v večini prevzemajo srednje 
ali nekoliko starejše strokovne osebe, ki 
imajo ustrezne izkušnje, pedagoško in 
poslovno znanje, vodstvene ter sveto-

valne sposobnosti, toda velikokrat nima-
jo ustreznih znanj s področja računal-
ništva, da bi uredili spletne učilnice 
svojega vrtca in se povezali  s sosednjimi 
vrtci.  Poleg tega se nimajo niti časa uk-
varjati s takšnimi dejavnostmi. SIO vabi 
k sodelovanju nove sodelavce – sveto-
valce. Morda bi bilo dobro, da bi povabili 
vzgojitelje, ki jih to področje zanima, ki 
bi pokrivali vsa slovenska regionalna 
področja in bi nudili ne le računalniško 
pomoč, ampak predvsem svetovali o 
smiselni in kvalitetni uporabi spletnih 
učilnic v vrtcih, tudi s primeri iz svoje 
prakse.

Larisa Senekovič, vzg., 
OŠ Voličina, enota vrtec Voličina
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Treba si je zapomniti                               
Neža pride po dveh dneh v vrtec. 
Vzgojiteljica: Neža, zakaj pa tebe ni bilo v vrtec? Vsi smo te pogrešali, posebno tvoje prijateljice.
Neža :             Trebušno gripo sem imela.
Vzgojiteljica: Kako pa to veš?
Neža:            Ti bom povedala. Samo bruhaš, to je glavno. Ali si si zapomnila, da drugič ne boš spraševala, če bo 

kdo imel trebušno gripo?

Nimajo avtobusa
Miha pred kosilom spomni vzgojiteljico, da gre takoj po kosilu domov. Ker je petek, gre s starši na morje.
Vzgojiteljica: Ali smem z vami na morje? Tudi jaz sem prosta v soboto in nedeljo.
Miha:              To pa ne bo šlo. Nas je že pet. Kaj misliš, da imamo avtobus?
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- uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in smiselno 
oblikovati.

- uredništvo ne daje pisnih potrdil o prispevkih in člankih.
CD-jev in otroških likovnih izdelkov ne vračamo. 

Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije Vzgojiteljica.
Strokovnjak oz. znanstvenik, ki da intervju, ima zastonj letno 
naročnino na revijo.
V skladu s 17. členom Pravilnika o napredovanju v nazive (Ur. l. 
RS, št. 54/2002, št. 123/2008) s prvo objavo dobite 3 točke za 
članke v rubrikah „Iz teorije v prakso" in „Za dobro prakso". 

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

Napotki za avtorje prispevkov:

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si

- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu 
WORD, med tekst ne vstavljajte fotografijin računalniških 
risbic;

- enemu izvodu prispevka obvezno priložite CD;
- za reference v besedilu uporabljajte način sprotnega 

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

- otroške likovne izdelke opremite z imenom avtorja, starostjo 
otroka, imenom mentorja in vrtca;

- k fotografijam napišite ime in priimek avtorja;
- za objavo fotografij otrok mora imeti vrtec  privoljenje staršev;

Kako dijak spoznava delo 
vzgojitelja predšolskih 
otrok v srednji šoli in 
vrtcu

Že nekaj let poučujem v srednje-
šolskem programu Predšolska vzgoja na 
Srednji šoli Muta, Šolski center Slovenj 
Gradec. Pri pripravi dokumentacije za 
izvajanje tega programa v letu 2005/ 
2006 sem se prvič osebno srečala s 
predstavniki vrtcev, saj smo potrebovali 
tudi njihovo soglasje za omogočanje 
izvajanja praktičnega pouka oziroma 
(takrat) delovne prakse. Sama niti slu-
čajno nisem vedela, kako me bo to pod-
ročje počasi vsrkalo in postalo moje os-
rednje področje dela.

Začela sem se seznanjati z doku-
mentom Kurikulum za vrtce in ostalimi 
predpisi s področja predšolske vzgoje ter 
pripravljati učni načrt za predmete 
hospitacije, pedagogika in delovna prak-
sa. To delo sem opravljala z največjim 
užitkom. Nato pa sem se vedno pogosteje 
pojavljala tudi v vrtcih ter se pogovarjala 
z ravnateljicami, vzgojiteljicami, sveto-
valnimi delavkami. Tako sem svojo teo-
rijo preizkušala v praksi. Dobila sem po-
zitivno potrditev svojega dela. 

Dijake, ki so odhajali na delovno prak-
so v vrtce, smo poskušali čim bolje pri-
praviti na to, kar jih čaka v vrtcu, saj so 
bila njihova pričakovanja včasih preveč 
nerealna. Ob prihodu nazaj v šolo pa 
smo se lahko pogovarjali in preverjali, če 
šolska teorija resnično drži. Sama se 
trudim, da pri razlagi učne snovi vedno 
izhajam iz praktičnih primerov in to je 
dijakom resnično zelo všeč. Tako si lažje 
predstavljajo svoj bodoči poklic ter si v 
konkretnih situacijah kdaj  pomagajo s 
šolskimi primeri.

V prenovljenem programu Predšol-
ske vzgoje pa so vsebine še bolj praktično 
zastavljene. Zaradi modularnosti in tim-
skega poučevanja se profesorji pogosto 
skupaj lotimo kakšnih vsebin in na ta 
način dijakom prikažemo, kako se v 

praksi povezujejo vsebine glasbe, plesa, 
likovnega ustvarjanja, psihologije, peda-
gogike, zdravega življenja. Pri modulu 
Kurikulum oddelka v vrtcu pa se dijaki že 
zgodaj seznanjajo s cilji in načeli predšol-
ske vzgoje, vsebinskimi področji dela v 
vrtcu ter načrtovanjem in povezovanjem 
različnih vsebin.

Odprti kurikulum smo po posveto-
vanju s predstavniki vrtcev v Koroški 
regiji zapolnili z vsebinami, ki po nji-
hovem mnenju vzgojiteljicam manjkajo. 
Tako smo »ustvarili« nove module Likov-
no ustvarjanje, Ročne spretnosti, Drama-
tizacija, Kreativna ustvarjalnost in Ples, 
ki so zelo praktično naravnani, saj dijaki 
veliko ustvarjajo, se spoznavajo z raz-
ličnimi likovnimi in plesnimi tehnikami 
in se učijo nastopati. 

Letos so dijaki 3. letnika prvič na 
strnjeni 4-tedenski praksi oziroma prak-
tičnem usposabljanju pri delodajalcu 
(prej je trajala praksa le en teden v dru-
gem in tretjem letniku). Na ta izziv smo 
se profesorji še posebej dobro pripravili 
in dijake (upajmo) opremili z znanjem, 
ki ga bodo sami preizkušali v vrtčevskem 
okolju, v stiku s svojimi mentoricami in 
otroki. 

Cilj, ki ga zasledujemo vsi, tako pro-
fesorji kot tudi zaposleni v vrtcu, je, da 
skozi takšen proces pridobivanja znanja 
in izkušenj pridobimo kakovosten kader 
na področju predšolske vzgoje v Slove-
niji. Prvo potrditev svojega dobrega dela 
smo dobili letos, ko je šolanje uspešno ko-
nčala prva generacija dijakov programa 
Predšolska vzgoja na naši šoli. Med dijaki 
sta bili tudi dve zlati maturantki. Ponosni 
smo nanju in seveda na vse ostale dijake.

mag. Helena Čreslovnik, 
 Srednja šola Muta, 

 Šolski center Slovenj Gradec

Revija Vzgojiteljica razpisuje

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 leto 2011 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.123/2008). 

Likovna dela pričakujemo najkasneje do 31. januarja 2011 na naslov:
»Vzgojiteljica« 
Mariborska 43a, 3000 Celje

NATECAJ OTROŠKIH LIKOVNIH DEL.
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oblikovati.
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Strokovnjak oz. znanstvenik, ki da intervju, ima zastonj letno 
naročnino na revijo.
V skladu s 17. členom Pravilnika o napredovanju v nazive (Ur. l. 
RS, št. 54/2002, št. 123/2008) s prvo objavo dobite 3 točke za 
članke v rubrikah „Iz teorije v prakso" in „Za dobro prakso". 

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

Napotki za avtorje prispevkov:

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si

- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu 
WORD, med tekst ne vstavljajte fotografijin računalniških 
risbic;

- enemu izvodu prispevka obvezno priložite CD;
- za reference v besedilu uporabljajte način sprotnega 

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

- otroške likovne izdelke opremite z imenom avtorja, starostjo 
otroka, imenom mentorja in vrtca;

- k fotografijam napišite ime in priimek avtorja;
- za objavo fotografij otrok mora imeti vrtec  privoljenje staršev;

Kako dijak spoznava delo 
vzgojitelja predšolskih 
otrok v srednji šoli in 
vrtcu

Že nekaj let poučujem v srednje-
šolskem programu Predšolska vzgoja na 
Srednji šoli Muta, Šolski center Slovenj 
Gradec. Pri pripravi dokumentacije za 
izvajanje tega programa v letu 2005/ 
2006 sem se prvič osebno srečala s 
predstavniki vrtcev, saj smo potrebovali 
tudi njihovo soglasje za omogočanje 
izvajanja praktičnega pouka oziroma 
(takrat) delovne prakse. Sama niti slu-
čajno nisem vedela, kako me bo to pod-
ročje počasi vsrkalo in postalo moje os-
rednje področje dela.

Začela sem se seznanjati z doku-
mentom Kurikulum za vrtce in ostalimi 
predpisi s področja predšolske vzgoje ter 
pripravljati učni načrt za predmete 
hospitacije, pedagogika in delovna prak-
sa. To delo sem opravljala z največjim 
užitkom. Nato pa sem se vedno pogosteje 
pojavljala tudi v vrtcih ter se pogovarjala 
z ravnateljicami, vzgojiteljicami, sveto-
valnimi delavkami. Tako sem svojo teo-
rijo preizkušala v praksi. Dobila sem po-
zitivno potrditev svojega dela. 

Dijake, ki so odhajali na delovno prak-
so v vrtce, smo poskušali čim bolje pri-
praviti na to, kar jih čaka v vrtcu, saj so 
bila njihova pričakovanja včasih preveč 
nerealna. Ob prihodu nazaj v šolo pa 
smo se lahko pogovarjali in preverjali, če 
šolska teorija resnično drži. Sama se 
trudim, da pri razlagi učne snovi vedno 
izhajam iz praktičnih primerov in to je 
dijakom resnično zelo všeč. Tako si lažje 
predstavljajo svoj bodoči poklic ter si v 
konkretnih situacijah kdaj  pomagajo s 
šolskimi primeri.

V prenovljenem programu Predšol-
ske vzgoje pa so vsebine še bolj praktično 
zastavljene. Zaradi modularnosti in tim-
skega poučevanja se profesorji pogosto 
skupaj lotimo kakšnih vsebin in na ta 
način dijakom prikažemo, kako se v 

praksi povezujejo vsebine glasbe, plesa, 
likovnega ustvarjanja, psihologije, peda-
gogike, zdravega življenja. Pri modulu 
Kurikulum oddelka v vrtcu pa se dijaki že 
zgodaj seznanjajo s cilji in načeli predšol-
ske vzgoje, vsebinskimi področji dela v 
vrtcu ter načrtovanjem in povezovanjem 
različnih vsebin.

Odprti kurikulum smo po posveto-
vanju s predstavniki vrtcev v Koroški 
regiji zapolnili z vsebinami, ki po nji-
hovem mnenju vzgojiteljicam manjkajo. 
Tako smo »ustvarili« nove module Likov-
no ustvarjanje, Ročne spretnosti, Drama-
tizacija, Kreativna ustvarjalnost in Ples, 
ki so zelo praktično naravnani, saj dijaki 
veliko ustvarjajo, se spoznavajo z raz-
ličnimi likovnimi in plesnimi tehnikami 
in se učijo nastopati. 

Letos so dijaki 3. letnika prvič na 
strnjeni 4-tedenski praksi oziroma prak-
tičnem usposabljanju pri delodajalcu 
(prej je trajala praksa le en teden v dru-
gem in tretjem letniku). Na ta izziv smo 
se profesorji še posebej dobro pripravili 
in dijake (upajmo) opremili z znanjem, 
ki ga bodo sami preizkušali v vrtčevskem 
okolju, v stiku s svojimi mentoricami in 
otroki. 

Cilj, ki ga zasledujemo vsi, tako pro-
fesorji kot tudi zaposleni v vrtcu, je, da 
skozi takšen proces pridobivanja znanja 
in izkušenj pridobimo kakovosten kader 
na področju predšolske vzgoje v Slove-
niji. Prvo potrditev svojega dobrega dela 
smo dobili letos, ko je šolanje uspešno ko-
nčala prva generacija dijakov programa 
Predšolska vzgoja na naši šoli. Med dijaki 
sta bili tudi dve zlati maturantki. Ponosni 
smo nanju in seveda na vse ostale dijake.

mag. Helena Čreslovnik, 
 Srednja šola Muta, 

 Šolski center Slovenj Gradec

Revija Vzgojiteljica razpisuje

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 leto 2011 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.123/2008). 

Likovna dela pričakujemo najkasneje do 31. januarja 2011 na naslov:
»Vzgojiteljica« 
Mariborska 43a, 3000 Celje

NATECAJ OTROŠKIH LIKOVNIH DEL.

q

q

q

q

q



Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del,
ki so objavljena na tej strani. Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljice za leto 2010. 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.

Ozji izbor likovnih del za november – december 2010

Filip Pečnik (4 leta)
mentorica: Silva Smrečnik

Vrtec Tončke Čečeve enota Hudinja

JESENSKO DREVO - Ivana Simonović (5 let)
mentorici: Mija Primožič, Katja Križaj

VVZ Slovenj Gradec

NA SMUČANJU - Katarina Grajžl (5 let)
mentorica: Darinka Belak

Vrtec Tončke Čečeve

SNEŽAKI - Živa Smolnikar (5 let)
mentorici: Mija Primožič, Katja Križaj

VVZ Slovenj Gradec


