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Uvodnik

Spoštovani!

Urednica

Jesen se je že nagnila v drugo polovico. Posebno v večjih mestih prinaša hladnejše 
in megleno vreme med otroke in vzgojitelje v vrtcih tudi več prehladnih in drugih na-
lezljivih obolenj. Skrb za zdravje in vzgoja za zdravo življenje, kamor sodi zdrava pre-
hrana in gibanje na prostem, je zato pomemben del vsakega izvedbenega kurikula.

V predzadnji letošnji številki Vzgojiteljice, ki jo imate v rokah, je zato tokrat največ 
prispevkov namenjenih prav skrbi in vzgoji za zdravo življenje v širšem smislu in 
zdravemu okolju. 

Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, toda v tem okolju se lahko naučijo 
otroci osnov naravoslovne in okoljske pismenosti. O dejavnostih na to temo govori 
več prispevkov.       

Razumevanje okoljskih in naravoslovnih pojavov zahteva neposredno dejavnost 
otrok, zahteva pa tudi vzgojiteljevo zavedanje naravoslovnih postopkov. Vzgojitelj 
naj bi otroke z aktivnim učenjem popeljal od opazovanja do postavljanja hipotez, 
načrtovanja in izvedbe raznih dejavnosti (urediti, prešteti, zmeriti, narediti poizkus 
…), do ugotavljanja rezultatov, posploševanja in poročanja (v didaktičnem pogovoru, 
otrokovem pripovedovanju, razlaganju narisane skice, kako razume zadevo in po-
dobno). 

V skoraj vseh prispevkih je (pre)velik poudarek samo na opisu izvedenih dejav-
nosti. Res je za praktike ta del naravoslovnih postopkov najbolj zanimiv, ne sme pa 
ostati samo pri tem, saj vemo, da ni vsaka dejavnost v naravi ali z naravnimi materiali 
tudi naravoslovna dejavnost. 

Nekaj prispevkov je tudi s področja družbe. Vsakdanje življenje v vrtcu in v vsaki 
oddelčni skupini daje otroku občutek pripadnosti in omogoča prijateljstva med vrst-
niki. V nekaterih prispevkih bolj, drugod manj, je poudarjeno sodelovanje otrok pri 
oblikovanju in sprejemanju odločitev, manj je poudarjena odgovornost za sprejete 
odločitve. Oboje je pomembno. 

Ko se soočamo z ljudmi drugih kultur, tega pa je v vrtcih vse več, se zavemo pome-
na multikulturne vzgoje. Ne le da z njo preprečujemo negativne pojave odklanjanja 
drugačnih, še pomembnejše je, da z njo ustvarjamo vzdušje, ki bo otrokom pomagalo 
sprejeti drugačne in z njimi tudi (v miru in sožitju) živeti.

Naj bo zato pozna jesen lepa ali deževna, sončna ali meglena, z otroki je vsak dan 
drugačen, zanimiv in vznemirljiv. 

Zanimiv je tudi naš osrednji intervju, v katerem se predstavlja priznani psiholog, 
doktor znanosti in priznani profesor, Janek Musek. Ob izidu njegove zadnje mono-
grafije smo ga zaprosili, da njeno vsebino predstavi tudi v naši reviji.

V rubriki »Vrtec se predstavi« smo dali besedo enoti vrtca pri osnovni šoli v Pod-
četrtku. Enoto vrtca pri osnovni šoli pedagoško običajno vodi pomočnik ravnatelja. 
Kakšno delo opravlja in čemu daje poudarek manjši vrtec pri osnovni šoli v turisti-
čnem kraju ob naši vzhodni meji, si preberite sami.

Naslednja številka Vzgojiteljice bo priklicala že zimske dni. 
Do takrat pa ostanite zdravi!
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Vrtec pod streho šole prinaša številne 
izzive

Kako bi bralcem Vzgojiteljice 
predstavili vrtec, ki ga vodite?

Obstaja poseben razlog za to?

Lahko opišete svojo poklicno pot?

Vrtec Braslovče je enota OŠ Braslovče 
razporejena na treh lokacijah. Pod stre-
ho centralne šole je sedem oddelkov vrt-
ca, v Letušu v sklopu podružnične osnov-
na šole deluje kombinirani oddelek, v 
Trnavi pa trije oddelki vrtca živijo v sožit-
ju s šolarji prve triade. Vrtec Trnava se 
nahaja na najboljši strateški toèki, pri 
avtocestnem izvozu Šentrupert – zanj je 
tudi najveèje povpraševanje. 

Gospodarstvo v obèini Braslovèe se 
naglo razvija, s tem narašèa tudi migra-
cija prebivalcev, ki prihajajo pretežno iz 
ljubljanskega okoliša. Temu primerno 
narašèa tudi število rojstev, kar botruje 
vsakoletnemu veèanju števila oddelkov. 
V vrtec je letos vključenih 187 otrok, od 
tega krepko čez polovica otrok prvega 
starostnega obdobja. Lahko se pohva-
limo, da nam vzdušje družinskega okolja 
pričara strokovni delavec – moški, ki vse-
kakor skrbi za prijetno, pozitivno klimo 
in je »blažen med ženami«, predvsem pa 
med otroki.  

Sem prva generacija usmerjenega 
izobraževanja, ki je zaključila vzgojitelj-
sko šolo pred 31 leti. Takrat nekako ni 
bilo vsem v vrtcu jasno, kakšno delavno 
mesto naj zasedemo, saj so nam odvzeli 
eno leto praktičnega in teoretičnega 
znanja. Šele čez šest let so pripravili 
nadaljevanje izobraževanja na višji in 
kasneje še visoki strokovni vzgojiteljski 
šoli. Kar vzporedno z oblikovanjem dru-
žine sem gradila gnezdo in pridobivala 
dodatna znanja z izobraževanjem ob 
delu, na PF v Mariboru in kasneje diplo-
mirala še na Univerzi v Ljubljani. Skoraj 
20 let sem opravljala delo vzgojiteljice v 
večjem in manjšem kraju. Nekaj let vo-
denja kombiniranega oddelka v vaškem 
vrtcu je eno izmed najlepših obdobij mo-
jega življenja z otroki. Z nasmejanimi, 
vedoželjnimi obrazi sem uživala in poto-
vala po pisani mavrici otroških iger. Dva-
najsto leto opravljam delo vodje enote 
vrtca pri osnovni šoli. 

Samo znanje je tisto, ki kaj velja, zato 
na poti osebne rasti ves čas skladiščim 
svoje znanje s formalnimi in neformal-
nimi oblikami izobraževanja. Sem prak-

Kaj se vam je zdelo na opisani poti 
najbolj pomembno?

tik NLP (nevrolingvističnega progra-
ma), s katerim sem pridobila notranjo 
moč, življenjsko energijo za vodenje sebe 
in drugih. Lani sem se odločila za prido-
bitev novih znanj na magistrskem štu-
dijskem programu smer Management 
znanja na Mednarodni fakulteti za druž-
bene in poslovne študije v Mariboru. 
Študij je zanimiv, vsebina je vezana na 
delo, ki ga opravljam, saj raziskujem svo-
jo delovno organizacijo, kulturo in 
znanje v njej. Znanje prenašam v svoje 
delovno okolje na strokovne aktive vrtca 
in šole. 

Vloga pomočnice ravnatelja v vrtcu 
pri osnovni šoli se prav gotovo v marsi-
čem razlikuje od vloge pomočnice samo-
stojnega vrtca. Večina nalog, ki jih v 
samostojnem vrtcu opravlja ravnatelj, je 
v vrtcu pri osnovni šoli na ramenih vod-
je. Specifika dela včasih terja tudi dodat-
no prizadevanje za pravice zaposlenih in 
za pripadajoča sredstva. Tudi tri (maj-
hne) lokacije povečajo težavnost dela in 
oblikovanje mikroorganizacije dela stro-
kovnih delavcev.

Kakšna je vaša vloga pomočnice 
ravnatelja v vrtcu?

Pod obronki Dobrovelj, ki se kopajo v treh jezerih, stoji ostanek gradu, ki 
je priča zgodbe o grajski princesi.

V tem skoraj pravljičnem okolju se nahajajo Braslovče, s staro zasnovo 
trga, ki po nastanku sega v dvanajsto stoletje.

Braslovče, v samem nedrju »doline zelenega zlata«, so eno najstarejših 
naselij na Slovenskem. Čeprav pridelek hmelja v teh kriznih časih še ne 
pomeni »suhega zlata«, dajeta kraj in dolina vtis ponosne razsežnosti. 
Vsako leto ob zaključku obiranja hmelja na turistični prireditvi izbirajo 
starešino in hmeljsko princeso. 

Braslovče so danes tudi prometno, kulturno in turistično središče ter tudi 
sedež samostojne občine.

Pedagoško vodenje vrtca opravlja pomočnica ravnatelja 
MARTINA KUMER.

Kakšno pa je sodelovanje z osnovno 
šolo?

V čem se vrtec, ki deluje pri osnovni 
šoli, bistveno razlikuje od 
samostojnih vrtcev?

Kje vidite prednosti in kje težave?

 Pri oblikovanju nalog je sodelovanje 
med vrtcem in šolo zelo tesno, kar pa je v 
veliki meri odvisno od delegiranja ravna-
telja šole. Zadolžitve si s pomočnico šole 
enakomerno po vsebinah deliva, ne gle-
de na to, ali sodijo v sklop vrtca ali šole. 
Zadolžena sem za tehnični kader kuhinj 
na centralni in treh podružničnih šolah, 
medtem ko pomočnica ravnatelja šole 
skrbi za tehnični kader vseh čistilk. Je pa 
še cel kup nalog, ki se povezujejo nepo-
sredno z delom vrtca in šole in so osredo-
točene na različna področja in zadol-
žitve. 

Menim, da večjih razlik pri samem 
strokovnem delu z otroki v samostojnih 
vrtcih ali vrtcih pri osnovni šoli ni. 
Okolje je tisti prostor, ki ga je potrebno 
upoštevati povsod. Razlike pa znajo biti 
vezane na vodstvo vrtca oz. šole. Odnos 
ravnatelja šole in njegova naravnanost 
ali nenaravnanost na delo vrtca je tisti 
pokazatelj, ki se nazadnje zrcali v bolj ali 
manj zadovoljnih obrazih otrok, sode-
lavcev, staršev. Vezi in odnosi se z leti 
krepijo in poglabljajo. Zavedati pa se 
moramo tudi pomembnosti organiza-
cijske kulture vrtca.

Gotovo obstajajo določene prednosti, 
ki jih prinaša vrtec pod streho šole. 
Otroci pri prehodu v šolo nimajo težav, 
saj poznajo obraze, prostor, prijatelje. Na 
razpolago imamo več prostora (športna 
dvorana – telovadnica, računalniška 
učilnica, glasbena učilnica, knjižnica, 
drugi prostori šole). Naše igralnice so 
prostorsko primerljive z učilnicami, torej 
imajo otroci na razpolago več igralnih 
površin (notranjih in  zunanjih). Ob 
slabem vremenu sprehod po šolskih 
hodnikih ob opazovanju razstav izdel-
kov učencev, nadomešča gibanje naj-
mlajših v naravnem okolju. Na teh razi-
skovalnih sprehodih si razvijajo orienta-

cijo, ob premagovanju ovir (stopnic) se 
telesno krepijo. Skupaj s šolo načrtujemo 
in izvajamo projekte, praznovanja, pri-
reditve. Otroci se učijo drug od drugega, 
vzgojni in učni program bogatimo z ob-
časnimi medsebojnimi nastopi. Po dva-
najstih letih sobivanja ne vidim težav, so 
pa izzivi, ki nam popestrijo življenje, da 
se ustavimo, opazimo, slišimo, dovoli-
mo, občutimo, oproščamo, sprejmemo 
… Namesto problemov rajši govorimo o 
izzivih. Za vsak izziv obstaja rešitev, če 
nekaj ne deluje, poskusimo delati druga-
če. 

Absentizem oz. dnevna odsotnost za-
poslenih je takšen izziv, z njim se ubada-
jo vse delovne organizacije različnih 
profilov, vključno z nami. Rešitev se vča-
sih pokaže ob pomoči prehajanja stro-
kovnih delavcev na različna delovna 
mesta. Vzgojiteljica, ki vodi OPB v šoli, 
priskoči, na primer, na pomoč v oddelek 
vrtca. Ta vsakodnevni izziv v eni izmed 
severnih evropskih držav, ki imajo večji 
posluh za starejše delavce, rešujejo tako, 
da delodajalec ponuja možnost izbire 
starejšim in že utrujenim  delavcem v 
obliki krajšega delovnega časa ob finan-
čnem nadomestilu. Slabše zdravstveno 
stanje jim omogoča tudi prekinitev dela 
za določeno obdobje (1 leto), prav tako z 
nadomestilom plače. Za takšno ravnanje 
pa je potrebno spremeniti naš celoten 
sistem.  

Po dolini smo vrtci pri OŠ povezani v 
mrežo mentorskih vrtcev, sodelujemo 
preko aktivov vodij v mreži, v študijskih 
srečanjih strokovnih delavcev. Četrto 
leto smo mentorski vrtec Preboldu, Pol-
zeli, Vranskemu in Taboru. Na srečanjih 
izmenjujemo dobro prakso, se spopada-
mo z izzivi, skupaj načrtujemo, izvajamo 
izobraževanja, prireditve, praznovanja 
… Več sodelovanja si želimo z ostalimi 
vrtci pri OŠ v regiji. S samostojnimi vrtci 
sodelujemo občasno. 

Kateri je torej največji izziv?

Ali se vrtci pri osnovnih šolah 
povezujete med seboj? Bi si želeli 
kakšne posebne oblike povezovanja 
in sodelovanja?

Kakšno je vaše sodelovanje z učitelji 
in učenci osnovne šole, v okviru 
katere delujete?

Kaj pa sodelovanje z okoljem in s 
starši?

Katere projekte, obogatitvene in 
interesne dejavnosti bi izpostavili 
kot posebej uspešne in odmevne?

Šolska knjižničarka pripravlja ure 
pravljic, učiteljica glasbe pomaga pri 
vodenju pevskega zbora v vrtcu, učitelji-
ca gospodinjstva pri izvedbi kuharskih 
delavnic. Učitelji različnih predmetov iz-
vajajo interna izobraževanja za strokov-
ne delavce (plesne delavnice, računal-
niško izobraževanje, igranje instrumen-
tov …). Z učenci sodelujemo z izmenjavo 
predstav, ki jih pripravljajo tako naši 
otroci kot tudi učenci. Spremljamo raz-
stave, ki nastajajo v prostorih vrtca in 
šole. 

V domačem okolju dobro sodelujemo 
z vsemi društvi v občini in krajevnih 
skupnostih, s samostojnimi podjetniki in 
drugimi delovnimi organizacijami. Iz-
postavila bi Društvo prijateljev mladine 
Braslovče, ki skrbi za izvedbo različnih 
delavnic preko leta, otroke razveseljuje z 
otroškimi predstavami, izvaja šolo za 
starše. Že četrto leto izvajamo projekt 
Zeleni nahrbtnik. Nahrbtnik z zmaj-
čkom Jurčkom potuje iz vrtca v vrtec, 
kjer otroci rešujejo ekološke naloge in 
oblikujejo nove. Zaključek projekta je 
skupen v Braslovčah tudi za vse okoliške 
sodelujoče vrtce pri OŠ. S programom 
sodelujemo na občinskih in krajevnih 
prireditvah. Zunanji obiskovalci nas z 
obiski kulturno in vsebinsko bogatijo 
(pevski zbor starejših občanov, babice na 
obisku, čebelar …). 

Straši sodelujejo in se vključujejo v 
načrtovanje dela in življenja vrtca, tudi 
kot izvajalci delavnic različnih vsebin 
(mizar, medicinska sestra, pilot, frizer 
…). Koristijo tudi vse oblike sodelovanja, 
ki jih pripravljamo preko šolskega leta.

OŠ Braslovče je vključena v mrežo 
zdravih slovenskih šol, torej imamo 
zdrav vrtec. Rdečo nit dejavnosti projek-

Martina Kumer
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Vrtec pod streho šole prinaša številne 
izzive

Kako bi bralcem Vzgojiteljice 
predstavili vrtec, ki ga vodite?

Obstaja poseben razlog za to?

Lahko opišete svojo poklicno pot?

Vrtec Braslovče je enota OŠ Braslovče 
razporejena na treh lokacijah. Pod stre-
ho centralne šole je sedem oddelkov vrt-
ca, v Letušu v sklopu podružnične osnov-
na šole deluje kombinirani oddelek, v 
Trnavi pa trije oddelki vrtca živijo v sožit-
ju s šolarji prve triade. Vrtec Trnava se 
nahaja na najboljši strateški toèki, pri 
avtocestnem izvozu Šentrupert – zanj je 
tudi najveèje povpraševanje. 

Gospodarstvo v obèini Braslovèe se 
naglo razvija, s tem narašèa tudi migra-
cija prebivalcev, ki prihajajo pretežno iz 
ljubljanskega okoliša. Temu primerno 
narašèa tudi število rojstev, kar botruje 
vsakoletnemu veèanju števila oddelkov. 
V vrtec je letos vključenih 187 otrok, od 
tega krepko čez polovica otrok prvega 
starostnega obdobja. Lahko se pohva-
limo, da nam vzdušje družinskega okolja 
pričara strokovni delavec – moški, ki vse-
kakor skrbi za prijetno, pozitivno klimo 
in je »blažen med ženami«, predvsem pa 
med otroki.  

Sem prva generacija usmerjenega 
izobraževanja, ki je zaključila vzgojitelj-
sko šolo pred 31 leti. Takrat nekako ni 
bilo vsem v vrtcu jasno, kakšno delavno 
mesto naj zasedemo, saj so nam odvzeli 
eno leto praktičnega in teoretičnega 
znanja. Šele čez šest let so pripravili 
nadaljevanje izobraževanja na višji in 
kasneje še visoki strokovni vzgojiteljski 
šoli. Kar vzporedno z oblikovanjem dru-
žine sem gradila gnezdo in pridobivala 
dodatna znanja z izobraževanjem ob 
delu, na PF v Mariboru in kasneje diplo-
mirala še na Univerzi v Ljubljani. Skoraj 
20 let sem opravljala delo vzgojiteljice v 
večjem in manjšem kraju. Nekaj let vo-
denja kombiniranega oddelka v vaškem 
vrtcu je eno izmed najlepših obdobij mo-
jega življenja z otroki. Z nasmejanimi, 
vedoželjnimi obrazi sem uživala in poto-
vala po pisani mavrici otroških iger. Dva-
najsto leto opravljam delo vodje enote 
vrtca pri osnovni šoli. 

Samo znanje je tisto, ki kaj velja, zato 
na poti osebne rasti ves čas skladiščim 
svoje znanje s formalnimi in neformal-
nimi oblikami izobraževanja. Sem prak-

Kaj se vam je zdelo na opisani poti 
najbolj pomembno?

tik NLP (nevrolingvističnega progra-
ma), s katerim sem pridobila notranjo 
moč, življenjsko energijo za vodenje sebe 
in drugih. Lani sem se odločila za prido-
bitev novih znanj na magistrskem štu-
dijskem programu smer Management 
znanja na Mednarodni fakulteti za druž-
bene in poslovne študije v Mariboru. 
Študij je zanimiv, vsebina je vezana na 
delo, ki ga opravljam, saj raziskujem svo-
jo delovno organizacijo, kulturo in 
znanje v njej. Znanje prenašam v svoje 
delovno okolje na strokovne aktive vrtca 
in šole. 

Vloga pomočnice ravnatelja v vrtcu 
pri osnovni šoli se prav gotovo v marsi-
čem razlikuje od vloge pomočnice samo-
stojnega vrtca. Večina nalog, ki jih v 
samostojnem vrtcu opravlja ravnatelj, je 
v vrtcu pri osnovni šoli na ramenih vod-
je. Specifika dela včasih terja tudi dodat-
no prizadevanje za pravice zaposlenih in 
za pripadajoča sredstva. Tudi tri (maj-
hne) lokacije povečajo težavnost dela in 
oblikovanje mikroorganizacije dela stro-
kovnih delavcev.

Kakšna je vaša vloga pomočnice 
ravnatelja v vrtcu?

Pod obronki Dobrovelj, ki se kopajo v treh jezerih, stoji ostanek gradu, ki 
je priča zgodbe o grajski princesi.

V tem skoraj pravljičnem okolju se nahajajo Braslovče, s staro zasnovo 
trga, ki po nastanku sega v dvanajsto stoletje.

Braslovče, v samem nedrju »doline zelenega zlata«, so eno najstarejših 
naselij na Slovenskem. Čeprav pridelek hmelja v teh kriznih časih še ne 
pomeni »suhega zlata«, dajeta kraj in dolina vtis ponosne razsežnosti. 
Vsako leto ob zaključku obiranja hmelja na turistični prireditvi izbirajo 
starešino in hmeljsko princeso. 

Braslovče so danes tudi prometno, kulturno in turistično središče ter tudi 
sedež samostojne občine.

Pedagoško vodenje vrtca opravlja pomočnica ravnatelja 
MARTINA KUMER.

Kakšno pa je sodelovanje z osnovno 
šolo?

V čem se vrtec, ki deluje pri osnovni 
šoli, bistveno razlikuje od 
samostojnih vrtcev?

Kje vidite prednosti in kje težave?

 Pri oblikovanju nalog je sodelovanje 
med vrtcem in šolo zelo tesno, kar pa je v 
veliki meri odvisno od delegiranja ravna-
telja šole. Zadolžitve si s pomočnico šole 
enakomerno po vsebinah deliva, ne gle-
de na to, ali sodijo v sklop vrtca ali šole. 
Zadolžena sem za tehnični kader kuhinj 
na centralni in treh podružničnih šolah, 
medtem ko pomočnica ravnatelja šole 
skrbi za tehnični kader vseh čistilk. Je pa 
še cel kup nalog, ki se povezujejo nepo-
sredno z delom vrtca in šole in so osredo-
točene na različna področja in zadol-
žitve. 

Menim, da večjih razlik pri samem 
strokovnem delu z otroki v samostojnih 
vrtcih ali vrtcih pri osnovni šoli ni. 
Okolje je tisti prostor, ki ga je potrebno 
upoštevati povsod. Razlike pa znajo biti 
vezane na vodstvo vrtca oz. šole. Odnos 
ravnatelja šole in njegova naravnanost 
ali nenaravnanost na delo vrtca je tisti 
pokazatelj, ki se nazadnje zrcali v bolj ali 
manj zadovoljnih obrazih otrok, sode-
lavcev, staršev. Vezi in odnosi se z leti 
krepijo in poglabljajo. Zavedati pa se 
moramo tudi pomembnosti organiza-
cijske kulture vrtca.

Gotovo obstajajo določene prednosti, 
ki jih prinaša vrtec pod streho šole. 
Otroci pri prehodu v šolo nimajo težav, 
saj poznajo obraze, prostor, prijatelje. Na 
razpolago imamo več prostora (športna 
dvorana – telovadnica, računalniška 
učilnica, glasbena učilnica, knjižnica, 
drugi prostori šole). Naše igralnice so 
prostorsko primerljive z učilnicami, torej 
imajo otroci na razpolago več igralnih 
površin (notranjih in  zunanjih). Ob 
slabem vremenu sprehod po šolskih 
hodnikih ob opazovanju razstav izdel-
kov učencev, nadomešča gibanje naj-
mlajših v naravnem okolju. Na teh razi-
skovalnih sprehodih si razvijajo orienta-

cijo, ob premagovanju ovir (stopnic) se 
telesno krepijo. Skupaj s šolo načrtujemo 
in izvajamo projekte, praznovanja, pri-
reditve. Otroci se učijo drug od drugega, 
vzgojni in učni program bogatimo z ob-
časnimi medsebojnimi nastopi. Po dva-
najstih letih sobivanja ne vidim težav, so 
pa izzivi, ki nam popestrijo življenje, da 
se ustavimo, opazimo, slišimo, dovoli-
mo, občutimo, oproščamo, sprejmemo 
… Namesto problemov rajši govorimo o 
izzivih. Za vsak izziv obstaja rešitev, če 
nekaj ne deluje, poskusimo delati druga-
če. 

Absentizem oz. dnevna odsotnost za-
poslenih je takšen izziv, z njim se ubada-
jo vse delovne organizacije različnih 
profilov, vključno z nami. Rešitev se vča-
sih pokaže ob pomoči prehajanja stro-
kovnih delavcev na različna delovna 
mesta. Vzgojiteljica, ki vodi OPB v šoli, 
priskoči, na primer, na pomoč v oddelek 
vrtca. Ta vsakodnevni izziv v eni izmed 
severnih evropskih držav, ki imajo večji 
posluh za starejše delavce, rešujejo tako, 
da delodajalec ponuja možnost izbire 
starejšim in že utrujenim  delavcem v 
obliki krajšega delovnega časa ob finan-
čnem nadomestilu. Slabše zdravstveno 
stanje jim omogoča tudi prekinitev dela 
za določeno obdobje (1 leto), prav tako z 
nadomestilom plače. Za takšno ravnanje 
pa je potrebno spremeniti naš celoten 
sistem.  

Po dolini smo vrtci pri OŠ povezani v 
mrežo mentorskih vrtcev, sodelujemo 
preko aktivov vodij v mreži, v študijskih 
srečanjih strokovnih delavcev. Četrto 
leto smo mentorski vrtec Preboldu, Pol-
zeli, Vranskemu in Taboru. Na srečanjih 
izmenjujemo dobro prakso, se spopada-
mo z izzivi, skupaj načrtujemo, izvajamo 
izobraževanja, prireditve, praznovanja 
… Več sodelovanja si želimo z ostalimi 
vrtci pri OŠ v regiji. S samostojnimi vrtci 
sodelujemo občasno. 

Kateri je torej največji izziv?

Ali se vrtci pri osnovnih šolah 
povezujete med seboj? Bi si želeli 
kakšne posebne oblike povezovanja 
in sodelovanja?

Kakšno je vaše sodelovanje z učitelji 
in učenci osnovne šole, v okviru 
katere delujete?

Kaj pa sodelovanje z okoljem in s 
starši?

Katere projekte, obogatitvene in 
interesne dejavnosti bi izpostavili 
kot posebej uspešne in odmevne?

Šolska knjižničarka pripravlja ure 
pravljic, učiteljica glasbe pomaga pri 
vodenju pevskega zbora v vrtcu, učitelji-
ca gospodinjstva pri izvedbi kuharskih 
delavnic. Učitelji različnih predmetov iz-
vajajo interna izobraževanja za strokov-
ne delavce (plesne delavnice, računal-
niško izobraževanje, igranje instrumen-
tov …). Z učenci sodelujemo z izmenjavo 
predstav, ki jih pripravljajo tako naši 
otroci kot tudi učenci. Spremljamo raz-
stave, ki nastajajo v prostorih vrtca in 
šole. 

V domačem okolju dobro sodelujemo 
z vsemi društvi v občini in krajevnih 
skupnostih, s samostojnimi podjetniki in 
drugimi delovnimi organizacijami. Iz-
postavila bi Društvo prijateljev mladine 
Braslovče, ki skrbi za izvedbo različnih 
delavnic preko leta, otroke razveseljuje z 
otroškimi predstavami, izvaja šolo za 
starše. Že četrto leto izvajamo projekt 
Zeleni nahrbtnik. Nahrbtnik z zmaj-
čkom Jurčkom potuje iz vrtca v vrtec, 
kjer otroci rešujejo ekološke naloge in 
oblikujejo nove. Zaključek projekta je 
skupen v Braslovčah tudi za vse okoliške 
sodelujoče vrtce pri OŠ. S programom 
sodelujemo na občinskih in krajevnih 
prireditvah. Zunanji obiskovalci nas z 
obiski kulturno in vsebinsko bogatijo 
(pevski zbor starejših občanov, babice na 
obisku, čebelar …). 

Straši sodelujejo in se vključujejo v 
načrtovanje dela in življenja vrtca, tudi 
kot izvajalci delavnic različnih vsebin 
(mizar, medicinska sestra, pilot, frizer 
…). Koristijo tudi vse oblike sodelovanja, 
ki jih pripravljamo preko šolskega leta.

OŠ Braslovče je vključena v mrežo 
zdravih slovenskih šol, torej imamo 
zdrav vrtec. Rdečo nit dejavnosti projek-

Martina Kumer
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ta predstavljajo odnosi, ki vključujejo 
tudi vrstniško mediacijo. Pozornost po-
svečamo zdravemu življenjskemu slogu, 
biotski raznolikosti, varovanju pred 
nevarnostmi sončenja, uvajanju neo-
bičajnih živil v obroke, s športnimi mi-
nutkami in zadostno hidracijo. Projekt 
zaključujemo s športnim dopoldnevom 
treh generacij. 

V mesecu juniju bomo izvedli projekt 
»mesec brez igrač«, da bi bolj pobrskali  
po domišljiji, umirjanju. Z okoljem že-
limo vzpostaviti stik z več čutili in ga 
sprejemati s pomočjo vizualnih, avditiv-
nih in kinestetičnih kanalov. 

Obogatitvene dejavnosti izvajajo stro-
kovni delavci vrtca vsak zadnji petek v 
mesecu. Otroci se po želji vključujejo v 

pripravljene dejavnosti glede na intere-
se, potrebe in trenutna razpoloženja. 
Strokovni delavci pripravijo vsebine 
različnih področij. Najbolj obiskane so 
gibalne delavnice, lutkovni, razisko-
valno eksperimentalni, živi kotički, tudi 
pevski zbor. 

Interesne dejavnosti izvajajo stro-
kovni delavci po končanem poslovnem 
času vrtca. Kar nekaj let uspešno 
izvajamo dejavnost Iz babičine kuhar-
ske knjige, ki se odvija v gospodinjski 
učilnici, kjer so pogoji za izvedbo 
različnih kuharskih dobrot res odlični. V 
povezavi PD Dobrovlje izvajamo inte-
resno dejavnost Ciciban planinček, ki 
organizira planinske pohode po oko-
liških hribih. Otroci so navdušeni nad 
plesnimi uricami in drugimi oblikami 
gibalnih dejavnosti. 

Ali kdaj pogrešate delo v oddelku?

Hvala za vaše odgovore in še naprej 
vam želimo uspešno vodenje vrtca.

Spraševala je 
Rozalija Kovač

Ne pogrešam dela v oddelku, saj 
pogosto nadomeščam odsotne strokov-
ne delavce. Še vedno primem v roke ki-
taro, zaigram, zapojem, zaplešem. 
Toplota, ki mi takrat veje iz notranjosti 
telesa, oči, ki vidijo pravljico, ušesa, ki 
slišijo melodijo, prebudijo otroka v meni. 
Dobro skrbim zanj, da bo rad vedno z 
mano.

Praznik jabolka

V našem vrtcu 
smo se v okviru 
projekta Zdravo 
življenje odločili, 
da se seznanimo 
z jabolkom. V 
skupini tri- do 
štiriletnikov smo 
si naredili 
poseben načrt 
dejavnosti, ki so 
potekale dva 
tedna.  

in okolja. Vsak otrok je imel svoj varen 
nož. Vsi smo pridno lupili in rezali, 
tehtali, beležili dodano vsebino in brali 
recept.  Marmelada je uspela, poskusili 
so jo vsi otroci našega vrtca. Napolnili 
smo devet stekleničk. Uspeh nas je nav-
dal s pogumom in tako smo se lotili pri-
prave krhljev. Poznali smo že postopek 
priprave prostora, rekvizitov in higien-
skih pravil in nam je zato bilo lažje. 
Jabolka smo rezali na zares tanke krhlje. 
Tiste, ki niso bili po našem okusu, pa smo 
kar sproti pojedli. Za pomoč smo za-
prosili našo prijazno kuharico Mirjano, 
ki nam je pomagala, da so se jabolčni 
krhlji lepo enakomerno posušili v pečici. 
Mi smo le občasno »nadzorovali« posto-
pek. Naslednji dan smo krhlje poskusili 
in preostanek spravili v pripravljene čis-
te kozarce. 

Nato smo se lotili priprave soka. 
Pomagala nam je naša vzgojiteljica Gizi-
ka s svojim sokovnikom. Za vse ostalo pa 
smo bili že pravi strokovnjaki. Otroci so 
že sami organizirali umivanje jabolk. Ko 
je skozi cevko pritekel sok, je bilo navdu-
šenje zelo veliko. 

Naslednji dan smo se lotili izdelave 
etiket za stekleničke in izdelave večjega 
plakata o jabolku. Etikete so nam zares 

uspele, narisali smo jabolko. Prilepili 
smo jih na kozarčke. Nato smo iz kariras-
tega blaga izrezali okrogle krpice in jih 
zavezali na stekleničke. Razstavili smo 
jih na polico in jih ponosno opazovali. 

Nazadnje pa smo praznovali – vse štiri 
skupine našega vrtca skupaj. Praznik 
smo poimenovali »praznik jabolka«. 
Drug drugemu smo predstavili svoje de-
javnosti na to temo. Mi smo seveda ponu-
jali svoje okusne in zdrave izdelke. Vsi so 
nas pohvalili. Otroci iz  sosednje skupine 
so nam pripravili jabolčni kompot, mlaj-
ši otroci pa jabolka na svoj način. Nato 
smo še zaplesali, kot se za praznik spodo-
bi. Bili smo zadovoljni. 

Kaj smo se naučili ob vsem tem? Lepo 
se je potruditi in potem uživati ob sa-
dovih dela. Naši potenciali so povsod 
okoli nas, le poiskati jih je treba. Tudi 
otroci lahko naučijo starše nekaj novega 
– skupaj lahko pripravijo krhlje. In kaj 
bomo s preostankom naših zakladov? 
Povabili bomo starše in jim postregli s 
tem, kar smo pripravili. 

                                                                                                                                                                                                           
Rozina Kramar, vzgojiteljica 

OŠ dr. Franceta Prešerna, 
enota vrtec, Črenšovci   

Skupna dejavnost otrok in vzgojiteljic
V igralnico otrok od drugega do tret-

jega leta sva prinesli nekaj različno ve-
likih škatel. Skupaj z otroki smo si jih 
ogledali, nato pa sva jih spraševali, kaj bi 
naredili iz teh škatel.

Povedali sva jim, da si bova vse ideje 
zapisali. Otroci so po kratkem premi-
sleku začeli naštevati predmete (ping-
vin, hiša, roža, robot …), midve pa sva vse 
pridno zapisali na plakat. Idej nisva ko-
mentirali, vse so bile pravilne. To je otro-
ke spodbudilo še k večji domišljiji. Ogla-
sili so se tudi otroci, ki so bili do tedaj 
tiho.

Otroci so se nazadnje odločili, da bo-
mo najprej izdelali hišo. Otroke sva 
pustili, da so se igrali s škatlami, kakor so 
sami želeli. Res so uživali v igri z njimi. 
Pod večjimi škatlami so se skrivali ali si 
naredili bivališče in se v njem pogovar-
jali. Ob igri s škatlami so nekateri otroci 
ugotovili, da avtomobila nismo napisali 
na plakat. Tako smo dopisali še tega.

Za izdelovanje hiše smo uporabili zelo 
velike škatle. Otroci so jih držati, da sva 
jih lahko zlepili skupaj. Hišo so pobarvali 
z rdečo in rumeno barvo. Skupaj smo 
določili, kje bodo vrata in okna, izrezali 
sva jih, otroci so opazovali, če delava po 
njihovih navodilih. Že tisti dan so se v 
hiši tudi igrali. Ko smo bili na sprehodu 
in opazovali hiše ob poti, so otroci ugoto-
vili, da imajo hiše hišno številko z  ime-
nom  ulice. Vse to je dobila tudi naša hiša 
iz škatel. Opazili so, da imajo okna tudi 
zavese. Izbrali so blago, sešili sva zavese 
in skupaj smo jih obesili na okna. Naša 
hiša je bila zdaj popolnoma gotova. Van-
jo smo dali samo še sedežno, dojenčke, 
posodice in igra se je vsakodnevno odvi-
jala v njej.

Po nekaj dneh so si zaželeli, da bi iz 
škatel naredili avtomobil. Ker smo  imeli 
še veliko škatel, so se odločili, da bodo 
naredili kar dva avtomobila. Pobarvali 
so škatle, iz obročev smo naredili volan, 
pritrdili luči na avto in škatle poveznili 

na lesena vozička s kolesi. Zdaj so se z 
avtomobiloma lahko vozili.

V naslednjih dneh smo po želji otrok 
tako izdelali še pralni stroj in robota. Ves 
potek tega raziskovanja z otroki sva foto-
grafirali. Nekaj slik sva razvili in jih prile-
pili na omaro, da so jim bile vseskozi na 
vpogled. Otroci so se radi ustavljali ob 
njih in komentirali. V pogovoru z njimi 
sva ugotovili, da jim je bilo vse, kar smo 
naredili, všeč. Nekaterim otrokom je bila 
najbolj všeč hiša, ker so se lahko igrali v 
njej, drugi so se rajši vozili z avtomobi-
loma.

Otroci so pokazali veliko vztrajnosti, 
zavzetosti, bili so pravzaprav tisti, ki so 
naju peljali naprej. Veselili smo se 
vsakega dneva posebej in uživali ob 
ustvarjanju. 

                                                                               
Valentina Mevc in 

Mateja  Podvratnik, vzg.
Vrtec Šoštanj

O tem in onem iz naših vrtcev Najprej smo pri starših povprašali, če 
bi nam kdo odstopil neobrano jablano 
domačih, neškropljenih jabolk. Ponu-
dila se nam je Tjašina družina, ki živi v 
sosednjih Žižkih. Pripravili smo se na po-
hod, ki je bil v vetrovnem vremenu pravi 
podvig. Vsi smo sodelovali pri pripravi 
nahrbtnika, ki ga je nosila vzgojiteljica 
Petra. Določili smo si tudi »pohodna 
pravila«, ki so bila nekoliko drugačna od 
pravil na sprehodu. Po premagani poti in 
okrepčilu v Žižkih smo se lotili obiranja 
jabolk stare sorte »bobovec«. Napolnili 
smo nahrbtnik ter dve košari. Košare je v 
vrtec pripeljala prijazna mamica. Na-
slednji dan smo se lotili zbiranja različ-
nih manjših stekleničk s pokrovi in re-
ceptov za predelavo jabolk. Starši so radi 
sodelovali in zbirka se je ob velikem po-
nosu otrok bogatila. Ob stekleničkah 
smo se igrali matematične igre (večje, 
manjše, višje, nižje, ovalno, okroglo …), 
ob receptih pa smo se spoprijeli s pisme-
nimi izzivi, saj smo tudi sami »pisali« re-
cepte.

Izbrali smo recept za marmelado in se 
lotili dela. Pripravili smo si vse rekvizite 
(tehtnico, lonec, kuhalnico, predpas-
nike, jabolka, limone, sladkor). Spoznali 
smo ves proces dela in skrb za čistočo rok 

Ob polnih košarah jabolk
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ta predstavljajo odnosi, ki vključujejo 
tudi vrstniško mediacijo. Pozornost po-
svečamo zdravemu življenjskemu slogu, 
biotski raznolikosti, varovanju pred 
nevarnostmi sončenja, uvajanju neo-
bičajnih živil v obroke, s športnimi mi-
nutkami in zadostno hidracijo. Projekt 
zaključujemo s športnim dopoldnevom 
treh generacij. 

V mesecu juniju bomo izvedli projekt 
»mesec brez igrač«, da bi bolj pobrskali  
po domišljiji, umirjanju. Z okoljem že-
limo vzpostaviti stik z več čutili in ga 
sprejemati s pomočjo vizualnih, avditiv-
nih in kinestetičnih kanalov. 

Obogatitvene dejavnosti izvajajo stro-
kovni delavci vrtca vsak zadnji petek v 
mesecu. Otroci se po želji vključujejo v 

pripravljene dejavnosti glede na intere-
se, potrebe in trenutna razpoloženja. 
Strokovni delavci pripravijo vsebine 
različnih področij. Najbolj obiskane so 
gibalne delavnice, lutkovni, razisko-
valno eksperimentalni, živi kotički, tudi 
pevski zbor. 

Interesne dejavnosti izvajajo stro-
kovni delavci po končanem poslovnem 
času vrtca. Kar nekaj let uspešno 
izvajamo dejavnost Iz babičine kuhar-
ske knjige, ki se odvija v gospodinjski 
učilnici, kjer so pogoji za izvedbo 
različnih kuharskih dobrot res odlični. V 
povezavi PD Dobrovlje izvajamo inte-
resno dejavnost Ciciban planinček, ki 
organizira planinske pohode po oko-
liških hribih. Otroci so navdušeni nad 
plesnimi uricami in drugimi oblikami 
gibalnih dejavnosti. 

Ali kdaj pogrešate delo v oddelku?

Hvala za vaše odgovore in še naprej 
vam želimo uspešno vodenje vrtca.

Spraševala je 
Rozalija Kovač

Ne pogrešam dela v oddelku, saj 
pogosto nadomeščam odsotne strokov-
ne delavce. Še vedno primem v roke ki-
taro, zaigram, zapojem, zaplešem. 
Toplota, ki mi takrat veje iz notranjosti 
telesa, oči, ki vidijo pravljico, ušesa, ki 
slišijo melodijo, prebudijo otroka v meni. 
Dobro skrbim zanj, da bo rad vedno z 
mano.

Praznik jabolka

V našem vrtcu 
smo se v okviru 
projekta Zdravo 
življenje odločili, 
da se seznanimo 
z jabolkom. V 
skupini tri- do 
štiriletnikov smo 
si naredili 
poseben načrt 
dejavnosti, ki so 
potekale dva 
tedna.  

in okolja. Vsak otrok je imel svoj varen 
nož. Vsi smo pridno lupili in rezali, 
tehtali, beležili dodano vsebino in brali 
recept.  Marmelada je uspela, poskusili 
so jo vsi otroci našega vrtca. Napolnili 
smo devet stekleničk. Uspeh nas je nav-
dal s pogumom in tako smo se lotili pri-
prave krhljev. Poznali smo že postopek 
priprave prostora, rekvizitov in higien-
skih pravil in nam je zato bilo lažje. 
Jabolka smo rezali na zares tanke krhlje. 
Tiste, ki niso bili po našem okusu, pa smo 
kar sproti pojedli. Za pomoč smo za-
prosili našo prijazno kuharico Mirjano, 
ki nam je pomagala, da so se jabolčni 
krhlji lepo enakomerno posušili v pečici. 
Mi smo le občasno »nadzorovali« posto-
pek. Naslednji dan smo krhlje poskusili 
in preostanek spravili v pripravljene čis-
te kozarce. 

Nato smo se lotili priprave soka. 
Pomagala nam je naša vzgojiteljica Gizi-
ka s svojim sokovnikom. Za vse ostalo pa 
smo bili že pravi strokovnjaki. Otroci so 
že sami organizirali umivanje jabolk. Ko 
je skozi cevko pritekel sok, je bilo navdu-
šenje zelo veliko. 

Naslednji dan smo se lotili izdelave 
etiket za stekleničke in izdelave večjega 
plakata o jabolku. Etikete so nam zares 

uspele, narisali smo jabolko. Prilepili 
smo jih na kozarčke. Nato smo iz kariras-
tega blaga izrezali okrogle krpice in jih 
zavezali na stekleničke. Razstavili smo 
jih na polico in jih ponosno opazovali. 

Nazadnje pa smo praznovali – vse štiri 
skupine našega vrtca skupaj. Praznik 
smo poimenovali »praznik jabolka«. 
Drug drugemu smo predstavili svoje de-
javnosti na to temo. Mi smo seveda ponu-
jali svoje okusne in zdrave izdelke. Vsi so 
nas pohvalili. Otroci iz  sosednje skupine 
so nam pripravili jabolčni kompot, mlaj-
ši otroci pa jabolka na svoj način. Nato 
smo še zaplesali, kot se za praznik spodo-
bi. Bili smo zadovoljni. 

Kaj smo se naučili ob vsem tem? Lepo 
se je potruditi in potem uživati ob sa-
dovih dela. Naši potenciali so povsod 
okoli nas, le poiskati jih je treba. Tudi 
otroci lahko naučijo starše nekaj novega 
– skupaj lahko pripravijo krhlje. In kaj 
bomo s preostankom naših zakladov? 
Povabili bomo starše in jim postregli s 
tem, kar smo pripravili. 

                                                                                                                                                                                                           
Rozina Kramar, vzgojiteljica 

OŠ dr. Franceta Prešerna, 
enota vrtec, Črenšovci   

Skupna dejavnost otrok in vzgojiteljic
V igralnico otrok od drugega do tret-

jega leta sva prinesli nekaj različno ve-
likih škatel. Skupaj z otroki smo si jih 
ogledali, nato pa sva jih spraševali, kaj bi 
naredili iz teh škatel.

Povedali sva jim, da si bova vse ideje 
zapisali. Otroci so po kratkem premi-
sleku začeli naštevati predmete (ping-
vin, hiša, roža, robot …), midve pa sva vse 
pridno zapisali na plakat. Idej nisva ko-
mentirali, vse so bile pravilne. To je otro-
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sili so se tudi otroci, ki so bili do tedaj 
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sami želeli. Res so uživali v igri z njimi. 
Pod večjimi škatlami so se skrivali ali si 
naredili bivališče in se v njem pogovar-
jali. Ob igri s škatlami so nekateri otroci 
ugotovili, da avtomobila nismo napisali 
na plakat. Tako smo dopisali še tega.

Za izdelovanje hiše smo uporabili zelo 
velike škatle. Otroci so jih držati, da sva 
jih lahko zlepili skupaj. Hišo so pobarvali 
z rdečo in rumeno barvo. Skupaj smo 
določili, kje bodo vrata in okna, izrezali 
sva jih, otroci so opazovali, če delava po 
njihovih navodilih. Že tisti dan so se v 
hiši tudi igrali. Ko smo bili na sprehodu 
in opazovali hiše ob poti, so otroci ugoto-
vili, da imajo hiše hišno številko z  ime-
nom  ulice. Vse to je dobila tudi naša hiša 
iz škatel. Opazili so, da imajo okna tudi 
zavese. Izbrali so blago, sešili sva zavese 
in skupaj smo jih obesili na okna. Naša 
hiša je bila zdaj popolnoma gotova. Van-
jo smo dali samo še sedežno, dojenčke, 
posodice in igra se je vsakodnevno odvi-
jala v njej.

Po nekaj dneh so si zaželeli, da bi iz 
škatel naredili avtomobil. Ker smo  imeli 
še veliko škatel, so se odločili, da bodo 
naredili kar dva avtomobila. Pobarvali 
so škatle, iz obročev smo naredili volan, 
pritrdili luči na avto in škatle poveznili 

na lesena vozička s kolesi. Zdaj so se z 
avtomobiloma lahko vozili.

V naslednjih dneh smo po želji otrok 
tako izdelali še pralni stroj in robota. Ves 
potek tega raziskovanja z otroki sva foto-
grafirali. Nekaj slik sva razvili in jih prile-
pili na omaro, da so jim bile vseskozi na 
vpogled. Otroci so se radi ustavljali ob 
njih in komentirali. V pogovoru z njimi 
sva ugotovili, da jim je bilo vse, kar smo 
naredili, všeč. Nekaterim otrokom je bila 
najbolj všeč hiša, ker so se lahko igrali v 
njej, drugi so se rajši vozili z avtomobi-
loma.

Otroci so pokazali veliko vztrajnosti, 
zavzetosti, bili so pravzaprav tisti, ki so 
naju peljali naprej. Veselili smo se 
vsakega dneva posebej in uživali ob 
ustvarjanju. 

                                                                               
Valentina Mevc in 

Mateja  Podvratnik, vzg.
Vrtec Šoštanj
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sosednjih Žižkih. Pripravili smo se na po-
hod, ki je bil v vetrovnem vremenu pravi 
podvig. Vsi smo sodelovali pri pripravi 
nahrbtnika, ki ga je nosila vzgojiteljica 
Petra. Določili smo si tudi »pohodna 
pravila«, ki so bila nekoliko drugačna od 
pravil na sprehodu. Po premagani poti in 
okrepčilu v Žižkih smo se lotili obiranja 
jabolk stare sorte »bobovec«. Napolnili 
smo nahrbtnik ter dve košari. Košare je v 
vrtec pripeljala prijazna mamica. Na-
slednji dan smo se lotili zbiranja različ-
nih manjših stekleničk s pokrovi in re-
ceptov za predelavo jabolk. Starši so radi 
sodelovali in zbirka se je ob velikem po-
nosu otrok bogatila. Ob stekleničkah 
smo se igrali matematične igre (večje, 
manjše, višje, nižje, ovalno, okroglo …), 
ob receptih pa smo se spoprijeli s pisme-
nimi izzivi, saj smo tudi sami »pisali« re-
cepte.

Izbrali smo recept za marmelado in se 
lotili dela. Pripravili smo si vse rekvizite 
(tehtnico, lonec, kuhalnico, predpas-
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Poskus z vodo
-Škratek jo je popil.
-Miška je prišla in jo popila.
-Mogoče se je kozarček prevrnil in 
voda polila.

-Dobila je noge in ven skočila, 
daleč šla.

-Dali smo premalo vode.
-Kozarček je puščal.

Ponovno smo označili nivo vode in 
naslednji dan zopet opazovali. Vode je 
bilo manj, odgovori otrok pa so bili po-
dobni kot prejšnji dan. Ena izmed deklic 
je povedala, da misli, da se je voda posu-
šila.

Otroci so tudi pri tretjem opazovanju 
dajali podobne odgovore kot prejšnja dva 
dneva. S pomočnico Janjo Anžlin sva 
otroke spomnili na luže pred vrtcem. Bile 

so, pa jih ni več. Kam so izginile? Vedeli 
so povedati, da je šla tista voda v oblake, 
ker je sijalo toplo sonce. Deček je še po-
vedal, da je šla voda v črne oblake, da bo 
potem zopet deževalo.

Na koncu so skupaj ugotovili, da je 
»šla« voda iz kozarčka v zrak naše igral-
nice.

S to dejavnostjo sva s pomočnico 
spodbudili radovednost pri otrocih, 
hkrati pa želeli, da so otroci aktivno raz-
mišljali. Otrokom je bila dana možnost, 
da so opazovali, razmišljali in ugotav-
ljali ter  s svojimi izkušnjami prišli do 
nekaterih spoznanj o vodi.

Milena Turk,  vzgojiteljica
Vrtec pri OŠ Žužemberk

Starši za otroke
Na pobudo strokovnih delavk je deset staršev 

privolilo, da bodo igrali v predstavi za otroke. 
Začeli smo z izbiranjem pravljic, ki so otrokom 
blizu. Odločili smo se za zgodbo o Vranu Doko-
lenku, Vse naj bo moje. Sledilo je pisanje scenarija 
po knjigi in razdelitev vlog. Najprej so pošle stran-
ske vloge z manj scenarija, a tudi z glavno vlogo 
vrana nismo imeli težav, saj imamo v skupini 
mamico z naravnim talentom za igro. Sledile so 
vaje v vrtcu, kamor so starši hodili pod pretvezo, 
da morajo še nazaj v službo, saj je bila igra prese-
nečenje za otroke. Zbirali smo tudi rekvizite in 
kostume, šivali, urejali sceno. Pri tem so nevede 
pomagali tudi otroci, ko so naslikali drevesa za 
sceno. Za glasbene vložke v igri je s klavirjem 
poskrbela Katarina Karlovšek. S starši smo se 
tedensko dobivali skoraj dva meseca, nato pa imeli 
premiero igre na roditeljskem sestanku. Z otroki 
smo pripravili nekaj pesmic in deklamacij, tako da 
so mislili, da bodo sami presenetili starše z nasto-
pom. Igra je, kljub tremi nastopajočih staršev, 
odlično uspela, starši so se v svoje vloge dobro vži-
veli in odigrali brez najmanjše napake. Največ pa 
je bilo seveda vredno to, da so otrokom pripravili 
nepozabno presenečenje in da so kar žareli, ko so 
prepoznali svoje starše v vlogi nastopajočih. 

Starši so skupaj z otroki doma spekli pecivo in tako smo se vsi skupaj na 
koncu druženja še posladkali. Starši so predstavo odigrali tudi v dopol-
danskem času za vse otroke naše enote Luna ter v otroški knjižnici Miško 
Knjižko.

Katja Mahne, dipl. vzg.
Vrtec Anice Černejeve Celje

Foto: Igra, ki so jo otrokom zaigrali starši.

Spoznavali smo domaci kraj
V skupini starejših otrok je v začetku 

meseca novembra potekal projekt »Naš 
kraj Mokronog«. Na sprehodih po Mo-
kronogu in njegovi okolici, ob ogledo-
vanju fotografij in razglednic kraja, ob 
prebiranju literature Staneta Pečka in 
člankov v časopisih smo raziskovali naš 
kraj Mokronog. 

S pomočjo različnih fotografij, slik, 
razglednic smo oblikovali plakat Mo-
kronog nekoč – danes, izdelali zemljevid 
Mokronoga in ga na sprehodih dopol-
njevali z lepljenjem piktogramov po-
membnih stavb. Nadaljevali smo z likov-

nimi dejavnostmi: risali smo z ogljem na 
temo »Mokronog«, izdelali grb kraja ter 
zaključili z izdelavo makete kraja.

Ker o izvoru imena o Mokronogu ve 
veliko povedati gospod Stane Peček, av-
tor Mokronožcev, po katerih se imenuje 
tudi naš vrtec, smo ga povabili v naš 
oddelek. Povabilu otrok se je z veseljem 
odzval. Prijetno druženje je popestril s 
Čakcem, ki je eden izmed škratov Mokro-
nožcev, s katerim je ob prihodu zelo raz-
veselil otroke. Škrat Čakec je pri otrocih 
iskal »veselo kost« in jo pri večini tudi 
našel. Gospod Stane je otrokom predsta-

vil tudi dobra dela škratov in pripovedo-
val o navihanih škratovskih dogodivšči-
nah ter o zgodbah, kako je Mokronog 
dobil ime. Tudi otroci so pripovedovali o 
tem, kako jim škratje ponoči ponagajajo 
in zvlečejo njihove odeje na tla in kje vse 
jih videvajo.

Otroci so se zahvalili gospodu Stanetu 
z otroškimi risbicami, ki so mu jih ob 
koncu srečanja podarili. 

Janja Brcar, dipl. vzg.
Vrtec Mokronožci, Mokronog

Sem vzgojiteljica otrok v vrtcu pri 
Osnovni šoli Žužemberk. Naša skupina 
se imenuje Miškolini. Otroci so stari od 
štiri do pet let. Naš vrtec stoji na kraju, od 
koder imamo lep razgled na naselje in 
okoliške hribe. Skozi celo leto hodimo na 
sprehode, opazujemo naravno in 
družbeno spreminjanje okolja in razis-
kujemo zanimivosti, s katerimi se sreču-
jemo.

Med drugim smo naredili tudi poiz-
kus z vodo. V kozarček smo nalili dolo-
čeno količino vode. Nivo vode smo ozna-
čili in naslednji dan opazili, da je vode 
manj. Zanimalo nas je, kaj se je zgodilo z 
vodo. Otroci so razmišljali, ugotavljali in 
povedali:

-Polž jo je polil.

Lana Cokan (5,5 let).
Mentorica: Milena Kompan
Vrtec Velenje, enota Jakec
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šila.

Otroci so tudi pri tretjem opazovanju 
dajali podobne odgovore kot prejšnja dva 
dneva. S pomočnico Janjo Anžlin sva 
otroke spomnili na luže pred vrtcem. Bile 

so, pa jih ni več. Kam so izginile? Vedeli 
so povedati, da je šla tista voda v oblake, 
ker je sijalo toplo sonce. Deček je še po-
vedal, da je šla voda v črne oblake, da bo 
potem zopet deževalo.

Na koncu so skupaj ugotovili, da je 
»šla« voda iz kozarčka v zrak naše igral-
nice.

S to dejavnostjo sva s pomočnico 
spodbudili radovednost pri otrocih, 
hkrati pa želeli, da so otroci aktivno raz-
mišljali. Otrokom je bila dana možnost, 
da so opazovali, razmišljali in ugotav-
ljali ter  s svojimi izkušnjami prišli do 
nekaterih spoznanj o vodi.

Milena Turk,  vzgojiteljica
Vrtec pri OŠ Žužemberk

Starši za otroke
Na pobudo strokovnih delavk je deset staršev 

privolilo, da bodo igrali v predstavi za otroke. 
Začeli smo z izbiranjem pravljic, ki so otrokom 
blizu. Odločili smo se za zgodbo o Vranu Doko-
lenku, Vse naj bo moje. Sledilo je pisanje scenarija 
po knjigi in razdelitev vlog. Najprej so pošle stran-
ske vloge z manj scenarija, a tudi z glavno vlogo 
vrana nismo imeli težav, saj imamo v skupini 
mamico z naravnim talentom za igro. Sledile so 
vaje v vrtcu, kamor so starši hodili pod pretvezo, 
da morajo še nazaj v službo, saj je bila igra prese-
nečenje za otroke. Zbirali smo tudi rekvizite in 
kostume, šivali, urejali sceno. Pri tem so nevede 
pomagali tudi otroci, ko so naslikali drevesa za 
sceno. Za glasbene vložke v igri je s klavirjem 
poskrbela Katarina Karlovšek. S starši smo se 
tedensko dobivali skoraj dva meseca, nato pa imeli 
premiero igre na roditeljskem sestanku. Z otroki 
smo pripravili nekaj pesmic in deklamacij, tako da 
so mislili, da bodo sami presenetili starše z nasto-
pom. Igra je, kljub tremi nastopajočih staršev, 
odlično uspela, starši so se v svoje vloge dobro vži-
veli in odigrali brez najmanjše napake. Največ pa 
je bilo seveda vredno to, da so otrokom pripravili 
nepozabno presenečenje in da so kar žareli, ko so 
prepoznali svoje starše v vlogi nastopajočih. 

Starši so skupaj z otroki doma spekli pecivo in tako smo se vsi skupaj na 
koncu druženja še posladkali. Starši so predstavo odigrali tudi v dopol-
danskem času za vse otroke naše enote Luna ter v otroški knjižnici Miško 
Knjižko.

Katja Mahne, dipl. vzg.
Vrtec Anice Černejeve Celje

Foto: Igra, ki so jo otrokom zaigrali starši.

Spoznavali smo domaci kraj
V skupini starejših otrok je v začetku 

meseca novembra potekal projekt »Naš 
kraj Mokronog«. Na sprehodih po Mo-
kronogu in njegovi okolici, ob ogledo-
vanju fotografij in razglednic kraja, ob 
prebiranju literature Staneta Pečka in 
člankov v časopisih smo raziskovali naš 
kraj Mokronog. 

S pomočjo različnih fotografij, slik, 
razglednic smo oblikovali plakat Mo-
kronog nekoč – danes, izdelali zemljevid 
Mokronoga in ga na sprehodih dopol-
njevali z lepljenjem piktogramov po-
membnih stavb. Nadaljevali smo z likov-

nimi dejavnostmi: risali smo z ogljem na 
temo »Mokronog«, izdelali grb kraja ter 
zaključili z izdelavo makete kraja.

Ker o izvoru imena o Mokronogu ve 
veliko povedati gospod Stane Peček, av-
tor Mokronožcev, po katerih se imenuje 
tudi naš vrtec, smo ga povabili v naš 
oddelek. Povabilu otrok se je z veseljem 
odzval. Prijetno druženje je popestril s 
Čakcem, ki je eden izmed škratov Mokro-
nožcev, s katerim je ob prihodu zelo raz-
veselil otroke. Škrat Čakec je pri otrocih 
iskal »veselo kost« in jo pri večini tudi 
našel. Gospod Stane je otrokom predsta-

vil tudi dobra dela škratov in pripovedo-
val o navihanih škratovskih dogodivšči-
nah ter o zgodbah, kako je Mokronog 
dobil ime. Tudi otroci so pripovedovali o 
tem, kako jim škratje ponoči ponagajajo 
in zvlečejo njihove odeje na tla in kje vse 
jih videvajo.

Otroci so se zahvalili gospodu Stanetu 
z otroškimi risbicami, ki so mu jih ob 
koncu srečanja podarili. 

Janja Brcar, dipl. vzg.
Vrtec Mokronožci, Mokronog

Sem vzgojiteljica otrok v vrtcu pri 
Osnovni šoli Žužemberk. Naša skupina 
se imenuje Miškolini. Otroci so stari od 
štiri do pet let. Naš vrtec stoji na kraju, od 
koder imamo lep razgled na naselje in 
okoliške hribe. Skozi celo leto hodimo na 
sprehode, opazujemo naravno in 
družbeno spreminjanje okolja in razis-
kujemo zanimivosti, s katerimi se sreču-
jemo.

Med drugim smo naredili tudi poiz-
kus z vodo. V kozarček smo nalili dolo-
čeno količino vode. Nivo vode smo ozna-
čili in naslednji dan opazili, da je vode 
manj. Zanimalo nas je, kaj se je zgodilo z 
vodo. Otroci so razmišljali, ugotavljali in 
povedali:

-Polž jo je polil.

Lana Cokan (5,5 let).
Mentorica: Milena Kompan
Vrtec Velenje, enota Jakec
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Didaktièni pogovori

Povzetek
V uvodu prispevka predstavljam 
okvir dogajanja, ki ga predstav-
ljajo cilji in organiziran prostor. 
V osrednjem delu prispevka pa 
želim predstaviti primera iz 
lastne prakse, v katero vnašam 
miselne izzive in didaktiène 
pogovore. Priložnosti zanje je 
vedno dovolj.
Kljuène besede: poizkus, pogovor

Primer poizkusa in pogovora
Z otroki smo preizkusili, kaj se zgodi z 

mokro krpo, ki jo pustimo èez noè na 
prostem, drugo pa pustimo v igralnici. 
Videli smo, da je postala trda, da je zmr-
znila.

Na igrišèu je dan pozneje prišlo do za-
nimivega pogovora skupine otrok, ki se 
je igrala na snegu. Otroci so raziskovali 
po igrišèu, opazovali sledi èevljev v snegu 
in jih primerjali. Opazovala sem manjšo 
skupino otrok, v kateri je deèek otrokom 
govoril, da je našel zlato. Ocenila sem, da 
se moram vkljuèiti v pogovor, zato sem 
pristopila k njim, prisluhnila pogovoru 
in se vkljuèila.

V: »Kaj ste odkrili?«
O1: »Poglej, našel sem zlato.«
V: »Misliš, da je to zlato?«
O1: »Ne, to je sneg.«
O2: »To ni sneg, to je led.«

Zaèutila sem potrebo po tem, da 
otrokom postavim vprašanje, ki bo od 
njih zahtevalo razmišljanje in povezavo 
z predhodnim znanjem, zato vprašam:

V: »Razloži mi, zakaj misliš, da je 
led?«

O3: »Najprej pada sneg, potem pa 
nastane led.«

V: »Misliš, da je sneg led?«
O3: »Ne, led je trda voda. Nastane, ko je 

mrzlo. Èe pa imamo radiator, se pa 
led stopi.«

V: »Zakaj pa imaš sedaj, ko držiš led v 
rokah, mokre dlani?«

O4: »Ker se led topi.«
V: »Razloži mi, zakaj se v tvojih rokah 

sneg in led topita?« 
O1: »Zato, ker imam rokavice in imam 

spodaj tople roke.«
V: »To razumem, ampak še vedno ne 

vemo, kaj pravzaprav je led?«
O: »Led je voda in èe je zelo mrzlo 

nastane led. Veš, tako kot je nam 
zunaj zmrznila mokra krpa, da je 
bila trda, zmrzne tudi voda v led.«

Po tem pogovoru so otroci postali še po-
zornejši na spremembe, ki jih lahko 
povzročimo sami, s tem ko delujemo na 
predmete ali stvar.
Ugotovitve: V vzgojno-izobraževalni te-
mi sem ustvarjala situacije in priprav-
ljala sredstva, ob katerih so otroci po-
gosto iskali lastne strategije reševanja 
problema in primerjanja dogodkov (npr. 
to je pa takšne barve  kot takrat ko smo 

Okvir dogajanja
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S pomoènico vzgojiteljice sva v vzgojno-
izobraževalni temi Raziskujemo in me-
rimo sledili naslednjim ciljem:

spoznavanje lastnosti vode,
spodbujamo zapisovanje s simboli, 
grafično prikazovanje, oblikovanje 
in odčitavanje,
omogočamo štetje in prirejanje 1:1,
spoznavanje različnega merjenja.
V igralnici sva organizirali naslednje 
kotièke in vzgojna sredstva: 
bralno-pisni kotièek (izobraževalne 
slikanice, enciklopedija o 
raziskovanju, merjenju, štetju),
didaktični kotiček z namiznimi 
igrami (sestavljanke, spomin, igre 
oblik, igre za prostorske odnose, 
logo),
kotiček za konstruiranje (nikita, 
lego, kartonske  gradnike).

V skupni igralnici smo organizirali:
- računalniški kotiček in  
- raziskovalni kotiček (sredstva so bila 

različno ponujena glede na predmet 
raziskovanja; mešanje in merjenje 
tekočin, merjenje višine itd.)

Bogato uèno okolje je otroke priteg-
nilo k lastni aktivnosti, raziskovanju, 
spoznavanju iger in k reševanju pro-
blemov, ki so nastali priložnostno ali pa 
sva jih s pomoènico vnaprej naèrtovali. V 
tem èasu so bile vremenske temperature 
dovolj nizke, tako da smo lahko spozna-
vali razliène zimske pojave, lastnosti 
vode pa tudi na razliène naèine sami 
preizkusili. 

mešali tekoèine). Otroci so se med seboj 
veliko dogovarjali in navduševali drug 
drugega ob razliènih rezultatih in postali 
zelo raziskovalni. Nauèili smo se iskanja 
informacij v razliènih izobraževalnih sli-
kanicah in enciklopedijah, po katerih so 
otroci kasneje tudi pogosto posegali, se 
ob njih pogovarjali in ponovno verbalizi-
rali doloèene dejavnosti. 

Nekaj dni kasneje, ko se je pojavila 
močna odjuga, so se otroci po kosilu 
igrali v igralnih kotičkih. Nenadoma pa 
je pozornost otrok vzbudila deklica, ki je 
glasno zaklicala:
O1: »Glejte, kako hecno! Dežuje, pa tudi 

sonce sije.«

Na to izjavo se je odzvala manjša skupina 
otrok, ki je odšla k oknu, opazovali so, kaj 
se dogaja zunaj. Z žlebov je kapljalo, ob 
žlebu se je voda tudi razlivala. Deklica je 
prepričevala vse otroke, da zunaj dežuje. 
Ocenila sem, da se moram vključiti v po-
govor, zato sem vprašala:

V: »Kaj se je dogaja?«
O1: »Poglej, èisto tu ob steni dežuje.«
V: »Ne razumem, kako lahko dežuje 

samo tu ob steni vrtca, drugje pa 
sije sonce?«

Primer priložnostnega 
didaktičnega pogovora

O1: »Tu dežuje, ker je na strehi 
vodnjak.«

V: »Mislite, da je na strehi vrtca 
vodnjak?«

O2: »Ne, na strehi ni nikoli vodnjak. 
Voda je tam ob strani in teèe po 
železni cevi in zato dežuje.«

V: »Mislite, da sedaj dežuje?«
O2: »Ne, voda teèe po cevi, ko dežuje.«
V: »Misliš, da sedaj dežuje?«
O2: »Ne, samo s strehe teèe voda.«
V: »Mi lahko razložite, zakaj teèe voda 

s strehe, èe pravite, da sedaj ne 
dežuje?«

O1: »Ker je na strehi sneg.«
V: »Na strehi vrtca je sneg, ampak 

tukaj teèe voda.«
O2: »Aha, jaz vem. Sneg je na strehi, pa 

je toplo, ker sije sonce in sedaj teèe 
voda dol.«

V: »Kaj pa mislite, da se dogaja s 
snegom?«

O1: »Ker je toplo, se sneg topi in zato 
teèe voda.«

Ugotovitve: Èeprav je s strehe kapljalo že 
večkrat, so postali otroci na dogajanje 
pozorni šele takrat, ko so imeli za seboj 
že izkušnje in pogovore o lastnostih vo-
de. Odziv otrok potrjuje to, kar sta trdili 
Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 
(2008, str. 46), ko pravita, da je za otro-

kov spoznavni razvoj pomemben razvoj 
pozornosti. Otrok tistih dražljajev, na ka-
tere ne postane pozoren, sploh ne zazna, 
o njih ne razmišlja in se o njih ne pogo-
varja. Pomembno je, da vzgojiteljica opa-
zi dražljaj, ki je vzbudil otrokovo pozor-
nost in otroka pritegne v didaktični 
pogovor, ki nato otroka pripelje tudi do 
spoznanja.

Z otroki smo nato odšli ven in se 
preprièali, ali je naša trditev pravilna. S 
sabo smo vzeli tudi vedrca, v katera smo 
dali sneg in kasneje ugotavljali, v kolik-
šnem èasu se sneg spremeni v vodo. To 
vodo smo nato obarvali in merili kolièi-
no vode. Pripravili smo si tabelo, v katero 
smo vnašali podatke, pridobljene pri 
merjenju tekoèine. Opazila sem, da se je 
pri otrocih izjemno poveèalo zanimanje 
za opazovanje, opisovanje in razlaganje 
razliènih situacij. Reševanje ponujenih 
in priložnostno nastalih miselnih izzi-
vov je otroke zabavalo in veselili so se 
svojih uspehov.

                                                                                             

Zakljuèek

 
Darinka Belak, dipl. vzg.
 Vrtec Tonèke Èeèeve Celje

Forma viva 

Povzetek

Vzgojitelji smo se večkrat vprašali, na kakšen način bi otroci najbolje 
spoznali svoje družbeno okolje, vsakdanje življenje ljudi,  kulturno življen-
je ter dobili vpogled v širšo družbo, v kateri živijo. Izbrali smo projekt 
Turistične zveze Slovenije, katerega namen je med drugim bil tudi dvig 
turistične zavesti med najmlajšimi. Cilj projekta je možnost seznanjanja 
otrok z raznimi kulturami in tradicijami ter spoznavanja značilnosti 
okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost.

Ključne besede: domači kraj, forma viva, projekt, turizem

Izhodišče projekta
Dejavnost oziroma vsebina se nama 

je ponudila, ker so otroci že na prvih 
sprehodih v jeseni v našem naselju opa-
zili različne skulpture. 

» Kaj je to? «  je bilo vprašanje dečka iz 
skupine.

»To je forma viva,«  se je glasil odgo-
vor.

Oglasilo se je še nekaj otrok, ki so 
povedali, da so opazili še več takšnih 
skulptur različnih barv in oblik. Naslov 
projekta se je tako ponujal kar sam od 
sebe. Toda: kako otrokom na primeren 
in njim razumljiv način predstaviti for-
mo vivo?

Spraševali smo se, kaj naj bi projekt 
vseboval. Oblikovalo se je nekaj idej, da:
-spoznamo,  pravilno poimenujemo 
domači kraj;

-spoznamo, opazujemo, 
poimenujemo naselja;

Vsebina projekta
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Didaktièni pogovori

Povzetek
V uvodu prispevka predstavljam 
okvir dogajanja, ki ga predstav-
ljajo cilji in organiziran prostor. 
V osrednjem delu prispevka pa 
želim predstaviti primera iz 
lastne prakse, v katero vnašam 
miselne izzive in didaktiène 
pogovore. Priložnosti zanje je 
vedno dovolj.
Kljuène besede: poizkus, pogovor

Primer poizkusa in pogovora
Z otroki smo preizkusili, kaj se zgodi z 

mokro krpo, ki jo pustimo èez noè na 
prostem, drugo pa pustimo v igralnici. 
Videli smo, da je postala trda, da je zmr-
znila.

Na igrišèu je dan pozneje prišlo do za-
nimivega pogovora skupine otrok, ki se 
je igrala na snegu. Otroci so raziskovali 
po igrišèu, opazovali sledi èevljev v snegu 
in jih primerjali. Opazovala sem manjšo 
skupino otrok, v kateri je deèek otrokom 
govoril, da je našel zlato. Ocenila sem, da 
se moram vkljuèiti v pogovor, zato sem 
pristopila k njim, prisluhnila pogovoru 
in se vkljuèila.

V: »Kaj ste odkrili?«
O1: »Poglej, našel sem zlato.«
V: »Misliš, da je to zlato?«
O1: »Ne, to je sneg.«
O2: »To ni sneg, to je led.«

Zaèutila sem potrebo po tem, da 
otrokom postavim vprašanje, ki bo od 
njih zahtevalo razmišljanje in povezavo 
z predhodnim znanjem, zato vprašam:

V: »Razloži mi, zakaj misliš, da je 
led?«

O3: »Najprej pada sneg, potem pa 
nastane led.«

V: »Misliš, da je sneg led?«
O3: »Ne, led je trda voda. Nastane, ko je 

mrzlo. Èe pa imamo radiator, se pa 
led stopi.«

V: »Zakaj pa imaš sedaj, ko držiš led v 
rokah, mokre dlani?«

O4: »Ker se led topi.«
V: »Razloži mi, zakaj se v tvojih rokah 

sneg in led topita?« 
O1: »Zato, ker imam rokavice in imam 

spodaj tople roke.«
V: »To razumem, ampak še vedno ne 

vemo, kaj pravzaprav je led?«
O: »Led je voda in èe je zelo mrzlo 

nastane led. Veš, tako kot je nam 
zunaj zmrznila mokra krpa, da je 
bila trda, zmrzne tudi voda v led.«

Po tem pogovoru so otroci postali še po-
zornejši na spremembe, ki jih lahko 
povzročimo sami, s tem ko delujemo na 
predmete ali stvar.
Ugotovitve: V vzgojno-izobraževalni te-
mi sem ustvarjala situacije in priprav-
ljala sredstva, ob katerih so otroci po-
gosto iskali lastne strategije reševanja 
problema in primerjanja dogodkov (npr. 
to je pa takšne barve  kot takrat ko smo 

Okvir dogajanja
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S pomoènico vzgojiteljice sva v vzgojno-
izobraževalni temi Raziskujemo in me-
rimo sledili naslednjim ciljem:

spoznavanje lastnosti vode,
spodbujamo zapisovanje s simboli, 
grafično prikazovanje, oblikovanje 
in odčitavanje,
omogočamo štetje in prirejanje 1:1,
spoznavanje različnega merjenja.
V igralnici sva organizirali naslednje 
kotièke in vzgojna sredstva: 
bralno-pisni kotièek (izobraževalne 
slikanice, enciklopedija o 
raziskovanju, merjenju, štetju),
didaktični kotiček z namiznimi 
igrami (sestavljanke, spomin, igre 
oblik, igre za prostorske odnose, 
logo),
kotiček za konstruiranje (nikita, 
lego, kartonske  gradnike).

V skupni igralnici smo organizirali:
- računalniški kotiček in  
- raziskovalni kotiček (sredstva so bila 

različno ponujena glede na predmet 
raziskovanja; mešanje in merjenje 
tekočin, merjenje višine itd.)

Bogato uèno okolje je otroke priteg-
nilo k lastni aktivnosti, raziskovanju, 
spoznavanju iger in k reševanju pro-
blemov, ki so nastali priložnostno ali pa 
sva jih s pomoènico vnaprej naèrtovali. V 
tem èasu so bile vremenske temperature 
dovolj nizke, tako da smo lahko spozna-
vali razliène zimske pojave, lastnosti 
vode pa tudi na razliène naèine sami 
preizkusili. 

mešali tekoèine). Otroci so se med seboj 
veliko dogovarjali in navduševali drug 
drugega ob razliènih rezultatih in postali 
zelo raziskovalni. Nauèili smo se iskanja 
informacij v razliènih izobraževalnih sli-
kanicah in enciklopedijah, po katerih so 
otroci kasneje tudi pogosto posegali, se 
ob njih pogovarjali in ponovno verbalizi-
rali doloèene dejavnosti. 

Nekaj dni kasneje, ko se je pojavila 
močna odjuga, so se otroci po kosilu 
igrali v igralnih kotičkih. Nenadoma pa 
je pozornost otrok vzbudila deklica, ki je 
glasno zaklicala:
O1: »Glejte, kako hecno! Dežuje, pa tudi 

sonce sije.«

Na to izjavo se je odzvala manjša skupina 
otrok, ki je odšla k oknu, opazovali so, kaj 
se dogaja zunaj. Z žlebov je kapljalo, ob 
žlebu se je voda tudi razlivala. Deklica je 
prepričevala vse otroke, da zunaj dežuje. 
Ocenila sem, da se moram vključiti v po-
govor, zato sem vprašala:

V: »Kaj se je dogaja?«
O1: »Poglej, èisto tu ob steni dežuje.«
V: »Ne razumem, kako lahko dežuje 

samo tu ob steni vrtca, drugje pa 
sije sonce?«

Primer priložnostnega 
didaktičnega pogovora

O1: »Tu dežuje, ker je na strehi 
vodnjak.«

V: »Mislite, da je na strehi vrtca 
vodnjak?«

O2: »Ne, na strehi ni nikoli vodnjak. 
Voda je tam ob strani in teèe po 
železni cevi in zato dežuje.«

V: »Mislite, da sedaj dežuje?«
O2: »Ne, voda teèe po cevi, ko dežuje.«
V: »Misliš, da sedaj dežuje?«
O2: »Ne, samo s strehe teèe voda.«
V: »Mi lahko razložite, zakaj teèe voda 

s strehe, èe pravite, da sedaj ne 
dežuje?«

O1: »Ker je na strehi sneg.«
V: »Na strehi vrtca je sneg, ampak 

tukaj teèe voda.«
O2: »Aha, jaz vem. Sneg je na strehi, pa 

je toplo, ker sije sonce in sedaj teèe 
voda dol.«

V: »Kaj pa mislite, da se dogaja s 
snegom?«

O1: »Ker je toplo, se sneg topi in zato 
teèe voda.«

Ugotovitve: Èeprav je s strehe kapljalo že 
večkrat, so postali otroci na dogajanje 
pozorni šele takrat, ko so imeli za seboj 
že izkušnje in pogovore o lastnostih vo-
de. Odziv otrok potrjuje to, kar sta trdili 
Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 
(2008, str. 46), ko pravita, da je za otro-

kov spoznavni razvoj pomemben razvoj 
pozornosti. Otrok tistih dražljajev, na ka-
tere ne postane pozoren, sploh ne zazna, 
o njih ne razmišlja in se o njih ne pogo-
varja. Pomembno je, da vzgojiteljica opa-
zi dražljaj, ki je vzbudil otrokovo pozor-
nost in otroka pritegne v didaktični 
pogovor, ki nato otroka pripelje tudi do 
spoznanja.

Z otroki smo nato odšli ven in se 
preprièali, ali je naša trditev pravilna. S 
sabo smo vzeli tudi vedrca, v katera smo 
dali sneg in kasneje ugotavljali, v kolik-
šnem èasu se sneg spremeni v vodo. To 
vodo smo nato obarvali in merili kolièi-
no vode. Pripravili smo si tabelo, v katero 
smo vnašali podatke, pridobljene pri 
merjenju tekoèine. Opazila sem, da se je 
pri otrocih izjemno poveèalo zanimanje 
za opazovanje, opisovanje in razlaganje 
razliènih situacij. Reševanje ponujenih 
in priložnostno nastalih miselnih izzi-
vov je otroke zabavalo in veselili so se 
svojih uspehov.

                                                                                             

Zakljuèek

 
Darinka Belak, dipl. vzg.
 Vrtec Tonèke Èeèeve Celje

Forma viva 

Povzetek

Vzgojitelji smo se večkrat vprašali, na kakšen način bi otroci najbolje 
spoznali svoje družbeno okolje, vsakdanje življenje ljudi,  kulturno življen-
je ter dobili vpogled v širšo družbo, v kateri živijo. Izbrali smo projekt 
Turistične zveze Slovenije, katerega namen je med drugim bil tudi dvig 
turistične zavesti med najmlajšimi. Cilj projekta je možnost seznanjanja 
otrok z raznimi kulturami in tradicijami ter spoznavanja značilnosti 
okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost.

Ključne besede: domači kraj, forma viva, projekt, turizem

Izhodišče projekta
Dejavnost oziroma vsebina se nama 

je ponudila, ker so otroci že na prvih 
sprehodih v jeseni v našem naselju opa-
zili različne skulpture. 

» Kaj je to? «  je bilo vprašanje dečka iz 
skupine.

»To je forma viva,«  se je glasil odgo-
vor.

Oglasilo se je še nekaj otrok, ki so 
povedali, da so opazili še več takšnih 
skulptur različnih barv in oblik. Naslov 
projekta se je tako ponujal kar sam od 
sebe. Toda: kako otrokom na primeren 
in njim razumljiv način predstaviti for-
mo vivo?

Spraševali smo se, kaj naj bi projekt 
vseboval. Oblikovalo se je nekaj idej, da:
-spoznamo,  pravilno poimenujemo 
domači kraj;

-spoznamo, opazujemo, 
poimenujemo naselja;

Vsebina projekta
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-spoznamo značilnosti naselij (grad, 
knjižnica, šola, vrtec, forma viva);

-spoznamo, kaj je forma viva, kdo jo 
je izdelal, iz česa je narejena;

-izdelamo zloženko o forma vivah po 
naseljih;

-izdelamo forma vivo skupine;
-izdelamo individualne forma vive;
-pripravimo razstavo izdelkov v vrtcu 
in Turistično informativnem centru.

Pot do informacij in literature nas je 
vodila do turističnega informativnega 
centra. Tam nam je prijazna gospa Da-
nica ponudila nekaj brošur, zloženk, 
revij ter nam povedala nekaj zanimivosti 
o forma viviah. V igralnici smo si bro-
šure, revije in zloženke kar nekaj časa 
ogledovali ter se o njih pogovarjali. Ugo-
tovili smo, kaj pomeni forma viva in si to 
poskušali zapomniti. Izvedeli smo, da je  
to delovno srečanje kiparjev, kjer ust-
varjajo kipe, prav tako pa to pomeni tudi 
prostor, kjer so bili kipi narejeni in kjer 
stojijo – da je to  »živa oblika«. 

Kar smo našli v zloženkah, smo nato 
iskali v našem naselju Javornik. Ugoto-
vili smo, da imamo v samem naselju kar 
štiri forma vive različnih oblik in barv. 
Vse so narejene iz istega materiala, jekla. 

Pogovor sva napeljali na zaposlitve 
naših očetov in mam. Ugotovili smo, da 
velika večina staršev dela v železarni. 
Tam delajo izdelke iz jekla, zato so tudi 
forma vive narejene iz jekla. 

Prišli smo do spoznanja, da je naše 
mesto, ki se imenuje Ravne na Koroš-
kem, znano po železarni in forma vivah.

Iskanje forma viv smo razširili še na 
druga naselja v naši občini. Najprej smo 
šli do Čečovja, kjer smo opazovali naj-
novejšo skulpturo, ki jo umetnik – kipar  
šele pred kratkim naredili v železarni 
Ravne in so jo pred nekaj dnevi postavili 
v tem naselju. Opazovali smo jo, potipali, 
ugotavljali, kakšne oblike je, kakšne je 
velikosti in barve, nato pa smo jo tudi na-
risali. Odšli  smo naprej po naselju in si 
ogledali še tri skulpture.

V načrtu smo imeli še opazovanje 
forma viv v naselju Trg, pa so to nalogo 
prevzeli starši in so si jih s svojimi otroki 
ogledali sami. Otroci so pripovedovali, 

kje vse so bili, kaj vse so videli in s po-
močjo zloženk, brošur in revij razlagali 
drug drugemu, kje stojijo te forma vive.

 

Ob vsem opazovanju, pogovarjanju in 
odkrivanju forma viv pa smo pridno 
prinašali v vrtec prazne plastenke. Odlo-
čili smo se, da bomo naredili forma vivo 
naše skupine. 

Natrgali smo papir, ga namakali v 
tapetno lepilo in oblagali steklenice. 
Vsak otrok je  »kaširal« eno steklenico. 
Počakati smo morali nekaj dni, da so se 
steklenice posušile, nato pa smo jih zle-
pili z vročim lepilom in pobarvali z raz-
ličnimi tempera barvami.

Ob tem se razvila misel, da bi naši 
forma vivi morali dati ime. Na začetku 
otroci niso imeli idej. 

Ugotovili smo, da je vsak od nas sode-
loval pri nastanku forma vive. Razvil se je 
pogovor o prijateljstvu in skupnem sode-
lovanju pri izdelavi. Deček je predlagal, 
da naj bo to forma viva prijateljstva, saj 
smo vsi, ki smo jo ustvarjali, med seboj 
prijatelji, se imamo radi, si pomagamo in 
zaupamo.

 Ob gledanju brošur, revij, zloženk in 
pogovorih si je vsak otrok izbral foto-

Forma viva našega oddelka

grafijo forma vive, ki mu je bila najbolj 
všeč. Izrezal jo je, jo prilepil na papir in jo 
nato s svinčnikom narisal. Nato smo 
skupaj izdelali leporelo z naslovom For-
ma viva v domačem kraju.

Otroci so izrazili željo, da bi si vsak rad 
naredil svojo forma vivo. Naredili smo jih 
iz belega papirja, ki smo ga namakali v 
tapetno lepilo in oblikovali. Ko se je posu-
šilo, so otroci oblikovali različne skul-
pture, ki so jih z najino pomočjo lepili na 
karton. Nekateri otroci so jih tudi poime-
novali. Te forma vive smo predstavili na 
zaključni razstavi našega vrtca.

Forma vivo prijateljstva pa smo od-
nesli v TIC ter jo tam postavili na ogled 
širši lokalni skupnosti.

 

Projekt Forma viva v domačem kraju 
nas je čisto prevzel. Ob iskanju in izmen-
javi informacij, ob opazovanju, skupnem 
ustvarjanju smo se zelo veliko naučili, 
spoznali  naš kraj še v drugačni obliki in 
lepoti. Ponosni smo, da smo doma v kra-
ju, kjer je doma forma viva.

Zaključek

Marija Paradiž, dipl. vzgojiteljica
VVZ Ravne na Koroškem

Foto: Otroci izdelujejo svojo forma vivo.

Medeni zajtrk kot povod 
za raziskovanje èebel

Povzetek        

V èlanku predstavljam proces, 
kako so otroci preko ciljno 
izbrane teme z naslovom 
Èebelica, moja prijateljica 
ter skozi projektni pristop 
spoznavali medonosno èebelo in 
njene pridelke. Raziskovali smo z 
namenom, da otroci spoznajo 
njeno življenje, koristnost za 
èloveka in njen pomen v naravi. 

Kljuène besede: èebela, èebelji 
pridelki, odnos do narave

Uvod
V mesecu novembru, ko praznujejo 

èebelarji svoj dan, obišèejo tudi vrtce in 
šole. Otroci imajo medeni zajtrk, èebe-
larji pa seznanjajo otroke z življenjem èe-
bele, predstavijo več vrst medu in svoje 
delo.

Ob zadnjem obisku èebelarja v Vrtcu 
Lendava, v enoti Gaberje, pa je otroke 
izredno pritegnila tema o èebeli, saj so 
vprašanja otrok èebelarju kar deževala, 
na primer: »Kje pa so sedaj èebele, ko je 
mrzlo? Zakaj jih ne vidimo na travniku 
in na cvetlicah? Kaj delajo?« Otroci so že-
leli veè izvedeti o èebelah. To je bilo izho-
dišèe za vzgojno-izobraževalno temo.

Pri naèrtovanju in izvedbi projekta 
smo upoštevali naèela in cilje Kurikulu-
ma za vrtce (1999). Predšolska vzgoja v 
vrtcu mora graditi na otrokovih zmož-
nostih in ga voditi k pridobivanju 
novih doživetij, izkušenj, spoznanj, 
tako da predenj postavlja smiselne 
zahteve oz. probleme, ki vkljuèujejo 
otrokovo aktivno uèenje, mu omogoèa 
izražanje, doživljanje ter ga moèno 
èustveno in socialno angažira (str. 
19). Naèrt je bil najprej predstavljen 
staršem na roditeljskem sestanku. Starši 
so imeli možnost vkljuèevanja v izved-
beni kurikul preko naèrtovanih sreèanj 

na omenjeno temo, vse ostale dejavnosti 
svojih otrok pa so lahko spremljali s po-
moèjo delovnih plakatov v igralnici ali 
pa s pomoèjo fotografij raznih dejavno-
sti. 

Èebelar, gospod Kolenko, se je odzval 
na vprašanja otrok in jim predstavil, ka-
ko èebele prezimijo. Pozimi namreè ne 
nabirajo medu, temveè se med seboj 
grejejo v panju in tega vse do pomladnih 
toplih sonènih žarkov ne zapustijo. Tak-
rat se èebele prehranjujejo z nabranim in 
shranjenim medom. Èebelar panje zašèi-
ti pred mrazom s spužvo ali èasopisnim 
papirjem. Seveda otroška fantazijo tudi 
tokrat ni poèivala. Ena deklica je bila 
pripovedovala, da je pred dnevi zagledala 
èebelico, kako leti z zimskim plašèkom 
naokrog po zraku.

Otroci so nato prinašali leksikone, en-
ciklopedije in razno drugo literaturo o 
življenju èebel. Skupaj smo ustvarjali 
plakat, za katerega je vsak otrok dal svoj 
prispevek. Temo smo bogatili z likovni-
mi, glasbenimi in plesnimi dejavnostmi.

Zanimanje za èebele je znova zaživelo 
v decembru. Organizirali smo delavnice, 
v katerih so otroci s pomoèjo odraslih:
-vlivali vošèene novoletne okraske,
-izdelovali vošèilnice z vošèenimi 
okraski,

-izdelovali medenjake za novoletno 
jelko in

-oblikovali ter okrasili medeno jelko.

V spomladanskem èasu smo na  dvo-
rišèu vrtca, na bližnjem travniku in v sa-
dovnjaku nadaljevali z drugaènimi de-
javnostmi. Podali smo se tudi na razisko-
valno pot. Naša naloga je bila v bližini 
èebelnjaka poiskati medovite rastline, si 
jih ogledati, se o njih pogovoriti. Konèni 
cilj pa je bil: sreèati se s èebelico in še kaj 
reèi o njej.
Ob strokovnem vodenju èebelarja smo:
-opazovali čebele v steklenem panju, 
spoznali matico, njeno vlogo za 
zarod,

Kaj smo delali in zakaj?

-spoznali smo čebelarjeve 
pripomočke in z njimi rokovali,

-ogledali in oblekli smo se v 
èebelarsko opremo,

-ogledali in spoznali smo pomen 
èebelnjaka,

-spoznali smo nekaj medenih 
dobrot, jih pokusili in imeli možnost 
zvedeti o njihovem pomenu za naše 
telo.

Èebelarstvo ima kot kmetijska dejav-
nost izjemen pomen. Èebela spremlja 
èloveka in njegovo življenje, človek je 
zgodaj spoznal njeno koristnost (2009). 
Otrokom je bilo všeč njeno delo, njena 
uèinkovitost, socialni red v panju in njeni 
pridelki. Ob medenih zajtrkih in drugih 
izdelkih iz medu obèutijo hvaležnost do 
teh drobnih žuželk. 

Ob koncu smo znali veliko veè o èebe-
lah, obenem pa je ukvarjanje s to vsebino 
spodbudilo tudi govorni razvoj, drobno 
motoriko, izboljšalo odnose v oddelèni 
skupini in spodbujalo otroke k razmiš-
ljanju o naravi in naši odvisnosti od nje.

 

Literatura
Kurikulum za vrtce. ( 1999). Ljubljana: 
Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za 
šolstvo.
Leniè Lilek, L. in Košir Kropivšek, A. (2009). 
Èebelica moja prijateljica, Èebelarska zveza 
Slovenije, Javna svetovalna služba v èebelarstvu.

Zakljuèek

 Slavica Vütek, vzgojiteljica
 Vrtec Lendava, enota Gaberje

Foto arhiv vrtca: Otroci opazujejo èebelico.
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-spoznamo značilnosti naselij (grad, 
knjižnica, šola, vrtec, forma viva);

-spoznamo, kaj je forma viva, kdo jo 
je izdelal, iz česa je narejena;

-izdelamo zloženko o forma vivah po 
naseljih;

-izdelamo forma vivo skupine;
-izdelamo individualne forma vive;
-pripravimo razstavo izdelkov v vrtcu 
in Turistično informativnem centru.

Pot do informacij in literature nas je 
vodila do turističnega informativnega 
centra. Tam nam je prijazna gospa Da-
nica ponudila nekaj brošur, zloženk, 
revij ter nam povedala nekaj zanimivosti 
o forma viviah. V igralnici smo si bro-
šure, revije in zloženke kar nekaj časa 
ogledovali ter se o njih pogovarjali. Ugo-
tovili smo, kaj pomeni forma viva in si to 
poskušali zapomniti. Izvedeli smo, da je  
to delovno srečanje kiparjev, kjer ust-
varjajo kipe, prav tako pa to pomeni tudi 
prostor, kjer so bili kipi narejeni in kjer 
stojijo – da je to  »živa oblika«. 

Kar smo našli v zloženkah, smo nato 
iskali v našem naselju Javornik. Ugoto-
vili smo, da imamo v samem naselju kar 
štiri forma vive različnih oblik in barv. 
Vse so narejene iz istega materiala, jekla. 

Pogovor sva napeljali na zaposlitve 
naših očetov in mam. Ugotovili smo, da 
velika večina staršev dela v železarni. 
Tam delajo izdelke iz jekla, zato so tudi 
forma vive narejene iz jekla. 

Prišli smo do spoznanja, da je naše 
mesto, ki se imenuje Ravne na Koroš-
kem, znano po železarni in forma vivah.

Iskanje forma viv smo razširili še na 
druga naselja v naši občini. Najprej smo 
šli do Čečovja, kjer smo opazovali naj-
novejšo skulpturo, ki jo umetnik – kipar  
šele pred kratkim naredili v železarni 
Ravne in so jo pred nekaj dnevi postavili 
v tem naselju. Opazovali smo jo, potipali, 
ugotavljali, kakšne oblike je, kakšne je 
velikosti in barve, nato pa smo jo tudi na-
risali. Odšli  smo naprej po naselju in si 
ogledali še tri skulpture.

V načrtu smo imeli še opazovanje 
forma viv v naselju Trg, pa so to nalogo 
prevzeli starši in so si jih s svojimi otroki 
ogledali sami. Otroci so pripovedovali, 

kje vse so bili, kaj vse so videli in s po-
močjo zloženk, brošur in revij razlagali 
drug drugemu, kje stojijo te forma vive.

 

Ob vsem opazovanju, pogovarjanju in 
odkrivanju forma viv pa smo pridno 
prinašali v vrtec prazne plastenke. Odlo-
čili smo se, da bomo naredili forma vivo 
naše skupine. 

Natrgali smo papir, ga namakali v 
tapetno lepilo in oblagali steklenice. 
Vsak otrok je  »kaširal« eno steklenico. 
Počakati smo morali nekaj dni, da so se 
steklenice posušile, nato pa smo jih zle-
pili z vročim lepilom in pobarvali z raz-
ličnimi tempera barvami.

Ob tem se razvila misel, da bi naši 
forma vivi morali dati ime. Na začetku 
otroci niso imeli idej. 

Ugotovili smo, da je vsak od nas sode-
loval pri nastanku forma vive. Razvil se je 
pogovor o prijateljstvu in skupnem sode-
lovanju pri izdelavi. Deček je predlagal, 
da naj bo to forma viva prijateljstva, saj 
smo vsi, ki smo jo ustvarjali, med seboj 
prijatelji, se imamo radi, si pomagamo in 
zaupamo.

 Ob gledanju brošur, revij, zloženk in 
pogovorih si je vsak otrok izbral foto-

Forma viva našega oddelka

grafijo forma vive, ki mu je bila najbolj 
všeč. Izrezal jo je, jo prilepil na papir in jo 
nato s svinčnikom narisal. Nato smo 
skupaj izdelali leporelo z naslovom For-
ma viva v domačem kraju.

Otroci so izrazili željo, da bi si vsak rad 
naredil svojo forma vivo. Naredili smo jih 
iz belega papirja, ki smo ga namakali v 
tapetno lepilo in oblikovali. Ko se je posu-
šilo, so otroci oblikovali različne skul-
pture, ki so jih z najino pomočjo lepili na 
karton. Nekateri otroci so jih tudi poime-
novali. Te forma vive smo predstavili na 
zaključni razstavi našega vrtca.

Forma vivo prijateljstva pa smo od-
nesli v TIC ter jo tam postavili na ogled 
širši lokalni skupnosti.

 

Projekt Forma viva v domačem kraju 
nas je čisto prevzel. Ob iskanju in izmen-
javi informacij, ob opazovanju, skupnem 
ustvarjanju smo se zelo veliko naučili, 
spoznali  naš kraj še v drugačni obliki in 
lepoti. Ponosni smo, da smo doma v kra-
ju, kjer je doma forma viva.

Zaključek

Marija Paradiž, dipl. vzgojiteljica
VVZ Ravne na Koroškem

Foto: Otroci izdelujejo svojo forma vivo.

Medeni zajtrk kot povod 
za raziskovanje èebel

Povzetek        

V èlanku predstavljam proces, 
kako so otroci preko ciljno 
izbrane teme z naslovom 
Èebelica, moja prijateljica 
ter skozi projektni pristop 
spoznavali medonosno èebelo in 
njene pridelke. Raziskovali smo z 
namenom, da otroci spoznajo 
njeno življenje, koristnost za 
èloveka in njen pomen v naravi. 

Kljuène besede: èebela, èebelji 
pridelki, odnos do narave

Uvod
V mesecu novembru, ko praznujejo 

èebelarji svoj dan, obišèejo tudi vrtce in 
šole. Otroci imajo medeni zajtrk, èebe-
larji pa seznanjajo otroke z življenjem èe-
bele, predstavijo več vrst medu in svoje 
delo.

Ob zadnjem obisku èebelarja v Vrtcu 
Lendava, v enoti Gaberje, pa je otroke 
izredno pritegnila tema o èebeli, saj so 
vprašanja otrok èebelarju kar deževala, 
na primer: »Kje pa so sedaj èebele, ko je 
mrzlo? Zakaj jih ne vidimo na travniku 
in na cvetlicah? Kaj delajo?« Otroci so že-
leli veè izvedeti o èebelah. To je bilo izho-
dišèe za vzgojno-izobraževalno temo.

Pri naèrtovanju in izvedbi projekta 
smo upoštevali naèela in cilje Kurikulu-
ma za vrtce (1999). Predšolska vzgoja v 
vrtcu mora graditi na otrokovih zmož-
nostih in ga voditi k pridobivanju 
novih doživetij, izkušenj, spoznanj, 
tako da predenj postavlja smiselne 
zahteve oz. probleme, ki vkljuèujejo 
otrokovo aktivno uèenje, mu omogoèa 
izražanje, doživljanje ter ga moèno 
èustveno in socialno angažira (str. 
19). Naèrt je bil najprej predstavljen 
staršem na roditeljskem sestanku. Starši 
so imeli možnost vkljuèevanja v izved-
beni kurikul preko naèrtovanih sreèanj 

na omenjeno temo, vse ostale dejavnosti 
svojih otrok pa so lahko spremljali s po-
moèjo delovnih plakatov v igralnici ali 
pa s pomoèjo fotografij raznih dejavno-
sti. 

Èebelar, gospod Kolenko, se je odzval 
na vprašanja otrok in jim predstavil, ka-
ko èebele prezimijo. Pozimi namreè ne 
nabirajo medu, temveè se med seboj 
grejejo v panju in tega vse do pomladnih 
toplih sonènih žarkov ne zapustijo. Tak-
rat se èebele prehranjujejo z nabranim in 
shranjenim medom. Èebelar panje zašèi-
ti pred mrazom s spužvo ali èasopisnim 
papirjem. Seveda otroška fantazijo tudi 
tokrat ni poèivala. Ena deklica je bila 
pripovedovala, da je pred dnevi zagledala 
èebelico, kako leti z zimskim plašèkom 
naokrog po zraku.

Otroci so nato prinašali leksikone, en-
ciklopedije in razno drugo literaturo o 
življenju èebel. Skupaj smo ustvarjali 
plakat, za katerega je vsak otrok dal svoj 
prispevek. Temo smo bogatili z likovni-
mi, glasbenimi in plesnimi dejavnostmi.

Zanimanje za èebele je znova zaživelo 
v decembru. Organizirali smo delavnice, 
v katerih so otroci s pomoèjo odraslih:
-vlivali vošèene novoletne okraske,
-izdelovali vošèilnice z vošèenimi 
okraski,

-izdelovali medenjake za novoletno 
jelko in

-oblikovali ter okrasili medeno jelko.

V spomladanskem èasu smo na  dvo-
rišèu vrtca, na bližnjem travniku in v sa-
dovnjaku nadaljevali z drugaènimi de-
javnostmi. Podali smo se tudi na razisko-
valno pot. Naša naloga je bila v bližini 
èebelnjaka poiskati medovite rastline, si 
jih ogledati, se o njih pogovoriti. Konèni 
cilj pa je bil: sreèati se s èebelico in še kaj 
reèi o njej.
Ob strokovnem vodenju èebelarja smo:
-opazovali čebele v steklenem panju, 
spoznali matico, njeno vlogo za 
zarod,

Kaj smo delali in zakaj?

-spoznali smo čebelarjeve 
pripomočke in z njimi rokovali,

-ogledali in oblekli smo se v 
èebelarsko opremo,

-ogledali in spoznali smo pomen 
èebelnjaka,

-spoznali smo nekaj medenih 
dobrot, jih pokusili in imeli možnost 
zvedeti o njihovem pomenu za naše 
telo.

Èebelarstvo ima kot kmetijska dejav-
nost izjemen pomen. Èebela spremlja 
èloveka in njegovo življenje, človek je 
zgodaj spoznal njeno koristnost (2009). 
Otrokom je bilo všeč njeno delo, njena 
uèinkovitost, socialni red v panju in njeni 
pridelki. Ob medenih zajtrkih in drugih 
izdelkih iz medu obèutijo hvaležnost do 
teh drobnih žuželk. 

Ob koncu smo znali veliko veè o èebe-
lah, obenem pa je ukvarjanje s to vsebino 
spodbudilo tudi govorni razvoj, drobno 
motoriko, izboljšalo odnose v oddelèni 
skupini in spodbujalo otroke k razmiš-
ljanju o naravi in naši odvisnosti od nje.
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Po poti druga nega potovanja, k sebi 
in okoli sveta

è

Povzetek

Ponovno mi je v roke prišel 
Unicefov priročnik Potovanje k 
sebi in okoli sveta. Ko sem ga 
listala, sem se spomnila lastne 
poti, polne izzivov, ki sem jo 
izvedla s prejšnjo generacijo 
otrok, ki me je vodila k temu, da 
sem privzgajala otrokom strpnost 
do drugega, do drugačne kulture, 
običajev, potreb, želja, do drugega 
spola, barve kože, jezika, dru-
gačne veroizpovedi. Delček te 
večletne poti predstavljam v 
svojem prispevku.

Ključne besede: projekti, Unicef, 
sodelovanje, strpnost, sožitje

Vključili smo se v mednarodni projekt 
Identiteta mnogoterih izbir (s kratico 
IMI, The multiple choice identity), kate-
rega nosilec je Wim Kratsborn. Cilj pro-
jekta je vsem mladim ponuditi možnost 
za priznavanje človekovih pravic in os-
novnih svoboščin, lastnih norm, različ-
nih pogledov na svet in načinov življenja. 
Vse to pa skozi vrednostne sodbe, ki jih 
postavi na osnovi razuma. Projekt je zas-
novan za prihodnost, ki naj bo odprta za 
vse, tolerantna do vseh in naj vzbudi čute 
nacionalne identitete – ožje (dotične dr-
žave) in širše (evropske, svetovne). Izho-
diščne teme so bile: občutiti  Evropo, dru-
žina in prijateljstvo, delo, drugi, migra-
cije in mobilnost. 

Tako kot Unicefov projekt smo tudi mi 
začeli z 2. potjo projekta IMI z naslovom 
Družina in prijateljstvo. Cilji so bili:

- otroci spoznavajo različne vloge v 
družini, svojo družino, njene norme, 
vrednote, zgodovino,

-otroci iščejo podobnosti in razlike,
-otroci spoznavajo relacije, povezave 

1.Družina in prijateljstvo

med različnimi vlogami in 
emocijami,

-otroci razvijajo empatičen odnos do 
vlog v družini in iščejo povezave le-
teh v svojih družinah,

- otroci spoznavajo. zakaj imamo 
prijatelje ter kako in zakaj 
pridobimo nove prijatelje,

-otroci spoznavajo »alternativne« 
družine, razvijajo do njih neko 
empatijo, odnos,

-otroci spoznavajo, da je obnašanje 
znotraj družine lahko zelo 
raznoliko,

-otroci spoznavajo, kako razviti svojo 
identiteto znotraj svoje družine.

Otroci so prinesli slike svoje družine, 
njihovih članov. Otroke sem spraševala 
po počutju, ko smo si slike ogledovali. 
Pogovarjali smo se o dogodkih, ki dru-
žino povezujejo. Od doma so prinesli 
reči, ki družine povezujejo (pručko, ki jo 
potrebujeta otroka, da dosežeta kuhinj-
ski pult, kadar pečejo piškote, ročno izde-
lano odejo, s katero so pokriti vsi družin-
ski člani, ko gledajo film, razne spomin-
ke na prijetne skupne aktivnosti družin 
na dopustu). Skupaj smo izdelali maske 
vseh družinskih članov z izrazi čustev na 
obrazih. Ponudila sem jih za igro v ko-
tičku za dom in družino. Izbrali smo 
glasbene instrumente, ki najbolje pona-
zarjajo družinske člane. Otroci so pripra-
vili razstavo svojih družin, povabili star-
še. Pogovarjali smo se o vrstah družin in 
o otrokovih pravicah, o pomenu in vred-
nosti družine za otroka. Pripravili smo 
kratke dramatizacije, s katerimi smo pri-
kazali vloge in razmerja v družinah. 
Otroci so se pogovarjali tudi o prijatelj-
stvu, kakšen je njegov prijatelj.

Naslednje leto smo se lotili 4. poti IMI z 
naslovom Migracije in mobilnost. Cilji te 
poti so bili:

-otroci pridobivajo znanje o vzrokih 
in posledicah migracij in 

2.Migracije in mobilnost

mobilnosti,
-rešujejo probleme, ki se nanašajo 

na migracije v njihovih okoljih,
-otroci doživljajo kulturne vrednote  

v spreminjajočem se svetu,
-otroci spoznavajo svoj notranji in 

zunanji svet, oba pa povezujejo z 
identiteto mnogoterih izbir,

-udeleženci vizualizirajo svojo 
identiteto mnogoterih izbir kot 
škatlo premikov v življenjski knjigi,

-udeleženci projekta so kreativni in 
fleksibilni pri glasbi, uporabi 
simbolov, umetnosti,   raziskovanju 
kulturne dediščine, estetiki.

Rdeča nit te poti je bila zgodba o majh-
nem zmajčku z imenom Mu, ki se mora 
preseliti. Vsak otrok je doma iz škatle na-
redil svojo hišo, ki jo je napolnil z glasbo, 
risbo, predmetom, navado, običajem, be-
sedami, ki njemu oz. njegovi družini ne-
kaj pomenijo, jo predstavljajo. V vrtcu so 
otroci okušali hrano štirih narodov, ki so 
še sodelovali v projektu (poleg Slovenije 
še Portugalska, Nizozemska in Latvija). 
Ker smo aktivnosti izvajali po počitni-
cah, sta bila pojma (mobilnost in migra-
cija) otrokom bližja. Trije otroci so se 
med tem tudi preselili. Pozornost smo 
namenili temu, kaj bi/so vzeli s seboj, če 
bi se preselili. Pa ne samo materialne 
stvari, tudi vrednote, norme, glasbo, sim-
bole. Deželo, svet,  ki ga nosimo v sebi, 
naš notranji svet. Kot je čutila deklica, ki 
je izjavila, da je dom tam, kjer sta očka in 
mamica. 

Raziskovanje nas je peljalo naprej na 
5. pot z naslovom Drugi (december 
2007). Cilji te poti so bili:

-otrok odpira čute in se zanima za 
življenjska vprašanja, način življenja 
doma in v svojem okolju,

-otrok pridobiva informacije o 
različnih religijah oz. pogledih na 
svet skozi različne vstopne točke 
(internet, knjige, Sveto pismo, 

3.Drugi

Koran, praznovanja, navade, hrana, 
glasba, bog, simboli, velika imena 
...), sestavlja zemljevid,

-otroci so preko igre in dejavnosti 
vpeti v poglobljeno raziskavo o 
izbranem pogledu na svet, religiji, 
načinu življenja,

-otroci pripravijo trgovino (bazar) 
različnih pogledov na svet, religij, 
načinov življenja.

Ugotovili smo, da se v skupini zelo razli-
kujemo glede na veroizpoved. Poudarili 
smo pravico otrok, ki pravi, da ima vsak 
otrok pravico do svoje veroizpovedi. 
Otroke sem vprašala, v kaj bi mi, kot sku-
pina, lahko verjeli, verovali. Ideje so se 
nizale ena na drugo, vse pa so bile pove-
zane z življenjem na Zemlji, v duhu ohra-
nitve našega planeta. Vse, kar smo o eko-
logiji spregovorili in storili (smo vrtec z 
zeleno ekozastavo, ki sodeluje v projektu 
Ekošola kot način življenja), je privrelo 
na dan. Za predstavitveni izdelek na 
bazarju so otroci sodelovali z idejo in iz-
vedbo. Otroci so oblikovali planet Zemlja 
in ga postavili na Noetovo barko. Nekdo 
vendar mora rešiti naš planet. In mi 
vzgajamo takšne otroke in posredno tudi 
njihove starše. 

Še naprej smo želeli odkrivati pisano 
različnost. V okviru državljanske vzgoje 
smo izvedli tematski sklop S prstom po 
zemljevidu, kjer smo spoznavali Slove-
nijo, slovenske pokrajine skozi ljudsko 
izročilo, jezik in naravo. 

4.S prstom po zemljevidu

Cilji (medpodročne povezave):

-s področja družbe; otrok se 
postopoma seznanja s širšo družbo 
in kulturo, odnosi med 
posamezniki, življenje v družbi, 
spoštovanje vrednot lastne in tuje 
kulture;

-s področja jezika; otrok razvija 
sposobnosti ločevanja 
(prepoznavanja) med narečnim in 
knjižnim jezikom;

-s področja narave; doživljanje in 
spoznavanje žive in nežive narave v 
njeni raznolikosti in estetskih 
razsežnostih;

-s področja umetnosti; doživljanje 
umetnosti kot del družabnega in 
kulturnega življenja.

Otroci, stari štiri leta, so že v četrti poti 
projekta IMI opredelili, kaj ima vsak na-
rod svojega, in sicer: zastavo, grb, najvišji 
hrib, svojo pesem, pravljico, hrano, de-
nar, narodno nošo, jezik. Vsaka vzgoji-
teljica naj bi otroke spodbujala k spozna-
vanju njihovega lastnega kraja in dežele 
v celoti. In to sem tudi storila. Slovenijo 
smo spoznali v vsej svoji raznolikosti in 
pestrosti. Pripravili smo tudi predstavi-
tev za starše.

Zadnje leto druženja sem želela pove-
zati Unicefova projekta Punčka iz cunj in 
Potovanje k sebi in okoli sveta.

Kar veliko stvari iz drugega projekta 
smo osvojili po drugačni poti, preko 

5.Potujemo na črno celino

-otrok odkriva, spoznava in primerja 
ljudi, njihova okol-ja in sebe kot 
enega izmed njih.

Naše vodilo je bilo: seznanjanje, spoz-
navanje in razumevanje drugih kultur in 
civilizacij ter zavedanje o razlikah med 
nami, seznanjanje s problemi človeštva, 
razvijanje kritičnega odnosa do sodob-
nega sveta.

Na temo so se odzvali tudi starši. Kot 
udeleženec mladih slovenskih zdravni-
kov v Afriki nam je eden od njih predsta-
vil svoje diapozitive in povedal svojo 
zgodbo o lačnih in bolnih. Predstavil pa 
še nekaj utrinkov iz življenja domačinov. 
Na vpogled smo dobili originalne afriške 
maske. Starši so nam priskrbeli oblačila 
za igro in sadeže za pokušino. Ob dnevu 
otrokovih pravic smo izpostavili pravice 
otrok do primerne zdrave hrane, da ho-
dijo v brezplačne šole, do zdravstvene 
zaščite. In zato smo ravno na ta dan pri-
pravili za starše nastop, kasneje pa 
izvedli delavnico, kjer smo izdelovali tudi 
punčke iz cunj, da bomo zagotovili cep-
ljenja vsaj za nekaj otrok. Obiskali smo 
Unicefovo spletno stran in si ogledali stis-
ko mnogih na tej celini. Otrok se je moč-
no dotaknilo.

Ta korak smo v dogovoru s starši 
izvedli tako, da je vsaka družina doma 
»obiskala« eno od dežel. Izvajali so de-
javnosti za svojo izbrano deželo iz priroč-
nika Potovanje k sebi in okoli sveta. Do-
govorili smo se za skupno srečanje, kjer 
je vsaka družina na izviren način pred-
stavila to deželo. Bilo je nepozabno, zara-
di mnogih idej, prikazanih na sproščen 
način, kjer so sodelovali vsi družinski 
člani (očetje, mame, bratci in sestrice, 
osnovnošolci in dijaki). 

6.Potujemo po svetu

Rosanda Leden, vzgojiteljica
Vrtec Vodmat Ljubljana, 

enota Klinični center

Švedska: Pika Nogavička, Kljukec s strehe, Erazem in Potepuh

drugih projektov. Zato 
sem se odločila za 
temo Potujemo na 
črno celino. Zadani 
cilji:

-otrok pridobiva 
konkretne izkušnje 
za sprejemanje 
drugačnosti,

-otrok ima možnosti 
spoznavanja in 
dojemanja telesnih 
podobnosti in 
razlik med ljudmi 
in enakovrednost 
vseh, vzgojiteljica

revija za dobro prakso v vrtcih
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Po poti druga nega potovanja, k sebi 
in okoli sveta

è

Povzetek

Ponovno mi je v roke prišel 
Unicefov priročnik Potovanje k 
sebi in okoli sveta. Ko sem ga 
listala, sem se spomnila lastne 
poti, polne izzivov, ki sem jo 
izvedla s prejšnjo generacijo 
otrok, ki me je vodila k temu, da 
sem privzgajala otrokom strpnost 
do drugega, do drugačne kulture, 
običajev, potreb, želja, do drugega 
spola, barve kože, jezika, dru-
gačne veroizpovedi. Delček te 
večletne poti predstavljam v 
svojem prispevku.

Ključne besede: projekti, Unicef, 
sodelovanje, strpnost, sožitje

Vključili smo se v mednarodni projekt 
Identiteta mnogoterih izbir (s kratico 
IMI, The multiple choice identity), kate-
rega nosilec je Wim Kratsborn. Cilj pro-
jekta je vsem mladim ponuditi možnost 
za priznavanje človekovih pravic in os-
novnih svoboščin, lastnih norm, različ-
nih pogledov na svet in načinov življenja. 
Vse to pa skozi vrednostne sodbe, ki jih 
postavi na osnovi razuma. Projekt je zas-
novan za prihodnost, ki naj bo odprta za 
vse, tolerantna do vseh in naj vzbudi čute 
nacionalne identitete – ožje (dotične dr-
žave) in širše (evropske, svetovne). Izho-
diščne teme so bile: občutiti  Evropo, dru-
žina in prijateljstvo, delo, drugi, migra-
cije in mobilnost. 

Tako kot Unicefov projekt smo tudi mi 
začeli z 2. potjo projekta IMI z naslovom 
Družina in prijateljstvo. Cilji so bili:

- otroci spoznavajo različne vloge v 
družini, svojo družino, njene norme, 
vrednote, zgodovino,

-otroci iščejo podobnosti in razlike,
-otroci spoznavajo relacije, povezave 

1.Družina in prijateljstvo

med različnimi vlogami in 
emocijami,

-otroci razvijajo empatičen odnos do 
vlog v družini in iščejo povezave le-
teh v svojih družinah,

- otroci spoznavajo. zakaj imamo 
prijatelje ter kako in zakaj 
pridobimo nove prijatelje,

-otroci spoznavajo »alternativne« 
družine, razvijajo do njih neko 
empatijo, odnos,

-otroci spoznavajo, da je obnašanje 
znotraj družine lahko zelo 
raznoliko,

-otroci spoznavajo, kako razviti svojo 
identiteto znotraj svoje družine.

Otroci so prinesli slike svoje družine, 
njihovih članov. Otroke sem spraševala 
po počutju, ko smo si slike ogledovali. 
Pogovarjali smo se o dogodkih, ki dru-
žino povezujejo. Od doma so prinesli 
reči, ki družine povezujejo (pručko, ki jo 
potrebujeta otroka, da dosežeta kuhinj-
ski pult, kadar pečejo piškote, ročno izde-
lano odejo, s katero so pokriti vsi družin-
ski člani, ko gledajo film, razne spomin-
ke na prijetne skupne aktivnosti družin 
na dopustu). Skupaj smo izdelali maske 
vseh družinskih članov z izrazi čustev na 
obrazih. Ponudila sem jih za igro v ko-
tičku za dom in družino. Izbrali smo 
glasbene instrumente, ki najbolje pona-
zarjajo družinske člane. Otroci so pripra-
vili razstavo svojih družin, povabili star-
še. Pogovarjali smo se o vrstah družin in 
o otrokovih pravicah, o pomenu in vred-
nosti družine za otroka. Pripravili smo 
kratke dramatizacije, s katerimi smo pri-
kazali vloge in razmerja v družinah. 
Otroci so se pogovarjali tudi o prijatelj-
stvu, kakšen je njegov prijatelj.

Naslednje leto smo se lotili 4. poti IMI z 
naslovom Migracije in mobilnost. Cilji te 
poti so bili:

-otroci pridobivajo znanje o vzrokih 
in posledicah migracij in 

2.Migracije in mobilnost

mobilnosti,
-rešujejo probleme, ki se nanašajo 

na migracije v njihovih okoljih,
-otroci doživljajo kulturne vrednote  

v spreminjajočem se svetu,
-otroci spoznavajo svoj notranji in 

zunanji svet, oba pa povezujejo z 
identiteto mnogoterih izbir,

-udeleženci vizualizirajo svojo 
identiteto mnogoterih izbir kot 
škatlo premikov v življenjski knjigi,

-udeleženci projekta so kreativni in 
fleksibilni pri glasbi, uporabi 
simbolov, umetnosti,   raziskovanju 
kulturne dediščine, estetiki.

Rdeča nit te poti je bila zgodba o majh-
nem zmajčku z imenom Mu, ki se mora 
preseliti. Vsak otrok je doma iz škatle na-
redil svojo hišo, ki jo je napolnil z glasbo, 
risbo, predmetom, navado, običajem, be-
sedami, ki njemu oz. njegovi družini ne-
kaj pomenijo, jo predstavljajo. V vrtcu so 
otroci okušali hrano štirih narodov, ki so 
še sodelovali v projektu (poleg Slovenije 
še Portugalska, Nizozemska in Latvija). 
Ker smo aktivnosti izvajali po počitni-
cah, sta bila pojma (mobilnost in migra-
cija) otrokom bližja. Trije otroci so se 
med tem tudi preselili. Pozornost smo 
namenili temu, kaj bi/so vzeli s seboj, če 
bi se preselili. Pa ne samo materialne 
stvari, tudi vrednote, norme, glasbo, sim-
bole. Deželo, svet,  ki ga nosimo v sebi, 
naš notranji svet. Kot je čutila deklica, ki 
je izjavila, da je dom tam, kjer sta očka in 
mamica. 

Raziskovanje nas je peljalo naprej na 
5. pot z naslovom Drugi (december 
2007). Cilji te poti so bili:

-otrok odpira čute in se zanima za 
življenjska vprašanja, način življenja 
doma in v svojem okolju,

-otrok pridobiva informacije o 
različnih religijah oz. pogledih na 
svet skozi različne vstopne točke 
(internet, knjige, Sveto pismo, 

3.Drugi

Koran, praznovanja, navade, hrana, 
glasba, bog, simboli, velika imena 
...), sestavlja zemljevid,

-otroci so preko igre in dejavnosti 
vpeti v poglobljeno raziskavo o 
izbranem pogledu na svet, religiji, 
načinu življenja,

-otroci pripravijo trgovino (bazar) 
različnih pogledov na svet, religij, 
načinov življenja.

Ugotovili smo, da se v skupini zelo razli-
kujemo glede na veroizpoved. Poudarili 
smo pravico otrok, ki pravi, da ima vsak 
otrok pravico do svoje veroizpovedi. 
Otroke sem vprašala, v kaj bi mi, kot sku-
pina, lahko verjeli, verovali. Ideje so se 
nizale ena na drugo, vse pa so bile pove-
zane z življenjem na Zemlji, v duhu ohra-
nitve našega planeta. Vse, kar smo o eko-
logiji spregovorili in storili (smo vrtec z 
zeleno ekozastavo, ki sodeluje v projektu 
Ekošola kot način življenja), je privrelo 
na dan. Za predstavitveni izdelek na 
bazarju so otroci sodelovali z idejo in iz-
vedbo. Otroci so oblikovali planet Zemlja 
in ga postavili na Noetovo barko. Nekdo 
vendar mora rešiti naš planet. In mi 
vzgajamo takšne otroke in posredno tudi 
njihove starše. 

Še naprej smo želeli odkrivati pisano 
različnost. V okviru državljanske vzgoje 
smo izvedli tematski sklop S prstom po 
zemljevidu, kjer smo spoznavali Slove-
nijo, slovenske pokrajine skozi ljudsko 
izročilo, jezik in naravo. 

4.S prstom po zemljevidu

Cilji (medpodročne povezave):

-s področja družbe; otrok se 
postopoma seznanja s širšo družbo 
in kulturo, odnosi med 
posamezniki, življenje v družbi, 
spoštovanje vrednot lastne in tuje 
kulture;

-s področja jezika; otrok razvija 
sposobnosti ločevanja 
(prepoznavanja) med narečnim in 
knjižnim jezikom;

-s področja narave; doživljanje in 
spoznavanje žive in nežive narave v 
njeni raznolikosti in estetskih 
razsežnostih;

-s področja umetnosti; doživljanje 
umetnosti kot del družabnega in 
kulturnega življenja.

Otroci, stari štiri leta, so že v četrti poti 
projekta IMI opredelili, kaj ima vsak na-
rod svojega, in sicer: zastavo, grb, najvišji 
hrib, svojo pesem, pravljico, hrano, de-
nar, narodno nošo, jezik. Vsaka vzgoji-
teljica naj bi otroke spodbujala k spozna-
vanju njihovega lastnega kraja in dežele 
v celoti. In to sem tudi storila. Slovenijo 
smo spoznali v vsej svoji raznolikosti in 
pestrosti. Pripravili smo tudi predstavi-
tev za starše.

Zadnje leto druženja sem želela pove-
zati Unicefova projekta Punčka iz cunj in 
Potovanje k sebi in okoli sveta.

Kar veliko stvari iz drugega projekta 
smo osvojili po drugačni poti, preko 

5.Potujemo na črno celino

-otrok odkriva, spoznava in primerja 
ljudi, njihova okol-ja in sebe kot 
enega izmed njih.

Naše vodilo je bilo: seznanjanje, spoz-
navanje in razumevanje drugih kultur in 
civilizacij ter zavedanje o razlikah med 
nami, seznanjanje s problemi človeštva, 
razvijanje kritičnega odnosa do sodob-
nega sveta.

Na temo so se odzvali tudi starši. Kot 
udeleženec mladih slovenskih zdravni-
kov v Afriki nam je eden od njih predsta-
vil svoje diapozitive in povedal svojo 
zgodbo o lačnih in bolnih. Predstavil pa 
še nekaj utrinkov iz življenja domačinov. 
Na vpogled smo dobili originalne afriške 
maske. Starši so nam priskrbeli oblačila 
za igro in sadeže za pokušino. Ob dnevu 
otrokovih pravic smo izpostavili pravice 
otrok do primerne zdrave hrane, da ho-
dijo v brezplačne šole, do zdravstvene 
zaščite. In zato smo ravno na ta dan pri-
pravili za starše nastop, kasneje pa 
izvedli delavnico, kjer smo izdelovali tudi 
punčke iz cunj, da bomo zagotovili cep-
ljenja vsaj za nekaj otrok. Obiskali smo 
Unicefovo spletno stran in si ogledali stis-
ko mnogih na tej celini. Otrok se je moč-
no dotaknilo.

Ta korak smo v dogovoru s starši 
izvedli tako, da je vsaka družina doma 
»obiskala« eno od dežel. Izvajali so de-
javnosti za svojo izbrano deželo iz priroč-
nika Potovanje k sebi in okoli sveta. Do-
govorili smo se za skupno srečanje, kjer 
je vsaka družina na izviren način pred-
stavila to deželo. Bilo je nepozabno, zara-
di mnogih idej, prikazanih na sproščen 
način, kjer so sodelovali vsi družinski 
člani (očetje, mame, bratci in sestrice, 
osnovnošolci in dijaki). 

6.Potujemo po svetu

Rosanda Leden, vzgojiteljica
Vrtec Vodmat Ljubljana, 

enota Klinični center

Švedska: Pika Nogavička, Kljukec s strehe, Erazem in Potepuh

drugih projektov. Zato 
sem se odločila za 
temo Potujemo na 
črno celino. Zadani 
cilji:

-otrok pridobiva 
konkretne izkušnje 
za sprejemanje 
drugačnosti,

-otrok ima možnosti 
spoznavanja in 
dojemanja telesnih 
podobnosti in 
razlik med ljudmi 
in enakovrednost 
vseh, vzgojiteljica

revija za dobro prakso v vrtcih
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Denar in var evanjeè

Povzetek

V članku predstavljam temo o 
varčevanju denarja, ki smo jo 
realizirali v našem vrtcu. Otroci 
se zgodaj srečajo z denarjem, 
poznajo banko kot hišo, kjer 
hranijo denar, poslušajo odrasle, 
ki govorijo o denarju, varčevanju 
in podobnem. Opisala sem, kako 
so potekale dejavnosti od zamisli 
do zaključka.

Ključne besede: otroci, denar, 
varčevanje, hranilnik

Zamisel 
Novo šolsko leto prinese nove izzive in 

drugačna zanimanja otrok. Vsako leto 
poskušava za letni načrt vzgojno-izobra-
ževalnega dela v oddelku izbrati vsebine 
in teme, ki so nove, aktualne ter pred-
vsem drugačne. Letos sva se odločili, da 
bomo nekaj časa namenili varčevanju. 
Živimo namreč v času, ko nas mediji ob-
veščajo o krizi, nujnem varčevanju, s 
številnimi podatki o rasti cen, kje in kako 
več prihraniti. Otroci, ki živijo sredi real-
nega sveta,  se tako že zelo zgodaj srečajo 
z denarjem, saj starše pogosto spremljajo 
v trgovino in vedo, da je igračo ali slaš-
čico treba plačati z denarjem. Od kod 
staršem denar pa otrokom že ni več čisto 
jasno, prav tako pa tudi ne, da ga je treba 
najprej prihraniti, šele nato si je mogoče 
kaj kupiti.

Zamislili sva si torej temo o denarju in 
varčevanju. Z izbrano temo sva na rodi-
teljskem sestanku seznanili tudi starše, 
ki so pokazali zanimanje in so bili prip-
ravljeni sodelovati. Dogovorili smo se, da 
lahko otroci prinašajo pravi denar, toda 
največ deset centov od dneva, ko jih bova 
o tem obvestili. Pričeli smo v začetku no-
vembra, saj je bil dan varčevanja (31. 10.) 
v soboto. 

Izhodišče teme

Razvijanje teme

Ko varčujemo, prihranimo 

Za začetek sva otrokom pokazali 
različne vrste hranilnikov in otroci so že 
poznali njihov namen in uporabo. Neka-
teri so povedali, da imajo hranilnike tudi 
doma. Vsak hranilnik je bil v obliki druge 
živali. Razložili sva jim, da bomo v pujsa, 
pikapolonico, medveda, delfina, hrčka 
in lisjaka spravljali kovance, ki jih bomo 
»zaslužili«. Vsaka hranilnik je otrokom 
povedal zgodbico, ki se je navezovala na 
temo.

Otroci so se strinjalo, da si težko pred-
stavljajo kako bi živeli brez denarja. Po-
vedali so, da denar predstavljajo kovanci, 
bankovci in plastične kreditne kartice. V 
poučni slikanici smo prebrali, da so v 
preteklosti denar pomenili tudi dragi 
kamni, školjke, ptičja peresa, biseri, dra-
gulji, žito, blago … Pri prodaji in ku-
povanju je šlo za blagovno menjavo. Kas-
neje so se pojavili prvi kovanci ali novci iz 
kovine, mnogo kasneje tudi bankovci. 
Denar se je skozi čas spreminjal. Vsi 
otroci vedo, da imamo evre, s katerimi 
lahko plačujemo po skoraj vseh državah 
Evrope. Pogledali smo si, kakšni so ban-
kovci in kovanci in kaj bi za določen de-
nar v trgovini lahko kupili. 

Varčevanje pa nismo omejili le na 
denar, ampak smo se pogovorili tudi o 
varčevanju z vodo, elektriko, papirjem, 
hrano … Izdelali smo hranilnike »pra-
šičke« iz odpadnega materiala. Hranil-
nik je sestavljen iz tršega tulca, ki smo ga 
prevlekli s samolepilno folijo, za dno 
smo pritrdili pokrov steklenega kozarca 
za vlaganje, na vrhu pa smo prilepili trši 
karton, ki smo mu naredili zarezo. Pra-
šičkov nos sestavljata zamašek in oran-
žen gumb, oči pa smo narisali z alkohol-
nim flomastrom. Ušesa smo izrezali iz 
tršega kartona, ter jih prilepili na hra-
nilnik. Otroci so lahko pomagali pri izre-
zovanju in lepljenju uhljev, lepljenju vrh-
njega pokrova ter risanju oči.  

Izdelali smo si tudi unikatne kovance 
iz das mase, v katero je vsak otrok naredil 
odtis, ki ga je želel za svoj »denar«.

Kuhinjski kotiček sva za nekaj časa 
preuredili v banko. Na poličkah so bile 
tipkovnice, telefoni, pisala, papirji, raču-
nala, denarnice, kalkulatorji in seveda 
denar. Evre, ki sva jih natisnili iz spletne 
strani, sva prevlekli s folijo in na hrbtno 
stran nalepili magnet, tako da so bili upo-
rabni za igro na tabli. Otroci so se veliko 
časa zadrževali v novem kotičku, saj so 
bili pripomočki za igro nevsakdanji in 
zanimivi. Igra vlog je največkrat poteka-
la ob tabli, kjer so razvrščali in zlagali 
denar ter pri telefonih, kjer je potekal 
dialog z izmišljeno osebo. Vzgojiteljici 
sva se aktivno vključevali v igro kot 
soigralki. Skozi igro so otroci spoznavali, 
kako je zgrajena družba, kako se sez-
nanja z različnimi funkcijami okolja, s 
poklici v banki, poslovanjem in podob-
no.

Prišli smo do točke, ko smo v našo 
igro vpeljali plačilo – kdor dela, dobi pla-
čilo. Izdelali smo piškote iz slanega testa, 
rožice iz odpadnega materiala, obroče za 
lase, ogrlice, pasove … Ob zaključku var-
čevanja smo izdelke »prodali« drugim 
otrokom v vrtcu, seveda za denar, ki so si 
ga otroci drugih skupin izdelali s po-
močjo vzgojiteljic.

Otroci so presenetili s svojim prina-
šanjem denarja, starši pa so se držali me-
je desetih centov. Zanimanje za varče-
vanje je pritegnilo vso enoto, še posebej 
vzgojiteljice, zato smo vsem skupinam 
odnesli hranilnik, z namenom, da bodo 
tudi vzgojiteljice varčevale. Povezali smo 
se tudi z banko v Mislinji, ki nam je pris-
krbela nekaj gradiva in kot zaključno 
nagrado za naše varčevanje, smo prejeli 
hranilnike pikapolonice, ki so jih otroci 
odnesli domov. Banki v Mislinji smo po-
darili nekaj naših prašičkov iz odpad-
nega materiala. Otroci so domov odnesli 
tudi svoje hranilnike s privarčevanim de-
narjem.

Simbolna igra

Za konec
Najin cilj je bil, da otroke seznaniva z varčevanjem, vzgojna tema pa jim je dala še 

več. V dejavnostih so razvijali ročne spretnosti, kognicijo, si razširili socialne izkušnje 
in spoznali denar ter banko kot ustanovo, ki skrbi za denar.                                                                                    

Sre anje staršev, otrok in vzgojiteljev 
na igrišèu

è

Povzetek

Vzgojiteljice oddelkov prvega 
starostnega obdobja pripravimo 
ob koncu šolskega leta zaključno 
prireditev na prostem – na 
igrišču. Otroci se na tem igrišču 
počutijo sproščeno in varno, saj 
ga čez vso leto spoznavajo z 
različnimi igrami  naravnega 
gibanja in s pomočjo različnih 
igral in pripomočkov. Pri 
zaključni prireditvi sodelujejo 
tudi starši, predvsem  pri pripravi 
materiala, nekateri pa pri 
izvajanju dejavnosti. Otroci 
skupaj s starši pokažejo, kaj so 
vse leto počeli na igrišču skupaj z 
vzgojiteljem. Starši spoznavajo 
naše delo in  otrokove zmožnosti.

Ključne besede: starši, 
sodelovanje, igrišče

Uvod
Otrok z gibanjem zaznava in odkriva 

svoje telo, preizkuša kaj telo zmore, 
doživlja veselje in ponos ob razvijajočih 
se sposobnostih in spretnosti ter gradi 
zaupanje vase. Z gibanjem se mu razvija 
občutek ugodja, varnosti in veselja, 
razvija si občutek za ritem in hitrost ter 
dojema prostor in čas, z različnimi gibal-
nimi dejavnostmi pa si otrok razvija raz-
lične spretnosti in gibalne sposobnosti, 
ki pa morajo biti primerne njegovi sta-
rosti in gibalnim sposobnostim. 

Otroci v prvem starostnem obdobju se 
predvsem poslužujejo naravnih oblik gi-
banja, zato pripravljamo dejavnosti, kjer 

je vključeno veliko hoje, teka, poskokov, 
plazenja, prestopanja, nošenja, dvigov-
anja, potiskanja, vlečenja in tudi prema-
govanje različnih ovir (stopnice, obroči 
…).
    V skladu z načelom sodelovanja s starši 
v kurikulu mora javni vrtec med drugim 
tudi omogočiti sodelovanje pri načrto-
vanju življenja in dela v vrtcu in oddelku 
ter omogočiti v dogovoru z vzgojiteljem 
aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu.

Na kurikularni skupini so se vodje 
strokovnih timov in vodje enot skupaj z 
ravnateljico dogovorile, da bo letošnja te-
ma srečanja povezana s področjem gi-
banja in matematike. Vodje strokovnih 
timov smo dogovorjeno prenesle v svoje 
time, kjer smo se podrobneje pogovorile, 
kako naj bi srečanje potekalo. Zaključno 
prireditev smo načrtovali v mesecu 
juniju, začela naj bi se ob 17. 30 na igrišču 
vrtca.

Strokovne delavke smo spodbudile 
starše k prinašanju odpadnega materia-
la in prosile za pomoč pri izdelovanju 
športnih in matematičnih pripomočkov. 
Skupaj smo naredile načrt, kje bo kak-
šna dejavnost na igrišču potekala in ka-
tera vzgojiteljica bo posamezno dejav-
nost vodila oziroma poskrbela za to, da 
se bo nemoteno izvajala.

Na igrišču smo si pripravile različne 
pripomočke, kot so: žoge različnih ve-
likosti, elastiko (ki smo jo prepletle in jo 
zavezale ob ograji), navezale smo obroče 
na vrvico in jih obesile malce višje od 
otrokove višine, škatle različnih velikosti 
polepile z barvnim papirjem (rdeča, 
modra, rumena), obroče navezale na 
vsako stran mostu ter tulce pritrdile na 

Načrtovanje zaključne 
prireditve 

Organizacija

ograjo. Vsega skupaj je bilo na razpolago 
šest različnih dejavnosti, povezanih z 
gibanjem in matematiko.

Ob prihodu staršev in otrok smo se 
najprej skupaj zbrali, si nato pogledali 
igrišče in pripravljene dejavnosti. Stro-
kovne delavke smo seznanile starše, ka-
ko naj tudi sami sodelujejo pri gibalnih 
in matematičnih dejavnostih. Svetovale 
smo, naj otroke spodbujajo k sodelovan-
ju ter k vztrajnosti in natančnosti. 

Otroci in starši so prehajali iz ene 
dejavnosti k drugi, strokovne delavke pa 
smo ob dodeljeni dejavnosti razlagale 
navodila otroku in staršu. Če česa niso 
razumeli, smo jim demonstrirale ali pa 
so starši ob navodilu dejavnost sami de-
monstrirali otroku. Nikjer ni bilo zasto-
jev, vse je teklo po predvidevanjih in v 
prijetnem vzdušju. Vsak od staršev se je 
posvetil svojemu otroku. Otroci in starši 
so ob dejavnostih uživali.

Takšna in podobna srečanja so v 
našem vrtcu zelo dobro obiskana, saj so 
namenjena predvsem druženju staršev 
in otrok in druženju staršev med sabo. 
Ob dejavnostih lahko starši tudi sami 
spoznajo, kako se njihovi otroci vključu-
jejo v dejavnosti in kako spretno rešujejo 
nalogo.

Spoznajo tudi nove dejavnosti, ki jih 
lahko izvajajo s svojim otrokom tudi 
doma. Opazijo lahko, kako različni pri-
pomočki iz odpadnega materiala priteg-
nejo otroke. S takšnimi prireditvami ozi-
roma srečanji starše še bolj  spodbujamo 
k aktivnemu sodelovanju z vrtcem.

Izvedba

Zaključek

Mateja Povh, dipl. vzg.
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Anica Klemenc, prof. razrednega pouka
VVZ Slovenj Gradec, enota Mislinje

Literatura Cribb, Joe. (1992). Svet okrog nas. 
Denar. Murska Sobota: Pomurska založba.
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Denar in var evanjeè

Povzetek

V članku predstavljam temo o 
varčevanju denarja, ki smo jo 
realizirali v našem vrtcu. Otroci 
se zgodaj srečajo z denarjem, 
poznajo banko kot hišo, kjer 
hranijo denar, poslušajo odrasle, 
ki govorijo o denarju, varčevanju 
in podobnem. Opisala sem, kako 
so potekale dejavnosti od zamisli 
do zaključka.

Ključne besede: otroci, denar, 
varčevanje, hranilnik

Zamisel 
Novo šolsko leto prinese nove izzive in 

drugačna zanimanja otrok. Vsako leto 
poskušava za letni načrt vzgojno-izobra-
ževalnega dela v oddelku izbrati vsebine 
in teme, ki so nove, aktualne ter pred-
vsem drugačne. Letos sva se odločili, da 
bomo nekaj časa namenili varčevanju. 
Živimo namreč v času, ko nas mediji ob-
veščajo o krizi, nujnem varčevanju, s 
številnimi podatki o rasti cen, kje in kako 
več prihraniti. Otroci, ki živijo sredi real-
nega sveta,  se tako že zelo zgodaj srečajo 
z denarjem, saj starše pogosto spremljajo 
v trgovino in vedo, da je igračo ali slaš-
čico treba plačati z denarjem. Od kod 
staršem denar pa otrokom že ni več čisto 
jasno, prav tako pa tudi ne, da ga je treba 
najprej prihraniti, šele nato si je mogoče 
kaj kupiti.

Zamislili sva si torej temo o denarju in 
varčevanju. Z izbrano temo sva na rodi-
teljskem sestanku seznanili tudi starše, 
ki so pokazali zanimanje in so bili prip-
ravljeni sodelovati. Dogovorili smo se, da 
lahko otroci prinašajo pravi denar, toda 
največ deset centov od dneva, ko jih bova 
o tem obvestili. Pričeli smo v začetku no-
vembra, saj je bil dan varčevanja (31. 10.) 
v soboto. 

Izhodišče teme

Razvijanje teme

Ko varčujemo, prihranimo 

Za začetek sva otrokom pokazali 
različne vrste hranilnikov in otroci so že 
poznali njihov namen in uporabo. Neka-
teri so povedali, da imajo hranilnike tudi 
doma. Vsak hranilnik je bil v obliki druge 
živali. Razložili sva jim, da bomo v pujsa, 
pikapolonico, medveda, delfina, hrčka 
in lisjaka spravljali kovance, ki jih bomo 
»zaslužili«. Vsaka hranilnik je otrokom 
povedal zgodbico, ki se je navezovala na 
temo.

Otroci so se strinjalo, da si težko pred-
stavljajo kako bi živeli brez denarja. Po-
vedali so, da denar predstavljajo kovanci, 
bankovci in plastične kreditne kartice. V 
poučni slikanici smo prebrali, da so v 
preteklosti denar pomenili tudi dragi 
kamni, školjke, ptičja peresa, biseri, dra-
gulji, žito, blago … Pri prodaji in ku-
povanju je šlo za blagovno menjavo. Kas-
neje so se pojavili prvi kovanci ali novci iz 
kovine, mnogo kasneje tudi bankovci. 
Denar se je skozi čas spreminjal. Vsi 
otroci vedo, da imamo evre, s katerimi 
lahko plačujemo po skoraj vseh državah 
Evrope. Pogledali smo si, kakšni so ban-
kovci in kovanci in kaj bi za določen de-
nar v trgovini lahko kupili. 

Varčevanje pa nismo omejili le na 
denar, ampak smo se pogovorili tudi o 
varčevanju z vodo, elektriko, papirjem, 
hrano … Izdelali smo hranilnike »pra-
šičke« iz odpadnega materiala. Hranil-
nik je sestavljen iz tršega tulca, ki smo ga 
prevlekli s samolepilno folijo, za dno 
smo pritrdili pokrov steklenega kozarca 
za vlaganje, na vrhu pa smo prilepili trši 
karton, ki smo mu naredili zarezo. Pra-
šičkov nos sestavljata zamašek in oran-
žen gumb, oči pa smo narisali z alkohol-
nim flomastrom. Ušesa smo izrezali iz 
tršega kartona, ter jih prilepili na hra-
nilnik. Otroci so lahko pomagali pri izre-
zovanju in lepljenju uhljev, lepljenju vrh-
njega pokrova ter risanju oči.  

Izdelali smo si tudi unikatne kovance 
iz das mase, v katero je vsak otrok naredil 
odtis, ki ga je želel za svoj »denar«.

Kuhinjski kotiček sva za nekaj časa 
preuredili v banko. Na poličkah so bile 
tipkovnice, telefoni, pisala, papirji, raču-
nala, denarnice, kalkulatorji in seveda 
denar. Evre, ki sva jih natisnili iz spletne 
strani, sva prevlekli s folijo in na hrbtno 
stran nalepili magnet, tako da so bili upo-
rabni za igro na tabli. Otroci so se veliko 
časa zadrževali v novem kotičku, saj so 
bili pripomočki za igro nevsakdanji in 
zanimivi. Igra vlog je največkrat poteka-
la ob tabli, kjer so razvrščali in zlagali 
denar ter pri telefonih, kjer je potekal 
dialog z izmišljeno osebo. Vzgojiteljici 
sva se aktivno vključevali v igro kot 
soigralki. Skozi igro so otroci spoznavali, 
kako je zgrajena družba, kako se sez-
nanja z različnimi funkcijami okolja, s 
poklici v banki, poslovanjem in podob-
no.

Prišli smo do točke, ko smo v našo 
igro vpeljali plačilo – kdor dela, dobi pla-
čilo. Izdelali smo piškote iz slanega testa, 
rožice iz odpadnega materiala, obroče za 
lase, ogrlice, pasove … Ob zaključku var-
čevanja smo izdelke »prodali« drugim 
otrokom v vrtcu, seveda za denar, ki so si 
ga otroci drugih skupin izdelali s po-
močjo vzgojiteljic.

Otroci so presenetili s svojim prina-
šanjem denarja, starši pa so se držali me-
je desetih centov. Zanimanje za varče-
vanje je pritegnilo vso enoto, še posebej 
vzgojiteljice, zato smo vsem skupinam 
odnesli hranilnik, z namenom, da bodo 
tudi vzgojiteljice varčevale. Povezali smo 
se tudi z banko v Mislinji, ki nam je pris-
krbela nekaj gradiva in kot zaključno 
nagrado za naše varčevanje, smo prejeli 
hranilnike pikapolonice, ki so jih otroci 
odnesli domov. Banki v Mislinji smo po-
darili nekaj naših prašičkov iz odpad-
nega materiala. Otroci so domov odnesli 
tudi svoje hranilnike s privarčevanim de-
narjem.

Simbolna igra

Za konec
Najin cilj je bil, da otroke seznaniva z varčevanjem, vzgojna tema pa jim je dala še 

več. V dejavnostih so razvijali ročne spretnosti, kognicijo, si razširili socialne izkušnje 
in spoznali denar ter banko kot ustanovo, ki skrbi za denar.                                                                                    

Sre anje staršev, otrok in vzgojiteljev 
na igrišèu

è

Povzetek

Vzgojiteljice oddelkov prvega 
starostnega obdobja pripravimo 
ob koncu šolskega leta zaključno 
prireditev na prostem – na 
igrišču. Otroci se na tem igrišču 
počutijo sproščeno in varno, saj 
ga čez vso leto spoznavajo z 
različnimi igrami  naravnega 
gibanja in s pomočjo različnih 
igral in pripomočkov. Pri 
zaključni prireditvi sodelujejo 
tudi starši, predvsem  pri pripravi 
materiala, nekateri pa pri 
izvajanju dejavnosti. Otroci 
skupaj s starši pokažejo, kaj so 
vse leto počeli na igrišču skupaj z 
vzgojiteljem. Starši spoznavajo 
naše delo in  otrokove zmožnosti.

Ključne besede: starši, 
sodelovanje, igrišče

Uvod
Otrok z gibanjem zaznava in odkriva 

svoje telo, preizkuša kaj telo zmore, 
doživlja veselje in ponos ob razvijajočih 
se sposobnostih in spretnosti ter gradi 
zaupanje vase. Z gibanjem se mu razvija 
občutek ugodja, varnosti in veselja, 
razvija si občutek za ritem in hitrost ter 
dojema prostor in čas, z različnimi gibal-
nimi dejavnostmi pa si otrok razvija raz-
lične spretnosti in gibalne sposobnosti, 
ki pa morajo biti primerne njegovi sta-
rosti in gibalnim sposobnostim. 

Otroci v prvem starostnem obdobju se 
predvsem poslužujejo naravnih oblik gi-
banja, zato pripravljamo dejavnosti, kjer 

je vključeno veliko hoje, teka, poskokov, 
plazenja, prestopanja, nošenja, dvigov-
anja, potiskanja, vlečenja in tudi prema-
govanje različnih ovir (stopnice, obroči 
…).
    V skladu z načelom sodelovanja s starši 
v kurikulu mora javni vrtec med drugim 
tudi omogočiti sodelovanje pri načrto-
vanju življenja in dela v vrtcu in oddelku 
ter omogočiti v dogovoru z vzgojiteljem 
aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu.

Na kurikularni skupini so se vodje 
strokovnih timov in vodje enot skupaj z 
ravnateljico dogovorile, da bo letošnja te-
ma srečanja povezana s področjem gi-
banja in matematike. Vodje strokovnih 
timov smo dogovorjeno prenesle v svoje 
time, kjer smo se podrobneje pogovorile, 
kako naj bi srečanje potekalo. Zaključno 
prireditev smo načrtovali v mesecu 
juniju, začela naj bi se ob 17. 30 na igrišču 
vrtca.

Strokovne delavke smo spodbudile 
starše k prinašanju odpadnega materia-
la in prosile za pomoč pri izdelovanju 
športnih in matematičnih pripomočkov. 
Skupaj smo naredile načrt, kje bo kak-
šna dejavnost na igrišču potekala in ka-
tera vzgojiteljica bo posamezno dejav-
nost vodila oziroma poskrbela za to, da 
se bo nemoteno izvajala.

Na igrišču smo si pripravile različne 
pripomočke, kot so: žoge različnih ve-
likosti, elastiko (ki smo jo prepletle in jo 
zavezale ob ograji), navezale smo obroče 
na vrvico in jih obesile malce višje od 
otrokove višine, škatle različnih velikosti 
polepile z barvnim papirjem (rdeča, 
modra, rumena), obroče navezale na 
vsako stran mostu ter tulce pritrdile na 

Načrtovanje zaključne 
prireditve 

Organizacija

ograjo. Vsega skupaj je bilo na razpolago 
šest različnih dejavnosti, povezanih z 
gibanjem in matematiko.

Ob prihodu staršev in otrok smo se 
najprej skupaj zbrali, si nato pogledali 
igrišče in pripravljene dejavnosti. Stro-
kovne delavke smo seznanile starše, ka-
ko naj tudi sami sodelujejo pri gibalnih 
in matematičnih dejavnostih. Svetovale 
smo, naj otroke spodbujajo k sodelovan-
ju ter k vztrajnosti in natančnosti. 

Otroci in starši so prehajali iz ene 
dejavnosti k drugi, strokovne delavke pa 
smo ob dodeljeni dejavnosti razlagale 
navodila otroku in staršu. Če česa niso 
razumeli, smo jim demonstrirale ali pa 
so starši ob navodilu dejavnost sami de-
monstrirali otroku. Nikjer ni bilo zasto-
jev, vse je teklo po predvidevanjih in v 
prijetnem vzdušju. Vsak od staršev se je 
posvetil svojemu otroku. Otroci in starši 
so ob dejavnostih uživali.

Takšna in podobna srečanja so v 
našem vrtcu zelo dobro obiskana, saj so 
namenjena predvsem druženju staršev 
in otrok in druženju staršev med sabo. 
Ob dejavnostih lahko starši tudi sami 
spoznajo, kako se njihovi otroci vključu-
jejo v dejavnosti in kako spretno rešujejo 
nalogo.

Spoznajo tudi nove dejavnosti, ki jih 
lahko izvajajo s svojim otrokom tudi 
doma. Opazijo lahko, kako različni pri-
pomočki iz odpadnega materiala priteg-
nejo otroke. S takšnimi prireditvami ozi-
roma srečanji starše še bolj  spodbujamo 
k aktivnemu sodelovanju z vrtcem.

Izvedba

Zaključek

Mateja Povh, dipl. vzg.
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Anica Klemenc, prof. razrednega pouka
VVZ Slovenj Gradec, enota Mislinje

Literatura Cribb, Joe. (1992). Svet okrog nas. 
Denar. Murska Sobota: Pomurska založba.
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Vse se za enja ze v otroštvuè

Prof. dr. JANEK MUSEK je ugledal luč sveta na Dravinskem vrhu pri 
Ptuju. Po gimnazijskih letih v Mariboru in Celju se je vpisal najprej na 
medicino, nato pa na Filozofski fakulteti leta 1968 diplomiral iz psi-
hologije. Na isti fakulteti je leta 1977 tudi doktoriral.

V svoji bogati znanstveni karieri na Filozofski fakulteti v Ljubljani je 
bil med drugim tudi predstojnik Oddelka za psihologijo, prodekan in 
prorektor, med ustanovitelji Društva za psihologijo osebnosti ter 
mentor štiridesetim magistrom znanosti in 27 doktorjem znanosti.

Njegova biografija obsega čez tristo enot. Napisal je več kot sto znan-
stvenih člankov, 46 knjig s področja psihologije osebnosti, kognitivne 
psihologije, simbolike in psihologije vrednot. 

Za intervju smo ga zaprosili tik pred izidom njegove nove monografije 
z naslovom Psihologija življenja.

V svojem bogatem raziskovalnem in 
pedagoškem udejstvovanju ste se 
ukvarjali  tudi z vrednotami. Le-te so 
na več področjih družbenega 
življenja večno aktualna tema. Ker 
se pogovarjava za revijo, ki je 
namenjena strokovnim delavcem 
vrtca, me zanima, kakšne vrednote 
naj bi po vašem mnenju oblikoval 
javni vrtec oz. njegovi vzgojitelji?

Vrednote so resnično tema, ki sem se 
ji raziskovalno posvečal nekaj deset let, 
torej vsaj od poznih sedemdesetih let 
dalje. V zadnjih dvajsetih letih je nastalo 
tudi kar nekaj objavljenih del o psiho-
loških vidikih vrednot, med njimi tudi 
dve knjigi: Osebnost in vrednote (1995) 
in Nova psihološka teorija vrednot 
(2000). Vrednote obravnava tudi eno 
izmed zadnjih poglavij v knjigi Psiho-
logija življenja. Ker pomenijo vrednote 
naša življenjska vodila, so logično tudi 
eno izmed najpomembnejših področij 
znanstvenega raziskovanja nasploh in to 
ne samo v psihologiji, ampak tudi v 
filozofiji, sociologiji, ekonomiji in drugih 
znanostih. Kot življenjska vodila so vred-
note pomembne za človeka tako rekoč 
od rojstva dalje, so smernice, v skladu s 
katerimi naj bi se oblikovala človekova 
osebnost. To pa pomeni, da so vrednote 
tudi vodila in smernice človekove vzgoje, 
saj je vzgoja po definiciji načrtno obli-

kovanje posameznikove osebnosti. Vred-
note so tako pomembne pri vzgoji otrok 
od začetka, zlasti pri oblikovanju značaja 
in tistih osebnostnih lastnosti, ki so 
pomembne za medsebojne odnose in 
sožitje z drugimi, kot tudi pri oblikovanju 
lastnosti, ki so pomembne za individu-
alni razvoj, individualno rast, dosežke in 
individualno uspešnost posameznika. 
Za delo z otroki v vrtcu so torej pomem-
bne tako vrednote, ki sodijo v t. i. apo-
lonsko sfero vrednot (moralne in huma-
nistične vrednote), kot t. i. dionizične 
vrednote (hedonske vrednote in vredno-
te uspešnosti). Še posebej se mi zdi po-
membno oblikovanje značajskih vred-
not, ker je to področje vzgoje v duhu 
sodobnega časa preveč zanemarjeno. Pa 
vendar gre za vrednote in vrline, ki so 
stalnica človekovega optimalnega oseb-
nostnega delovanja, npr. poštenost, pra-
vičnost, prijaznost, pogum, strpnost, 
znanje, ustvarjalnost, delavnost, sodelo-
vanje, vodenje, upanje, hvaležnost, smi-
sel za lepoto, naravo, humor in duhovne 
vidike življenja. Vse to se začenja pri člo-
veku oblikovati že v otroštvu, vsekakor 
že veliko prej, preden se pri posamezniku 
vzpostavi vrednotni sistem, kot ga poz-
namo pri odraslem človeku, sposobnem 
abstraktnega mišljenja. 

Vrednote so povezane z motivacijo 

posameznega vzgojitelja za 
vzpostavitev dobrega in 
spodbudnega odnosa z otrokom, 
oddelkom otrok, s starši in sodelavci. 
Še posebno je to pomembno na 
začetku šolskega leta, saj prvega 
vtisa ne moremo več ponoviti. Na kaj 
naj bodo, po vašem mnenju, 
vzgojitelji še posebno pozorni? 

V teh dneh bo zagledala luč sveta 
obširna monografija z naslovom 
Psihologija življenja. Zanima me, 

Dobra vrednotna in značajska vzgoja 
temelji na zgledih. Vzgojiteljice in vzgo-
jitelji naj se obnašajo v skladu z vredno-
tami, za katere želijo, da bi jim v obna-
šanju sledili tudi otroci. Ti nezavedno 
posnemajo obnašanje ljudi, ki so po-
membni v njihovem okolju, to pa so se-
veda predvsem starši, vzgojitelji in uči-
telji ter vrstniki. Pomembno pa je tudi 
obnašanje drugih zgledov ali modelov, 
kot jim strokovno pravimo, npr. oseb, ki 
nastopajo v čtivu, pravljicah, zgodbah, 
na TV in drugih medijih. Izbor tovrst-
nega gradiva je torej tudi zelo pomem-
ben. Dalje je pomembno, da vzgojitelji 
spodbujajo samorefleksijo (otroci naj 
razmišljajo o ustreznosti svojega obna-
šanja in svojih stališč) in da domiselno 
nagrajujejo obnašanje, ki je v skladu z 
vrednotami.

kako dolgo je to delo nastajalo in 
komu predvsem je namenjeno?

Predlagam, da se s pomočjo 
napovedanih poglavij posvetiva 
nekaterim aktualnim vprašanjem, ki 
jih obravnavate v tem svojem delu. V 
prvem poglavju obravnavate 
osebnost in medosebne razlike, v 
drugem pa temeljne dimenzije 
osebnosti. Lahko na kratko 
obrazložite vse tri pojme?

Omenjena knjiga povzema rezultate 
strokovnega in raziskovalnega dela na 
vseh področjih psihologije, s katerimi 
sem se ukvarjal. To pa so tudi teme, ki so 
v našem življenju izjemno pomembne, 
zato tudi naslov »Psihologija življenja«. 
Psihološka spoznanja so v knjigi pre-
gledno razčlenjena v dvanajst poglavij, 
ki obravnavajo najpomembnejše psiho-
loške teme človekovega življenja in 
katerih vsebinski pomen je razviden iz 
samih naslovov poglavij: Individualne 
in skupinske razlike; Temeljne dimen-
zije osebnosti; Generalni faktor oseb-
nosti; Umska, emocionalna in duhov-
na inteligentnost; Kakovost življenja 
in psihično blagostanje; Psihično 
zdravje; Spoprijemanje s stresom in iz-
gorevanje; Medosebni odnosi, part-
nerstvo in ljubezen; Odločanje;  Vred-
note;  Modrost;  Življenjska uspešnost.

     Kljub nedvomno znanstvenemu 
značaju pa knjiga ni le delo za študente, 
strokovnjake, specialiste in znanstve-
nike, pa tudi ne le za psihologe in njim 
najsorodnejše profesionalne profile. Na-
menoma je napisana tako, da bo 
zanimiva prav za vse, ki jih zanimajo psi-
hološka dognanja, zlasti najnovejša, še 
posebej za vse tiste, ki bi jim tovrstna izo-
brazba prišla prav pri poklicnem delu. 
Tako bo zanimiva za učitelje, vzgojitelje, 
menedžerje, zdravnike in drugi zdrav-
stveni kader, pravnike, ekonomiste, 
novinarje in seveda tudi za mnoge dru-
ge. Ta široka namembnost je še posebej 
spodbujena z dejstvom, da so najnovejša 
psihološka dognanja še vedno veliko 
premalo poznana, to pa ima lahko veliko 
negativnih posledic tako za posamez-
nike kot za sodobno družbo.

Osebnost je vsekakor osrednje pod-
ročje mojega raziskovanja, hkrati pa je to 
tudi eden izmed najkompleksnejših psi-
holoških pojmov. Obsega namreč vse tis-
te lastnosti (telesne, duševne in vedenj-
ske), ki se pri posamezniku oblikujejo v 
celoto, po kateri ga prepoznamo in po 
kateri se razlikuje od drugih. Osebnost 
torej predpostavlja tudi medosebne 
razlike. Individualnost je eno izmed 
ključnih določil osebnosti. Medosebne 
razlike pa so lahko individualne (oseb-
nostne razlike med posamezniki), lahko 
pa skupinske (npr. razlike med spoloma, 
starostnimi, etničnimi, kulturnimi in 
drugimi skupinami). Seveda je temeljno 
vprašanje psihologije osebnosti, katere 
so najpomembnejše in najbolj komplek-
sne osebnostne lastnosti: tem lastnostim 
pravimo temeljne dimenzije osebnosti. 
Mnogi menijo, da obstaja pet takšnih 
dimenzij: ekstravertnost, prijetnost, vest-
nost, čustvena stabilnost in miselna 
odprtost. To so kompleksne dimenzije 
osebnosti, ki jih sestavlja veliko število 
drugih osebnostnih lastnosti. Vendar še 
ni razrešeno vprašanje, ali ne obstajajo 
dimenzije, ki so še bolj temeljne in kom-
pleksne. Temu vprašanju sem posvetil 
svoje zadnje raziskave, v kateri govorim 
o t. i. generalnem faktorju osebnosti, to-
rej nečem, kar bi lahko označili tudi kot 
dimenzijo splošne osebnostne prilagoje-
nosti oziroma neprilagojenosti. 

Osebnost lahko v grobem razdelimo v 
dva velikanska dela. En del tvorijo te-
meljne dimenzije osebnosti, ki se pove-
zujejo z našim temperamentom, znača-
jem, motivi in emocijami, drugi del pa se 
povezuje s sposobnostmi, intelektom in 
spoznavanjem. Gotovo sposobnosti niso 
edino, kar je pomembno v našem živ-

V četrtem poglavju monografije 
obravnavate sposobnosti in intelekt. 
Oboje se začne razvijati že od prvega 
dne našega življenja, nekateri vplivi 
so prisotni že v prednatalnem 
obdobju. Vrtec naj bi pomembno 
prispeval k otrokovemu razvoju, še 
posebno vrtec z  okoljem, ki 
omogoča veliko izkušenj in spodbud. 
Kakšno je vaše mnenje o tem?

ljenju, a gotovo je tudi, da so zelo po-
membne. Vplivajo na našo uspešnost 
praktično na vseh področjih našega 
delovanja. Zato je izjemno pomembno, 
da znamo usmerjati vzgojo tako, da bodo 
naše sposobnosti in talenti v največji 
možni meri uresničeni. Tu pa so bistvene 
umske in miselne spodbude. 

Vrtci bi resnično morali pomeniti tudi 
intelektualno spodbudno okolje za otro-
ke. Slovencev nas ni veliko, zato moramo 
še toliko bolj negovati svoje nadarjene in 
ustvarjalne posameznike, to pa je proces, 
ki se začenja v zgodnji dobi. 

Malokatera stvar, če sploh katera, je 
za človeka tako pomembna, kot sta 
telesno in psihično zdravje ter blago-
stanje. Psihično blagostanje pomeni 
dobro počutje in srečo in kje je kdo, ki mu 
to ne pomeni veliko? Že Demokrit in 
Aristotel sta menila, da je sreča človekov 
glavni življenjski cilj. Zato ni čudno, da je 
psihično blagostanje tako pomembna 
tema tudi v psihologiji in sam se z njo ve-
liko ukvarjam. Zanimivo je, kako močno 
se psihično blagostanje povezuje tudi z 
našo osebnostjo. Bolj kot smo čustveno 
stabilni, družabni, kooperativni in vest-
ni, višja je stopnja psihičnega blago-
stanja. In višja kot je ta stopnja, več mož-
nosti imamo, da spodbujamo psihično 
blagostanje, srečo in občutje življenjske 
smiselnosti tudi pri drugih. Če najdemo 
srečo in smisel v svojem življenju, bomo 
znali pomagati pri njunem iskanju tudi 
drugim ljudem.  

V naslednjem poglavju knjige 
obravnavate psihično blagostanje in 
zdravje. Zdi se mi, da je to poglavje 
še posebej zanimivo za vzgojitelje. 
Vzgojitelj majhnih otrok, ki bi bil 
zelo nezadovoljen s svojim 
življenjem, nesrečen, najbrž ne bi bil 
dober vzgojitelj. Toda kakovostno 
življenje in sreča ne padeta v naše 
naročje kar sama od sebe. Kaj menite 
o tem?

Tudi poglavje o stresu je zanimivo za 
vzgojitelje. Kako naj se vzgojitelj 
odziva na stresne dogodke pri 
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Vse se za enja ze v otroštvuè

Prof. dr. JANEK MUSEK je ugledal luč sveta na Dravinskem vrhu pri 
Ptuju. Po gimnazijskih letih v Mariboru in Celju se je vpisal najprej na 
medicino, nato pa na Filozofski fakulteti leta 1968 diplomiral iz psi-
hologije. Na isti fakulteti je leta 1977 tudi doktoriral.

V svoji bogati znanstveni karieri na Filozofski fakulteti v Ljubljani je 
bil med drugim tudi predstojnik Oddelka za psihologijo, prodekan in 
prorektor, med ustanovitelji Društva za psihologijo osebnosti ter 
mentor štiridesetim magistrom znanosti in 27 doktorjem znanosti.

Njegova biografija obsega čez tristo enot. Napisal je več kot sto znan-
stvenih člankov, 46 knjig s področja psihologije osebnosti, kognitivne 
psihologije, simbolike in psihologije vrednot. 

Za intervju smo ga zaprosili tik pred izidom njegove nove monografije 
z naslovom Psihologija življenja.

V svojem bogatem raziskovalnem in 
pedagoškem udejstvovanju ste se 
ukvarjali  tudi z vrednotami. Le-te so 
na več področjih družbenega 
življenja večno aktualna tema. Ker 
se pogovarjava za revijo, ki je 
namenjena strokovnim delavcem 
vrtca, me zanima, kakšne vrednote 
naj bi po vašem mnenju oblikoval 
javni vrtec oz. njegovi vzgojitelji?

Vrednote so resnično tema, ki sem se 
ji raziskovalno posvečal nekaj deset let, 
torej vsaj od poznih sedemdesetih let 
dalje. V zadnjih dvajsetih letih je nastalo 
tudi kar nekaj objavljenih del o psiho-
loških vidikih vrednot, med njimi tudi 
dve knjigi: Osebnost in vrednote (1995) 
in Nova psihološka teorija vrednot 
(2000). Vrednote obravnava tudi eno 
izmed zadnjih poglavij v knjigi Psiho-
logija življenja. Ker pomenijo vrednote 
naša življenjska vodila, so logično tudi 
eno izmed najpomembnejših področij 
znanstvenega raziskovanja nasploh in to 
ne samo v psihologiji, ampak tudi v 
filozofiji, sociologiji, ekonomiji in drugih 
znanostih. Kot življenjska vodila so vred-
note pomembne za človeka tako rekoč 
od rojstva dalje, so smernice, v skladu s 
katerimi naj bi se oblikovala človekova 
osebnost. To pa pomeni, da so vrednote 
tudi vodila in smernice človekove vzgoje, 
saj je vzgoja po definiciji načrtno obli-

kovanje posameznikove osebnosti. Vred-
note so tako pomembne pri vzgoji otrok 
od začetka, zlasti pri oblikovanju značaja 
in tistih osebnostnih lastnosti, ki so 
pomembne za medsebojne odnose in 
sožitje z drugimi, kot tudi pri oblikovanju 
lastnosti, ki so pomembne za individu-
alni razvoj, individualno rast, dosežke in 
individualno uspešnost posameznika. 
Za delo z otroki v vrtcu so torej pomem-
bne tako vrednote, ki sodijo v t. i. apo-
lonsko sfero vrednot (moralne in huma-
nistične vrednote), kot t. i. dionizične 
vrednote (hedonske vrednote in vredno-
te uspešnosti). Še posebej se mi zdi po-
membno oblikovanje značajskih vred-
not, ker je to področje vzgoje v duhu 
sodobnega časa preveč zanemarjeno. Pa 
vendar gre za vrednote in vrline, ki so 
stalnica človekovega optimalnega oseb-
nostnega delovanja, npr. poštenost, pra-
vičnost, prijaznost, pogum, strpnost, 
znanje, ustvarjalnost, delavnost, sodelo-
vanje, vodenje, upanje, hvaležnost, smi-
sel za lepoto, naravo, humor in duhovne 
vidike življenja. Vse to se začenja pri člo-
veku oblikovati že v otroštvu, vsekakor 
že veliko prej, preden se pri posamezniku 
vzpostavi vrednotni sistem, kot ga poz-
namo pri odraslem človeku, sposobnem 
abstraktnega mišljenja. 

Vrednote so povezane z motivacijo 

posameznega vzgojitelja za 
vzpostavitev dobrega in 
spodbudnega odnosa z otrokom, 
oddelkom otrok, s starši in sodelavci. 
Še posebno je to pomembno na 
začetku šolskega leta, saj prvega 
vtisa ne moremo več ponoviti. Na kaj 
naj bodo, po vašem mnenju, 
vzgojitelji še posebno pozorni? 

V teh dneh bo zagledala luč sveta 
obširna monografija z naslovom 
Psihologija življenja. Zanima me, 

Dobra vrednotna in značajska vzgoja 
temelji na zgledih. Vzgojiteljice in vzgo-
jitelji naj se obnašajo v skladu z vredno-
tami, za katere želijo, da bi jim v obna-
šanju sledili tudi otroci. Ti nezavedno 
posnemajo obnašanje ljudi, ki so po-
membni v njihovem okolju, to pa so se-
veda predvsem starši, vzgojitelji in uči-
telji ter vrstniki. Pomembno pa je tudi 
obnašanje drugih zgledov ali modelov, 
kot jim strokovno pravimo, npr. oseb, ki 
nastopajo v čtivu, pravljicah, zgodbah, 
na TV in drugih medijih. Izbor tovrst-
nega gradiva je torej tudi zelo pomem-
ben. Dalje je pomembno, da vzgojitelji 
spodbujajo samorefleksijo (otroci naj 
razmišljajo o ustreznosti svojega obna-
šanja in svojih stališč) in da domiselno 
nagrajujejo obnašanje, ki je v skladu z 
vrednotami.

kako dolgo je to delo nastajalo in 
komu predvsem je namenjeno?

Predlagam, da se s pomočjo 
napovedanih poglavij posvetiva 
nekaterim aktualnim vprašanjem, ki 
jih obravnavate v tem svojem delu. V 
prvem poglavju obravnavate 
osebnost in medosebne razlike, v 
drugem pa temeljne dimenzije 
osebnosti. Lahko na kratko 
obrazložite vse tri pojme?

Omenjena knjiga povzema rezultate 
strokovnega in raziskovalnega dela na 
vseh področjih psihologije, s katerimi 
sem se ukvarjal. To pa so tudi teme, ki so 
v našem življenju izjemno pomembne, 
zato tudi naslov »Psihologija življenja«. 
Psihološka spoznanja so v knjigi pre-
gledno razčlenjena v dvanajst poglavij, 
ki obravnavajo najpomembnejše psiho-
loške teme človekovega življenja in 
katerih vsebinski pomen je razviden iz 
samih naslovov poglavij: Individualne 
in skupinske razlike; Temeljne dimen-
zije osebnosti; Generalni faktor oseb-
nosti; Umska, emocionalna in duhov-
na inteligentnost; Kakovost življenja 
in psihično blagostanje; Psihično 
zdravje; Spoprijemanje s stresom in iz-
gorevanje; Medosebni odnosi, part-
nerstvo in ljubezen; Odločanje;  Vred-
note;  Modrost;  Življenjska uspešnost.

     Kljub nedvomno znanstvenemu 
značaju pa knjiga ni le delo za študente, 
strokovnjake, specialiste in znanstve-
nike, pa tudi ne le za psihologe in njim 
najsorodnejše profesionalne profile. Na-
menoma je napisana tako, da bo 
zanimiva prav za vse, ki jih zanimajo psi-
hološka dognanja, zlasti najnovejša, še 
posebej za vse tiste, ki bi jim tovrstna izo-
brazba prišla prav pri poklicnem delu. 
Tako bo zanimiva za učitelje, vzgojitelje, 
menedžerje, zdravnike in drugi zdrav-
stveni kader, pravnike, ekonomiste, 
novinarje in seveda tudi za mnoge dru-
ge. Ta široka namembnost je še posebej 
spodbujena z dejstvom, da so najnovejša 
psihološka dognanja še vedno veliko 
premalo poznana, to pa ima lahko veliko 
negativnih posledic tako za posamez-
nike kot za sodobno družbo.

Osebnost je vsekakor osrednje pod-
ročje mojega raziskovanja, hkrati pa je to 
tudi eden izmed najkompleksnejših psi-
holoških pojmov. Obsega namreč vse tis-
te lastnosti (telesne, duševne in vedenj-
ske), ki se pri posamezniku oblikujejo v 
celoto, po kateri ga prepoznamo in po 
kateri se razlikuje od drugih. Osebnost 
torej predpostavlja tudi medosebne 
razlike. Individualnost je eno izmed 
ključnih določil osebnosti. Medosebne 
razlike pa so lahko individualne (oseb-
nostne razlike med posamezniki), lahko 
pa skupinske (npr. razlike med spoloma, 
starostnimi, etničnimi, kulturnimi in 
drugimi skupinami). Seveda je temeljno 
vprašanje psihologije osebnosti, katere 
so najpomembnejše in najbolj komplek-
sne osebnostne lastnosti: tem lastnostim 
pravimo temeljne dimenzije osebnosti. 
Mnogi menijo, da obstaja pet takšnih 
dimenzij: ekstravertnost, prijetnost, vest-
nost, čustvena stabilnost in miselna 
odprtost. To so kompleksne dimenzije 
osebnosti, ki jih sestavlja veliko število 
drugih osebnostnih lastnosti. Vendar še 
ni razrešeno vprašanje, ali ne obstajajo 
dimenzije, ki so še bolj temeljne in kom-
pleksne. Temu vprašanju sem posvetil 
svoje zadnje raziskave, v kateri govorim 
o t. i. generalnem faktorju osebnosti, to-
rej nečem, kar bi lahko označili tudi kot 
dimenzijo splošne osebnostne prilagoje-
nosti oziroma neprilagojenosti. 

Osebnost lahko v grobem razdelimo v 
dva velikanska dela. En del tvorijo te-
meljne dimenzije osebnosti, ki se pove-
zujejo z našim temperamentom, znača-
jem, motivi in emocijami, drugi del pa se 
povezuje s sposobnostmi, intelektom in 
spoznavanjem. Gotovo sposobnosti niso 
edino, kar je pomembno v našem živ-

V četrtem poglavju monografije 
obravnavate sposobnosti in intelekt. 
Oboje se začne razvijati že od prvega 
dne našega življenja, nekateri vplivi 
so prisotni že v prednatalnem 
obdobju. Vrtec naj bi pomembno 
prispeval k otrokovemu razvoju, še 
posebno vrtec z  okoljem, ki 
omogoča veliko izkušenj in spodbud. 
Kakšno je vaše mnenje o tem?

ljenju, a gotovo je tudi, da so zelo po-
membne. Vplivajo na našo uspešnost 
praktično na vseh področjih našega 
delovanja. Zato je izjemno pomembno, 
da znamo usmerjati vzgojo tako, da bodo 
naše sposobnosti in talenti v največji 
možni meri uresničeni. Tu pa so bistvene 
umske in miselne spodbude. 

Vrtci bi resnično morali pomeniti tudi 
intelektualno spodbudno okolje za otro-
ke. Slovencev nas ni veliko, zato moramo 
še toliko bolj negovati svoje nadarjene in 
ustvarjalne posameznike, to pa je proces, 
ki se začenja v zgodnji dobi. 

Malokatera stvar, če sploh katera, je 
za človeka tako pomembna, kot sta 
telesno in psihično zdravje ter blago-
stanje. Psihično blagostanje pomeni 
dobro počutje in srečo in kje je kdo, ki mu 
to ne pomeni veliko? Že Demokrit in 
Aristotel sta menila, da je sreča človekov 
glavni življenjski cilj. Zato ni čudno, da je 
psihično blagostanje tako pomembna 
tema tudi v psihologiji in sam se z njo ve-
liko ukvarjam. Zanimivo je, kako močno 
se psihično blagostanje povezuje tudi z 
našo osebnostjo. Bolj kot smo čustveno 
stabilni, družabni, kooperativni in vest-
ni, višja je stopnja psihičnega blago-
stanja. In višja kot je ta stopnja, več mož-
nosti imamo, da spodbujamo psihično 
blagostanje, srečo in občutje življenjske 
smiselnosti tudi pri drugih. Če najdemo 
srečo in smisel v svojem življenju, bomo 
znali pomagati pri njunem iskanju tudi 
drugim ljudem.  

V naslednjem poglavju knjige 
obravnavate psihično blagostanje in 
zdravje. Zdi se mi, da je to poglavje 
še posebej zanimivo za vzgojitelje. 
Vzgojitelj majhnih otrok, ki bi bil 
zelo nezadovoljen s svojim 
življenjem, nesrečen, najbrž ne bi bil 
dober vzgojitelj. Toda kakovostno 
življenje in sreča ne padeta v naše 
naročje kar sama od sebe. Kaj menite 
o tem?

Tudi poglavje o stresu je zanimivo za 
vzgojitelje. Kako naj se vzgojitelj 
odziva na stresne dogodke pri 
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svojem delu z otroki, sodelavci, 
starši? 

V tretjem poglavju obravnavate naše 
življenjske perspektive in domete. 
Kako sta povezani samopodoba in 
samospoštovanje?

V enem izmed podpoglavij 
obravnavate tudi življenjsko 
uspešnost in modrost. Kdaj lahko 
govorimo o modrem človeku?

Stres, zlasti t. i. negativni stres (dis-
tres), je pojav, ki najbolj ogroža psihično 
blagostanje in zdravje in ki je podlaga 
negativnim pojavom, kot so slabo po-
čutje, izgorelost, tesnoba, depresivnost 
in je sopovzročitelj širokega spektra psi-
hičnih motenj in telesnih nevšečnosti ter 
obolenj. Zato je sila pomembno, da se 
znamo uspešno spoprijemati s stresi. Us-
pešno soočanje s stresom, uspešno ob-
vladovanje stresa je ena od najpomem-
bnejših predpostavk vgojiteljskega 
poklica na eni strani in na drugi strani 
ena najpomembnejših stvari, kjer mora 
vzgojitelj dajati dober zgled otrokom in 
jih na vse načine tudi sicer spodbujati k 
uspešnim načinom soočanja s stresi. 

Samopodoba in samospoštovanje 
močno vplivata na življenjsko uspešnost. 
Samopodoba zajema vse to, kako zazna-
vamo, čutimo, presojamo, ocenjujemo, 
vrednotimo samega sebe. Lahko bi rekli, 
da je samospoštovanje tisti del samopo-
dobe, ki se nanaša prav na vrednotenje 
samega sebe. Ker je, kot rečeno, naša živ-
ljenjska uspešnost odvisna od samopo-
dobe in samospoštovanja, je važno, da 
tudi pri vzgojiteljskem delu spodbujamo 
pozitivno samopodobo in samospoš-
tovanje.  

Vendar moramo pri tem paziti, da to 
pozitivno samopodobo gradimo na pra-
vih osnovah. Smiselno je oblikovati po-
zitivno samopodobo na podlagi moral-
no sprejemljivega in tudi v drugih pogle-
dih pozitivnega obnašanja. Napačno bi 
bilo spodbujati visoko samospoštovanje 
pri obnašanju, ki tega ne zasluži. 

Modrost je lastnost, ki je morda med 
vsemi najbolj zaželena, je pa ni lahko 

opredeliti. Nedvomno predstavlja kom-
binacijo večjega števila dimenzij: na eni 
strani si težko predstavljamo modrega 
človeka, ki ne bi bil tudi inteligenten. 
Toda inteligentnost ne zadošča za mod-
rost, potrebne so tudi druge osebnostne 
vrline, predvsem dobršna mera t. i. čus-
tvene inteligentnosti, čuta za druge, 
odprtost, empatija, pa tudi čustvena 
zrelost in stabilnost. A tudi to še ni dovolj, 
modrost predpostavlja tudi moralno in 
vrednotno oblikovanost. Moder človek je 
torej nekdo, ki je razumen, prijateljski, 
vesten, emocionalno stabilen, odprt in 
ima visoke moralne, etične in vrednotne 
standarde. To je nekdo, na katerega se 
drugi obračajo po nasvete, kadar se sre-
čujejo s problemi in težavami v svojem 
življenju. 

Poklic vzgojiteljice oz. vzgojitelja 
predšolskih otrok je poklic, ki lahko 
pomembno prispeva k življenjski 
uspešnosti otroka, saj se zgodnja 
doživetja s pomembnimi osebami 
zaradi izredne gnetljivosti njegove 
osebnosti vtisnejo v njegovo 
strukturo. Kaj bi zato zaželeli 
slovenskim vzgojiteljica in 

vzgojiteljem na začetku šolskega 
leta?

Spraševala je
urednica

Poleg tega, da bi jim seveda želel čim 
več uspehov in veselja pri delu z otroki, 
jim želim, da bi iskali in našli tudi nove in 
spobudne perspektive pri tem delu. Ena 
takšna mi prihaja na misel, ko omenjate 
gnetljivost osebnosti. Pogosto nastaja 
tak vtis zaradi velikanske kompleksnosti 
naše osebnosti, a zavedati se moramo, da 
gre v resnici pravzaprav za velik manevr-
ski prostor, ki nam ga daje naša narava, 
naši geni. Za oblikovanje posameznikove 
osebnosti je najpomembnejše to, da zna-
mo spoštovati njene naravne temelje, to 
pa so posameznikove lastnosti in spo-
sobnosti, zaradi katerih je to, kar je. 
Osebnosti ne smemo gnesti, pač pa 
moramo ustvarjati pogoje, da se bodo 
njeni naravni potenciali razvijali kar 
najbolj svobodno na eni strani in kar naj-
bolj odgovorno in z upoštevanjem dru-
gih na drugi strani. Bolj kot bomo znali 
pri vzgoji upoštevati otrokovo naravo in 
njene potenciale, bolj bomo pri sebi čutili 
smiselnost in domet našega vzgojnega 
poslanstva in bolj bomo cenili svoj pok-
lic. 

Naravoslovno raziskovanje v vrtcu

Povzetek

V času, ki ga živimo, je nujno potrebno otroke vzgajati v ekološkem du-
hu. Kako omogočiti spodbudno okolje v vrtcu, ki bo otrokom omogočilo 
dojeti problem onesnaževanja narave, pa je naloga nas – vzgojiteljev in 
staršev. Otroci naj bi z lastnim preizkušanjem začutili lastnosti narave 
preko vseh čutil, najpomembnejši pa je odnos in čut do okolja, narave. V 
želji, da bi otrokom nudili spoznati naravo in odnos človeka do nje, smo se 
v Vrtcu Litija, enota Najdihojca, odločili, da bomo ekološko vzgojo vključili 
med vsebine naših dejavnosti. Naš cilj je, da otroci spoznavajo, kako lahko 
sami aktivno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. V 
svojem prispevku predstavljam dejavnosti, preko katerih smo se učili v 
Vrtcu Litija.

Ključne besede: čutila, opazovanje, narava, ekološko ravnanje

Razumevanje pojavov v naravi, pa 
tudi ravnanje in odnos človeka do nara-
ve, se pri predšolskem otroku razvija 
preko neposrednih dejavnosti. Pomem-
bno je, da zamisli otrok in njihove raz-
lage soočimo z dejstvi, jih kritično preve-
rimo in spremenimo, če smo prišli do 
drugačnih ugotovitev (Krnel v Marjano-
vič Umek, 2001, str. 159). 

Kot vzgojiteljica se strinjam s prej 
omenjenim avtorjem, da samo gibanje v 
naravi in igranje s snovmi in naravnimi 
materiali ni dovolj. Zgodnje naravoslovje 
je zavestna dejavnost, ki postavlja te-
melje za naravoslovje v šoli in za naravo-
slovno ter okoljsko pismenost. Zato kot 
vzgojiteljica iščem vsebine, ki bodo otro-
kom predstavljale probleme sodobne 
družbe in ravnanje z odpadki je gotovo 
med njimi.

Naše raziskovanje se je začelo na dan 
Zemlje v lanskem letu. Pogovarjali smo 
se in pogovor nas je privedel k hrani. 
Otroci so se spomnili  na televizijsko rek-
lamo, ko deček vrže v smeti cel sendvič,  
mimo pa pride črni deček, ga prime in ne 
more verjeti svojim očem. Pogovarjali 
smo se, da kar veliko otrok na našem 
planetu nima dovolj hrane. Spodbudila 
sem jih, naj mi povedo svoje mnenje o 

Od načrta do izvedbe

tem, ali je deček, ki je odvrgel hrano v 
smeti, ravnal pravilno. Vsi so rekli, da ne, 
da hrana ni za v smeti. Zanimalo me je, 
kaj razumejo pod besedo »smeti, od-
padki«. Odgovori so bili zelo različni, 
vendar smo počasi le prišli do zaključka, 
da so to smeti oz. nekaj, česar ne potrebu-
jemo več. Ogledali smo si vrtčevske poso-
de za odpadke. Ker jih je vsebina zanima-
la, sem se odločila, da bomo vsebino iz-
koristili za načrtno vzgojno-izobraževal-
no temo. Z otroki smo sestavili načrt 
naših nalog in jih zapisali na plakat:

-poiskali bomo različne fotografije na 
temo odpadkov,

-v vrtcu bomo zbirali in ločevali 
odpadke,

-v trgovino Spar bomo odšli po večje 
škatle in iz njih naredili zabojnike,

-spoznali bomo ekološki otok in 
barve 
zabojnikov za ločevanje odpadkov.

Med izvajanjem nalog iz našega na-
črta se je otrokom utrnilo še veliko idej, ki 
smo jih preizkusili in izvedli. Naloge smo 
sproti dopisovali na naš plakat. Ob foto-
grafijah, ki so jih prinesli otroci, so pripo-
vedovali svoje domače izkušnje z loče-
vanjem odpadkov. Kar nekaj otrok je rek-
lo, da plastenke mečejo v zabojnik ru-
mene barve.

Dejavnosti, ki smo jih izvajali:

-pobarvali smo večje škatle in si 
naredili zabojnike za ločevanje 
odpadkov,

-vsakodnevno so otroci samostojno 
odlagali prinešeno odpadno 
embalažo v naše zabojnike,

-spoznali smo kompost,
-ogledali smo si črno odlagališče,
-opazovali smo odvoz odpadkov,
-spoznali smo nevarne odpadke in 

njihov znak,
-zbirali smo plastenke, igrali smo se z 

odpadno embalažo (trgovina),
-pripravili smo športno dopoldne, za 

rekvizite smo si pripravili odpadno 
embalažo,

-     izdelali smo ropotulje iz plastenk 
(punčke),

-spoznali smo besedo ločevanje in 
recikliranje in

-še mnogo drugih dejavnosti.

V dneh, ko smo se ukvarjali z našim 
projektom, sem videla, kaj vse zmorejo 
otroci. Bili so zelo aktivni, tako s prina-
šanjem materiala kot pri pogovorih in 
izdelovanju izdelkov. Med samim pro-
jektom sem otroke usmerjala, vzpodbu-
jala in jih vodila do uresničevanja ciljev, 
ki smo si jih zadali. Skupaj smo na načrt 
dopisovali, če se nam je porodila še kak-
šna ideja. Vsako otroško izjavo ali željo 
smo pokomentirali in se skupno odločili, 
kaj bomo izvedli. Vse otroške izjave, na-
črt našega dela in plakat s sličicami so 
bili na ogled staršem.

Pri brskanju po internetu na temo 
ekologije smo našli zanimiv prispevek 
človeka,  ki je iz plastenk izdelal otok, na 
katerem živi. Vsem nam je bila ideja zelo 
všeč, zato smo se dogovorili, da bomo 
izdelali hišo iz plastenk, v kateri se bomo 
lahko igrali. Naredili smo načrt in se lotili 
dela. Na pomoč nam je priskočil tudi 
hišnik. Hiško smo izdelovali dva tedna. 
Trud se je izplačal, otroci so bili zelo 
ponosni nanjo, z veseljem so na ogled 
povabili starše, nekateri tudi babice in 
dedke.  

risba
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svojem delu z otroki, sodelavci, 
starši? 

V tretjem poglavju obravnavate naše 
življenjske perspektive in domete. 
Kako sta povezani samopodoba in 
samospoštovanje?

V enem izmed podpoglavij 
obravnavate tudi življenjsko 
uspešnost in modrost. Kdaj lahko 
govorimo o modrem človeku?

Stres, zlasti t. i. negativni stres (dis-
tres), je pojav, ki najbolj ogroža psihično 
blagostanje in zdravje in ki je podlaga 
negativnim pojavom, kot so slabo po-
čutje, izgorelost, tesnoba, depresivnost 
in je sopovzročitelj širokega spektra psi-
hičnih motenj in telesnih nevšečnosti ter 
obolenj. Zato je sila pomembno, da se 
znamo uspešno spoprijemati s stresi. Us-
pešno soočanje s stresom, uspešno ob-
vladovanje stresa je ena od najpomem-
bnejših predpostavk vgojiteljskega 
poklica na eni strani in na drugi strani 
ena najpomembnejših stvari, kjer mora 
vzgojitelj dajati dober zgled otrokom in 
jih na vse načine tudi sicer spodbujati k 
uspešnim načinom soočanja s stresi. 

Samopodoba in samospoštovanje 
močno vplivata na življenjsko uspešnost. 
Samopodoba zajema vse to, kako zazna-
vamo, čutimo, presojamo, ocenjujemo, 
vrednotimo samega sebe. Lahko bi rekli, 
da je samospoštovanje tisti del samopo-
dobe, ki se nanaša prav na vrednotenje 
samega sebe. Ker je, kot rečeno, naša živ-
ljenjska uspešnost odvisna od samopo-
dobe in samospoštovanja, je važno, da 
tudi pri vzgojiteljskem delu spodbujamo 
pozitivno samopodobo in samospoš-
tovanje.  

Vendar moramo pri tem paziti, da to 
pozitivno samopodobo gradimo na pra-
vih osnovah. Smiselno je oblikovati po-
zitivno samopodobo na podlagi moral-
no sprejemljivega in tudi v drugih pogle-
dih pozitivnega obnašanja. Napačno bi 
bilo spodbujati visoko samospoštovanje 
pri obnašanju, ki tega ne zasluži. 

Modrost je lastnost, ki je morda med 
vsemi najbolj zaželena, je pa ni lahko 

opredeliti. Nedvomno predstavlja kom-
binacijo večjega števila dimenzij: na eni 
strani si težko predstavljamo modrega 
človeka, ki ne bi bil tudi inteligenten. 
Toda inteligentnost ne zadošča za mod-
rost, potrebne so tudi druge osebnostne 
vrline, predvsem dobršna mera t. i. čus-
tvene inteligentnosti, čuta za druge, 
odprtost, empatija, pa tudi čustvena 
zrelost in stabilnost. A tudi to še ni dovolj, 
modrost predpostavlja tudi moralno in 
vrednotno oblikovanost. Moder človek je 
torej nekdo, ki je razumen, prijateljski, 
vesten, emocionalno stabilen, odprt in 
ima visoke moralne, etične in vrednotne 
standarde. To je nekdo, na katerega se 
drugi obračajo po nasvete, kadar se sre-
čujejo s problemi in težavami v svojem 
življenju. 

Poklic vzgojiteljice oz. vzgojitelja 
predšolskih otrok je poklic, ki lahko 
pomembno prispeva k življenjski 
uspešnosti otroka, saj se zgodnja 
doživetja s pomembnimi osebami 
zaradi izredne gnetljivosti njegove 
osebnosti vtisnejo v njegovo 
strukturo. Kaj bi zato zaželeli 
slovenskim vzgojiteljica in 

vzgojiteljem na začetku šolskega 
leta?

Spraševala je
urednica

Poleg tega, da bi jim seveda želel čim 
več uspehov in veselja pri delu z otroki, 
jim želim, da bi iskali in našli tudi nove in 
spobudne perspektive pri tem delu. Ena 
takšna mi prihaja na misel, ko omenjate 
gnetljivost osebnosti. Pogosto nastaja 
tak vtis zaradi velikanske kompleksnosti 
naše osebnosti, a zavedati se moramo, da 
gre v resnici pravzaprav za velik manevr-
ski prostor, ki nam ga daje naša narava, 
naši geni. Za oblikovanje posameznikove 
osebnosti je najpomembnejše to, da zna-
mo spoštovati njene naravne temelje, to 
pa so posameznikove lastnosti in spo-
sobnosti, zaradi katerih je to, kar je. 
Osebnosti ne smemo gnesti, pač pa 
moramo ustvarjati pogoje, da se bodo 
njeni naravni potenciali razvijali kar 
najbolj svobodno na eni strani in kar naj-
bolj odgovorno in z upoštevanjem dru-
gih na drugi strani. Bolj kot bomo znali 
pri vzgoji upoštevati otrokovo naravo in 
njene potenciale, bolj bomo pri sebi čutili 
smiselnost in domet našega vzgojnega 
poslanstva in bolj bomo cenili svoj pok-
lic. 

Naravoslovno raziskovanje v vrtcu

Povzetek

V času, ki ga živimo, je nujno potrebno otroke vzgajati v ekološkem du-
hu. Kako omogočiti spodbudno okolje v vrtcu, ki bo otrokom omogočilo 
dojeti problem onesnaževanja narave, pa je naloga nas – vzgojiteljev in 
staršev. Otroci naj bi z lastnim preizkušanjem začutili lastnosti narave 
preko vseh čutil, najpomembnejši pa je odnos in čut do okolja, narave. V 
želji, da bi otrokom nudili spoznati naravo in odnos človeka do nje, smo se 
v Vrtcu Litija, enota Najdihojca, odločili, da bomo ekološko vzgojo vključili 
med vsebine naših dejavnosti. Naš cilj je, da otroci spoznavajo, kako lahko 
sami aktivno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. V 
svojem prispevku predstavljam dejavnosti, preko katerih smo se učili v 
Vrtcu Litija.

Ključne besede: čutila, opazovanje, narava, ekološko ravnanje

Razumevanje pojavov v naravi, pa 
tudi ravnanje in odnos človeka do nara-
ve, se pri predšolskem otroku razvija 
preko neposrednih dejavnosti. Pomem-
bno je, da zamisli otrok in njihove raz-
lage soočimo z dejstvi, jih kritično preve-
rimo in spremenimo, če smo prišli do 
drugačnih ugotovitev (Krnel v Marjano-
vič Umek, 2001, str. 159). 

Kot vzgojiteljica se strinjam s prej 
omenjenim avtorjem, da samo gibanje v 
naravi in igranje s snovmi in naravnimi 
materiali ni dovolj. Zgodnje naravoslovje 
je zavestna dejavnost, ki postavlja te-
melje za naravoslovje v šoli in za naravo-
slovno ter okoljsko pismenost. Zato kot 
vzgojiteljica iščem vsebine, ki bodo otro-
kom predstavljale probleme sodobne 
družbe in ravnanje z odpadki je gotovo 
med njimi.

Naše raziskovanje se je začelo na dan 
Zemlje v lanskem letu. Pogovarjali smo 
se in pogovor nas je privedel k hrani. 
Otroci so se spomnili  na televizijsko rek-
lamo, ko deček vrže v smeti cel sendvič,  
mimo pa pride črni deček, ga prime in ne 
more verjeti svojim očem. Pogovarjali 
smo se, da kar veliko otrok na našem 
planetu nima dovolj hrane. Spodbudila 
sem jih, naj mi povedo svoje mnenje o 

Od načrta do izvedbe

tem, ali je deček, ki je odvrgel hrano v 
smeti, ravnal pravilno. Vsi so rekli, da ne, 
da hrana ni za v smeti. Zanimalo me je, 
kaj razumejo pod besedo »smeti, od-
padki«. Odgovori so bili zelo različni, 
vendar smo počasi le prišli do zaključka, 
da so to smeti oz. nekaj, česar ne potrebu-
jemo več. Ogledali smo si vrtčevske poso-
de za odpadke. Ker jih je vsebina zanima-
la, sem se odločila, da bomo vsebino iz-
koristili za načrtno vzgojno-izobraževal-
no temo. Z otroki smo sestavili načrt 
naših nalog in jih zapisali na plakat:

-poiskali bomo različne fotografije na 
temo odpadkov,

-v vrtcu bomo zbirali in ločevali 
odpadke,

-v trgovino Spar bomo odšli po večje 
škatle in iz njih naredili zabojnike,

-spoznali bomo ekološki otok in 
barve 
zabojnikov za ločevanje odpadkov.

Med izvajanjem nalog iz našega na-
črta se je otrokom utrnilo še veliko idej, ki 
smo jih preizkusili in izvedli. Naloge smo 
sproti dopisovali na naš plakat. Ob foto-
grafijah, ki so jih prinesli otroci, so pripo-
vedovali svoje domače izkušnje z loče-
vanjem odpadkov. Kar nekaj otrok je rek-
lo, da plastenke mečejo v zabojnik ru-
mene barve.

Dejavnosti, ki smo jih izvajali:

-pobarvali smo večje škatle in si 
naredili zabojnike za ločevanje 
odpadkov,

-vsakodnevno so otroci samostojno 
odlagali prinešeno odpadno 
embalažo v naše zabojnike,

-spoznali smo kompost,
-ogledali smo si črno odlagališče,
-opazovali smo odvoz odpadkov,
-spoznali smo nevarne odpadke in 

njihov znak,
-zbirali smo plastenke, igrali smo se z 

odpadno embalažo (trgovina),
-pripravili smo športno dopoldne, za 

rekvizite smo si pripravili odpadno 
embalažo,

-     izdelali smo ropotulje iz plastenk 
(punčke),

-spoznali smo besedo ločevanje in 
recikliranje in

-še mnogo drugih dejavnosti.

V dneh, ko smo se ukvarjali z našim 
projektom, sem videla, kaj vse zmorejo 
otroci. Bili so zelo aktivni, tako s prina-
šanjem materiala kot pri pogovorih in 
izdelovanju izdelkov. Med samim pro-
jektom sem otroke usmerjala, vzpodbu-
jala in jih vodila do uresničevanja ciljev, 
ki smo si jih zadali. Skupaj smo na načrt 
dopisovali, če se nam je porodila še kak-
šna ideja. Vsako otroško izjavo ali željo 
smo pokomentirali in se skupno odločili, 
kaj bomo izvedli. Vse otroške izjave, na-
črt našega dela in plakat s sličicami so 
bili na ogled staršem.

Pri brskanju po internetu na temo 
ekologije smo našli zanimiv prispevek 
človeka,  ki je iz plastenk izdelal otok, na 
katerem živi. Vsem nam je bila ideja zelo 
všeč, zato smo se dogovorili, da bomo 
izdelali hišo iz plastenk, v kateri se bomo 
lahko igrali. Naredili smo načrt in se lotili 
dela. Na pomoč nam je priskočil tudi 
hišnik. Hiško smo izdelovali dva tedna. 
Trud se je izplačal, otroci so bili zelo 
ponosni nanjo, z veseljem so na ogled 
povabili starše, nekateri tudi babice in 
dedke.  
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Kaj so otroci pridobili?
Na začetku našega projekta je odpad-

ke prinašalo le nekaj otrok, ob koncu so 
jih prinašali vsi in jih ustrezno ločevali. 
Tudi starši so se začeli zanimati za naše 
dejavnosti. V pogovorih z otroki sem opa-
zila, da vse več družin ločuje odpadke, 
vsaj plastenke. V vrtcu smo ločevali prav 

vse odpadke, ki smo jih napravili skozi 
dan. Da lahko odpadke koristno upora-
bimo za igro, smo dokazali z našimi 
punčkami iz plastenk.

Otroci so spoznali veliko novega in 
uporabnega. Ker je razvijanje okoljske 
pismenosti predvsem oblikovanje vred-

not in stališč (Krnel, str. 160), je pomem-
ben celoten način življenja v vrtcu, zgled 
vzgojiteljev in spodbuda staršev. Vse to 
pa so v dejavnostih, ki smo jih izvajali, 
otroci doživljali in spoznavali.

Renata Mlinar, dipl. vzg.
Vrtec Litija, enota Najdihojca
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Uravnotezena prehrana v vrtcu

Povzetek

V članku prikazujem dejavnosti, s katerimi sem želela pri otrocih spodbujati razmišljanje o uravnoteženi prehrani 
in njenem pomenu za zdrav telesni razvoj in zdravje. Ker je članek preobširen, bi rada izpostavila sestavo urav-
noteženega jedilnika, pripravo malice in okušanje jedi ter dejavnosti, ki so se odvijale v okviru projekta v sodelo-
vanju s starši. V projektu so sodelovali starši in zunanji sodelavci: dipl. medicinska sestra, učiteljica biologije in 
gospodinjstva ter knjižničarka.

Ključne besede: zdrava živila, zdrava prehrana, prehranske navade, prehranska piramida, uravnotežena prehrana, 
uravnotežen jedilnik

Zdrava prehrana je del zdravega 
načina življenja

Otroški organizem raste in se razvija. 
Zato je zdrava prehrana za predšolske 
otroke še toliko pomembnejša, ker je 
odraščanje obdobje intenzivnega fizio-
loškega, psihosocialnega in kognitiv-
nega razvoja posameznika. Energijsko 
in hranilno uravnotežena prehrana, 
prilagojena potrebam otrok v fazi rasti in 
razvoja, je eden najpomembnejših pozi-
tivnih dejavnikov varovanja zdravja 
(Šintler in Domicelj, 1997). Ideja za nov 
projekt je nastala skupaj z otroki že v 
času adaptacije otrok na novo okolje, 
natančneje v času priprav na prazno-
vanje  jesenskega dne. Takrat si v vrtcu še 
posebej prizadevamo, da ponudimo 
otrokom razen lutkovnih predstav čim 
več raznovrstnega svežega sadja in 
zelenjave. Ker sem opazila, da so otroci 
kljub lično ponujenemu jesenskemu sad-

ju posegali le po nekaterih vrstah sadja, 
odklanjali pa so orehova jedrca, lešnike, 
slive, pri kosilu pa tudi meso in zelenjavo 
(solato, zelje, cvetačo, korenje, grah, 
stročji fižol), sem želela to spremeniti. 
Upoštevala sem  priporočila, ki nam jih 
narekujejo Smernice zdravega prehran-
jevanja v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah in so podlaga za zagotavljanje 
zdravstveno ustrezne prehrane v vrtcih.

Priporočila pravijo, da mora biti 
hrana v vrtcu:

uravnotežena

Biološko hranilno polnovredna, energij-
sko in hranilno uravnotežena, usklajena 
s fiziološkimi potrebami organizma, 
razporejena v pravilnem ritmu prehran-
jevanja. Po Mitchelovi definiciji (1962) 
vsebuje uravnotežena prehrana vse 
esencialne hranilne snovi v takih količi-
nah in razmerjih, da zadoščajo za delo-
vanje vseh funkcij organizma v največji 

l

možni meri (Pokorn, 1996, str. 39).

varovalna

Vključujemo živila z blagovno znamko 
varovalno živilo. To so živila z veliko vlak-
nin, z omejeno količino maščob, nasiče-
nih maščobnih kislin, holesterola, slad-
korja, soli in dodatkov (polifosfati …)

zdrava

Higiensko neoporečna, ne vsebujejo pre-
povedanih dodatkov: bioloških, kemič-
nih.

V izvedbeni kurikularni temi, ki je tra-
jala približno osem tednov, sem si posta-
vila naslednje cilje:

-otrok spoznava različno prehrano 
in pridobiva navade raznolikega 
prehranjevanja;

-spoznava prehransko piramido;

l

l

Otroci spoznavajo uravnoteženo 
prehrano

-se ozavešča o pomenu zdrave in 
uravnotežene prehrane za rast in 
razvoj.

Za doseganje omenjenih ciljev sem:
-poskrbela za jedilnik v vrtcu,
-navezala stike z zunanjima 
sodelavkama (dipl. medicinska 
sestra, učiteljica biologije in 
gospodinjstva) in ju povabila k 
sodelovanju v projektu,

-uredila kotiček v igralnici in ga 
opremila z ustrezno literaturo,

- načrtovala in izvedla veliko 
vsebinsko ustreznih dejavnosti.

Kako sem k vzgojno-
izobraževalnemu delu pritegnila 
starše otrok?

Starše sem seznanila o sodelovanju v 
projektu že na prvem roditeljskem ses-
tanku. Dogovorili smo se za različne obli-
ke sodelovanja v okviru projekta. Moram 
povedati, da se starši v našem vrtcu 
Turnišče zavedajo pomembnosti vključe-
vanja v neposredno vzgojno-izobraže-
valno delo in se radi odzovejo našemu 
povabilu, saj imajo tako možnost 
aktivno sodelovati s svojim otrokom pri 
samem nastajanju projekta ter tudi pri 
evalvaciji, obenem pa jim je nudena mož-
nost spremljanja razvoja in napredka 
svojega otroka. 

Zaključek
-Otroke sem pri hranjenju (malica, 
kosilo, popoldanska malica) opazo-
vala z vidika, kaj je otrok s procesom 
učenja o zdravi prehrani pridobil in 
sedaj uživa, prej pa je jed morda od-
klanjal, npr. solato itd. (vendar pa se 
še zmeraj dogaja, da otrok v vrtcu do-
ločene zdrave hrane ne mara, ker se 
mu ne zdi dobra; v takem primeru 
otroka spodbudim, da jed poskusi, če 
to odkloni pa mu ponudim drugo 
enakovredno hrano, če je to možno) 
in jih usmerjala pri ravnanju z od-
padki.

-Spremljala sem njihovo učenje o 
zdravi prehrani.

-Evidentirala sem proces učenja z izja-
vami otrok na plakatu, z zapisi eval-
vacij in fotografijami.

-O projektu sem opravila delno eval-
vacijo in refleksijo na 1. srečanju 
otrok in staršev.

-Pridobljeno gradivo sem analizirala 
in proces ovrednotila skupaj z otroki 
in starši na srečanju otrok, staršev in 
strokovnih delavk oddelka.

Ugotavljam, da so bili cilji doseženi, 
saj so otroci preko različnih dejavnosti in 
iger ozavestili pomen uravnotežene 
(raznovrstne) hrane, po kateri moramo 
posegati in jo uživati, če želimo biti zdra-
vi. Otroci so bili za projekt motivirani in 
so v njem uživali predvsem zato, ker so 
sodelovali pri njegovi izbiri, načrtovanju, 
pri sestavi, pripravi in uživanju jedi urav-
noteženega jedilnika ter evalviranju ob 
pomoči strokovnih delavk oddelka.

Iz pogovora staršev sem prav tako 
sklepala, da so bili tudi oni zadovoljni s 
predstavitvijo projekta. Skupaj z njimi in 
otroki smo ugotovili, da so otroci doma 
in v vrtcu postali odgovornejši do uži-
vanja zdrave hrane in da se jo učijo loče-
vati od nezdrave hrane. 

Prepričana sem, da sem z izvedbo 
projekta prispevala vsaj delček k obli-
kovanju mladega okusa, saj jim bo poz-
navanje zdravih živil, ki so pomembna 
za njihovo rast, pravilen razvoj in 
prehranske navade, ki so jih pridobili v 

Jedilnik za en dan v vrtcu, ki 
so ga sestavljali tudi otroci

Malica: polnozrnati kruh, mleko, 
čaj z medom, skutni namaz z 
zelišči, jogurtovo maslo, jabolko. 

Kosilo: zelenjavna juha, pire 
krompir z navadnim jogurtom, 
puranje meso (dušeno), rdeča 
pesa, sok.

Popoldanska malica: bananino 
mleko, polnozrnati piškot.

Otroci so si ogledali kuhinjo v vrtcu, 
spoznali poklic – kuharica, jo povabili v 
naš oddelek, kjer smo jo seznanili s pro-
jektom in se z njo dogovorili, da nam bo 
ob koncu našega projekta pripravila 
uravnoteženo kosilo in popoldansko 
ma-lico. Otroci so spoznali zdrava živila, 
ki so pomembna za njihovo rast in pra-
vilen razvoj, s prehransko piramido, ki jo 
je otrokom predstavila medicinska ses-
tra. Mislim, da je bil otrokom sam pojem 
prehranska piramida tuj, so pa ob opa-
zovanju prehranske piramide spoznali 
vse skupine živil: škrobna živila, sadje in 
zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, me-
so, ribe, perutnino in zamenjavo ter tudi 
sladka in mastna živila in oblikovali pla-
kat. O pomenu uživanja sveže priprav-
ljene zdrave in uravnotežene hrane (kaj 
vsebuje taka hrana) nas je seznanila 
učiteljica biologije in gospodinjstva iz OŠ 
Turnišče in skupaj z nami sestavila urav-
notežen jedilnik za en dan (malico, ko-
silo, popoldansko malico). 

Izjave staršev

»Zdi se mi zelo lepo in tudi 
pomembno, da nas vzgojiteljice v 
vrtcu Turnišče vključujejo v 
izobraževanje naših otrok. Otroci 
so zelo veseli, da lahko staršem 
na srečanju otrok, staršev in 
vzgojiteljic skozi delo (dejavnost) 
in igro pokažejo, kaj vse so se 
naučili na določeno temo. Starši 
pa radi pridemo pogledat naše 
otroke, kako so ustvarjalni, kaj so 
se naučili in tudi kaj dobrega 
lahko skupaj naredimo.«

»V okviru zgoraj omenjenega 
projekta smo starši večkrat 
sodelovali. S hčerjo sva se 
udeležili srečanja »Dan novih 
okusov«, kjer nam je vzgojiteljica 
skupaj z otroki posredovala delno 
evalvacijo, kaj vse so se otroci 
naučili do tedaj in kaj bodo delali 
še v prihodnje. 

vzgojiteljica
revija za dobro prakso v vrtcih
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Kaj so otroci pridobili?
Na začetku našega projekta je odpad-

ke prinašalo le nekaj otrok, ob koncu so 
jih prinašali vsi in jih ustrezno ločevali. 
Tudi starši so se začeli zanimati za naše 
dejavnosti. V pogovorih z otroki sem opa-
zila, da vse več družin ločuje odpadke, 
vsaj plastenke. V vrtcu smo ločevali prav 

vse odpadke, ki smo jih napravili skozi 
dan. Da lahko odpadke koristno upora-
bimo za igro, smo dokazali z našimi 
punčkami iz plastenk.

Otroci so spoznali veliko novega in 
uporabnega. Ker je razvijanje okoljske 
pismenosti predvsem oblikovanje vred-

not in stališč (Krnel, str. 160), je pomem-
ben celoten način življenja v vrtcu, zgled 
vzgojiteljev in spodbuda staršev. Vse to 
pa so v dejavnostih, ki smo jih izvajali, 
otroci doživljali in spoznavali.

Renata Mlinar, dipl. vzg.
Vrtec Litija, enota Najdihojca
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Uravnotezena prehrana v vrtcu

Povzetek

V članku prikazujem dejavnosti, s katerimi sem želela pri otrocih spodbujati razmišljanje o uravnoteženi prehrani 
in njenem pomenu za zdrav telesni razvoj in zdravje. Ker je članek preobširen, bi rada izpostavila sestavo urav-
noteženega jedilnika, pripravo malice in okušanje jedi ter dejavnosti, ki so se odvijale v okviru projekta v sodelo-
vanju s starši. V projektu so sodelovali starši in zunanji sodelavci: dipl. medicinska sestra, učiteljica biologije in 
gospodinjstva ter knjižničarka.

Ključne besede: zdrava živila, zdrava prehrana, prehranske navade, prehranska piramida, uravnotežena prehrana, 
uravnotežen jedilnik

Zdrava prehrana je del zdravega 
načina življenja

Otroški organizem raste in se razvija. 
Zato je zdrava prehrana za predšolske 
otroke še toliko pomembnejša, ker je 
odraščanje obdobje intenzivnega fizio-
loškega, psihosocialnega in kognitiv-
nega razvoja posameznika. Energijsko 
in hranilno uravnotežena prehrana, 
prilagojena potrebam otrok v fazi rasti in 
razvoja, je eden najpomembnejših pozi-
tivnih dejavnikov varovanja zdravja 
(Šintler in Domicelj, 1997). Ideja za nov 
projekt je nastala skupaj z otroki že v 
času adaptacije otrok na novo okolje, 
natančneje v času priprav na prazno-
vanje  jesenskega dne. Takrat si v vrtcu še 
posebej prizadevamo, da ponudimo 
otrokom razen lutkovnih predstav čim 
več raznovrstnega svežega sadja in 
zelenjave. Ker sem opazila, da so otroci 
kljub lično ponujenemu jesenskemu sad-

ju posegali le po nekaterih vrstah sadja, 
odklanjali pa so orehova jedrca, lešnike, 
slive, pri kosilu pa tudi meso in zelenjavo 
(solato, zelje, cvetačo, korenje, grah, 
stročji fižol), sem želela to spremeniti. 
Upoštevala sem  priporočila, ki nam jih 
narekujejo Smernice zdravega prehran-
jevanja v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah in so podlaga za zagotavljanje 
zdravstveno ustrezne prehrane v vrtcih.

Priporočila pravijo, da mora biti 
hrana v vrtcu:

uravnotežena

Biološko hranilno polnovredna, energij-
sko in hranilno uravnotežena, usklajena 
s fiziološkimi potrebami organizma, 
razporejena v pravilnem ritmu prehran-
jevanja. Po Mitchelovi definiciji (1962) 
vsebuje uravnotežena prehrana vse 
esencialne hranilne snovi v takih količi-
nah in razmerjih, da zadoščajo za delo-
vanje vseh funkcij organizma v največji 

l

možni meri (Pokorn, 1996, str. 39).

varovalna

Vključujemo živila z blagovno znamko 
varovalno živilo. To so živila z veliko vlak-
nin, z omejeno količino maščob, nasiče-
nih maščobnih kislin, holesterola, slad-
korja, soli in dodatkov (polifosfati …)

zdrava

Higiensko neoporečna, ne vsebujejo pre-
povedanih dodatkov: bioloških, kemič-
nih.

V izvedbeni kurikularni temi, ki je tra-
jala približno osem tednov, sem si posta-
vila naslednje cilje:

-otrok spoznava različno prehrano 
in pridobiva navade raznolikega 
prehranjevanja;

-spoznava prehransko piramido;

l

l

Otroci spoznavajo uravnoteženo 
prehrano

-se ozavešča o pomenu zdrave in 
uravnotežene prehrane za rast in 
razvoj.

Za doseganje omenjenih ciljev sem:
-poskrbela za jedilnik v vrtcu,
-navezala stike z zunanjima 
sodelavkama (dipl. medicinska 
sestra, učiteljica biologije in 
gospodinjstva) in ju povabila k 
sodelovanju v projektu,

-uredila kotiček v igralnici in ga 
opremila z ustrezno literaturo,

- načrtovala in izvedla veliko 
vsebinsko ustreznih dejavnosti.

Kako sem k vzgojno-
izobraževalnemu delu pritegnila 
starše otrok?

Starše sem seznanila o sodelovanju v 
projektu že na prvem roditeljskem ses-
tanku. Dogovorili smo se za različne obli-
ke sodelovanja v okviru projekta. Moram 
povedati, da se starši v našem vrtcu 
Turnišče zavedajo pomembnosti vključe-
vanja v neposredno vzgojno-izobraže-
valno delo in se radi odzovejo našemu 
povabilu, saj imajo tako možnost 
aktivno sodelovati s svojim otrokom pri 
samem nastajanju projekta ter tudi pri 
evalvaciji, obenem pa jim je nudena mož-
nost spremljanja razvoja in napredka 
svojega otroka. 

Zaključek
-Otroke sem pri hranjenju (malica, 
kosilo, popoldanska malica) opazo-
vala z vidika, kaj je otrok s procesom 
učenja o zdravi prehrani pridobil in 
sedaj uživa, prej pa je jed morda od-
klanjal, npr. solato itd. (vendar pa se 
še zmeraj dogaja, da otrok v vrtcu do-
ločene zdrave hrane ne mara, ker se 
mu ne zdi dobra; v takem primeru 
otroka spodbudim, da jed poskusi, če 
to odkloni pa mu ponudim drugo 
enakovredno hrano, če je to možno) 
in jih usmerjala pri ravnanju z od-
padki.

-Spremljala sem njihovo učenje o 
zdravi prehrani.

-Evidentirala sem proces učenja z izja-
vami otrok na plakatu, z zapisi eval-
vacij in fotografijami.

-O projektu sem opravila delno eval-
vacijo in refleksijo na 1. srečanju 
otrok in staršev.

-Pridobljeno gradivo sem analizirala 
in proces ovrednotila skupaj z otroki 
in starši na srečanju otrok, staršev in 
strokovnih delavk oddelka.

Ugotavljam, da so bili cilji doseženi, 
saj so otroci preko različnih dejavnosti in 
iger ozavestili pomen uravnotežene 
(raznovrstne) hrane, po kateri moramo 
posegati in jo uživati, če želimo biti zdra-
vi. Otroci so bili za projekt motivirani in 
so v njem uživali predvsem zato, ker so 
sodelovali pri njegovi izbiri, načrtovanju, 
pri sestavi, pripravi in uživanju jedi urav-
noteženega jedilnika ter evalviranju ob 
pomoči strokovnih delavk oddelka.

Iz pogovora staršev sem prav tako 
sklepala, da so bili tudi oni zadovoljni s 
predstavitvijo projekta. Skupaj z njimi in 
otroki smo ugotovili, da so otroci doma 
in v vrtcu postali odgovornejši do uži-
vanja zdrave hrane in da se jo učijo loče-
vati od nezdrave hrane. 

Prepričana sem, da sem z izvedbo 
projekta prispevala vsaj delček k obli-
kovanju mladega okusa, saj jim bo poz-
navanje zdravih živil, ki so pomembna 
za njihovo rast, pravilen razvoj in 
prehranske navade, ki so jih pridobili v 

Jedilnik za en dan v vrtcu, ki 
so ga sestavljali tudi otroci

Malica: polnozrnati kruh, mleko, 
čaj z medom, skutni namaz z 
zelišči, jogurtovo maslo, jabolko. 

Kosilo: zelenjavna juha, pire 
krompir z navadnim jogurtom, 
puranje meso (dušeno), rdeča 
pesa, sok.

Popoldanska malica: bananino 
mleko, polnozrnati piškot.

Otroci so si ogledali kuhinjo v vrtcu, 
spoznali poklic – kuharica, jo povabili v 
naš oddelek, kjer smo jo seznanili s pro-
jektom in se z njo dogovorili, da nam bo 
ob koncu našega projekta pripravila 
uravnoteženo kosilo in popoldansko 
ma-lico. Otroci so spoznali zdrava živila, 
ki so pomembna za njihovo rast in pra-
vilen razvoj, s prehransko piramido, ki jo 
je otrokom predstavila medicinska ses-
tra. Mislim, da je bil otrokom sam pojem 
prehranska piramida tuj, so pa ob opa-
zovanju prehranske piramide spoznali 
vse skupine živil: škrobna živila, sadje in 
zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, me-
so, ribe, perutnino in zamenjavo ter tudi 
sladka in mastna živila in oblikovali pla-
kat. O pomenu uživanja sveže priprav-
ljene zdrave in uravnotežene hrane (kaj 
vsebuje taka hrana) nas je seznanila 
učiteljica biologije in gospodinjstva iz OŠ 
Turnišče in skupaj z nami sestavila urav-
notežen jedilnik za en dan (malico, ko-
silo, popoldansko malico). 

Izjave staršev

»Zdi se mi zelo lepo in tudi 
pomembno, da nas vzgojiteljice v 
vrtcu Turnišče vključujejo v 
izobraževanje naših otrok. Otroci 
so zelo veseli, da lahko staršem 
na srečanju otrok, staršev in 
vzgojiteljic skozi delo (dejavnost) 
in igro pokažejo, kaj vse so se 
naučili na določeno temo. Starši 
pa radi pridemo pogledat naše 
otroke, kako so ustvarjalni, kaj so 
se naučili in tudi kaj dobrega 
lahko skupaj naredimo.«

»V okviru zgoraj omenjenega 
projekta smo starši večkrat 
sodelovali. S hčerjo sva se 
udeležili srečanja »Dan novih 
okusov«, kjer nam je vzgojiteljica 
skupaj z otroki posredovala delno 
evalvacijo, kaj vse so se otroci 
naučili do tedaj in kaj bodo delali 
še v prihodnje. 

vzgojiteljica
revija za dobro prakso v vrtcih
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XV. drzavno sreèanje Orffovih skupin 
v Mariboru

V petek, 7. maja 2010, je bilo v Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru že 15. državno sreèanje Orffovih skupin. Zaradi 
velikega odziva sta bila organizirana dva predstavitvena koncerta, na katerih se je skupaj predstavilo šestnajst skupin. 
Organizator sreèanja je bilo Slovensko društvo Carla Orffa (zanj mag. Bernarda Rakar), v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo 
(zanj dr. Inge Breznik).

V prvem dopoldanskem koncertu ob 9.30 se je predstavilo devet skupin:

- Instrumentalna skupina Vrtca Tonèke Èeèeve, Celje, mentorica: Silva Smreènik,

- Orffova skupina SVŠGL, Ljubljana, mentorica: Katarina Virant Iršiè,

- Orffova skupina OŠ Brezovica, POŠ Notranje Gorice, mentorica: Bojana Svete,

- Orffova skupina OŠ Šenèur, mentor: Dane Selan,

- Orffova skupina župnije Dobrova, mentor: Jože Lango,

- Orffova skupina KUD »Pod lipo«, Adergas, mentor: Dane Selan, 

- Veseli notkarji, OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana, mentor: Jože Lango,

- Orffica OŠ in Vrtec Sveta Trojica, mentorica: Petra Škrlec,

- Orffova skupina Akademije za glasbo, 3. letnik glasbene pedagogike, mentorica: Bernarda Rakar.

V drugem delu koncerta ob 11.30, ki je potekal prav tako v dvorani Zavoda Antona Martina Slomška, se je zvrstilo sedem 
nastopajoèih skupin:

-Orffova skupina OŠ Trbovlje, mentorica: Janja Kugoniè,

-Orffova skupina 3. letnikov Gimnazije Center – Celje, mentorici: Suzana Rožanc in Špela Lužar, 

-Orffstars OŠ Neznanih talcev, Dravograd, mentor: Andrej Loparnik,

-Orffova skupina »Orfeki«, OŠ Makole, mentorica: Irena Ravnikar,

-Orffova skupina OŠ Radlje ob Dravi, mentorica: Simona Svanjak, 

-Orffove skupine Glasbenega ateljeja Carl Orff – nauk o glasbi (2–6 razred), mentorica: Bernarda Rakar in

-Glasbena delavnica »Orfejček«, OŠ Borcev za severno mejo, Maribor, mentorica: Mateja Kafer.

Oba koncerta je spremljala strokovna komisija v zasedbi: Ida  Virt, èastna predsednica Slovenskega društva Carla Orffa, Konstanca 
Zalar Rener, GŠ Franca Šturma, Pedagoška fakulteta Ljubljana in mag. Bernarda Rakar, Glasbeni atelje Carl Orff, Akademija za 
glasbo Ljubljana.

vrtcu, ostalo za celo življenje. Seveda pa 
ne smejo pozabiti še na vsakodnevno 
gibanje.
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Po konèanem koncertu je sledilo sre-
èanje vseh mentorjev s komisijo, ki je po-
dala vzpodbudne strokovne ocene vseh 
nastopajoèih skupin. Posebej je strokov-
na komisija izpostavila vlogo mentorjev 
med samim izvajanjem nastopa, saj je 
bila po njihovem mnenju preveè statiè-
na. Letos bodo mentorji tudi po pošti 
prejeli kratko oceno in tudi strokovne 
usmeritve za delo. 

Prav gotovo je sreèanje priložnost za 
medsebojna druženja, izmenjavo izku-
šenj in znanja. Posebno pohvalo stro-
kovne komisije je bila deležna najmlajša 
in po zasedbi najmanjša instrumentalna 
skupina iz Vrtca Tonèke Èeèeve iz Celja, 
ki je bila edina Orffova skupina predšol-
skih otrok, ki obiskujejo vrtec. 

Jožica Železnik, dipl. vzg.

Foto: Instrumentalna skupina z mentorico Silvo Smreènik iz Vrtca Tonèke Èeèeve Celje

Pedagoško in organizacijsko vodenje 
vrtcev pri osnovnih šolah v Sloveniji 
v letu 2009
(Izvleček iz raziskave Skupnosti vrtcev Slovenije v šol. letu 2009/10)

Skupnost vrtcev Slovenije, ki je bila 
seznanjena z različnimi problemi stro-
kovnih delavcev iz enot vrtcev pri osnov-
ni šoli, je želela dobiti vpogled v organi-
zacijo enot vrtcev pri osnovni šoli, delež 
pedagoškega vodenja vrtcev pri osnovni 
šoli ter notranjo strukturo pedagoškega 
vodenja. V želji, da pridobi realnejši vpo-
gled v probleme, ki jih imajo vrtci pri 
osnovni šoli pri organiziranju in peda-
goškem vodenju, je oblikovala delovno 
skupino, ki je dobila nalogo, da izpelje 
raziskavo o organiziranju in pedagoš-
kem vodenju vrtcev pri osnovni šoli.

Raziskava se je izvajala v letu 2009, ko 
je bilo v R Sloveniji 340 javnih vrtcev, od 
tega 208 enot vrtcev pri osnovnih šolah.

Organizacijska struktura vrtcev pri 
osnovni šoli je zelo različna, saj se vrtci 

razlikujejo po velikosti, ki je določena s 
številom oddelkov otrok. Vrtci pri 
osnovni šoli so v povprečju manjši vrtci, 
saj imajo skoraj dva oddelka prvega 
starostnega obdobja, dva in pol oddelka 
drugega starostnega obdobja in en kom-
binirani oddelek – povprečno torej pet 
oddelkov.

Ravnatelj zavoda, ki vključuje osnov-
no šolo in vrtec, je tudi poslovni in peda-
goški vodja vrtca. Večina ravnateljev ima 
pomočnika ravnatelja. Od 34 ravnateljev 
je 20 ravnateljev imenovalo svojega 
pomočnika v ustreznem deležu. Dva 
ravnatelje imata oboje: pomočnika rav-
natelja in vodjo enote. Ostali ravnatelji 
imenujejo samo vodjo enote vrtca, ki je 
vzgojiteljica s polno delovno obvezo v 
oddelku. 

Ravnatelj lahko poveri katero koli 
nalogo svojemu pomočniku, ne more pa 
podeliti odgovornosti. Raziskava je od-
krila možnost, da so nekateri pomočniki 
ravnateljev preobremenjeni, pa tudi na 
to, da se nekateri ravnatelji za enoto vrt-
ca ne zmenijo dosti in ne opravljajo svoje 
ravnateljske vloge v enoti vrtca. 

Zaskrbljujoče je bilo, da so nekateri 
ravnatelji poverili svoje naloge kar 
vzgojitelju – vodji enote. Ocenjujemo, da 
so bili vzgojitelji – vodje enot v vrtcih pri 
OŠ, kjer še ni bil imenovan pomočnik 
ravnatelja v ustreznem deležu, večinoma 
preobremenjeni z nalogami. Pravilnik o 
normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
od oktobra 2009 določa, da mora rav-
natelj OŠ za enoto vrtca imenovati po-
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XV. drzavno sreèanje Orffovih skupin 
v Mariboru

V petek, 7. maja 2010, je bilo v Zavodu Antona Martina Slomška v Mariboru že 15. državno sreèanje Orffovih skupin. Zaradi 
velikega odziva sta bila organizirana dva predstavitvena koncerta, na katerih se je skupaj predstavilo šestnajst skupin. 
Organizator sreèanja je bilo Slovensko društvo Carla Orffa (zanj mag. Bernarda Rakar), v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo 
(zanj dr. Inge Breznik).

V prvem dopoldanskem koncertu ob 9.30 se je predstavilo devet skupin:

- Instrumentalna skupina Vrtca Tonèke Èeèeve, Celje, mentorica: Silva Smreènik,

- Orffova skupina SVŠGL, Ljubljana, mentorica: Katarina Virant Iršiè,

- Orffova skupina OŠ Brezovica, POŠ Notranje Gorice, mentorica: Bojana Svete,

- Orffova skupina OŠ Šenèur, mentor: Dane Selan,

- Orffova skupina župnije Dobrova, mentor: Jože Lango,

- Orffova skupina KUD »Pod lipo«, Adergas, mentor: Dane Selan, 

- Veseli notkarji, OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana, mentor: Jože Lango,

- Orffica OŠ in Vrtec Sveta Trojica, mentorica: Petra Škrlec,

- Orffova skupina Akademije za glasbo, 3. letnik glasbene pedagogike, mentorica: Bernarda Rakar.

V drugem delu koncerta ob 11.30, ki je potekal prav tako v dvorani Zavoda Antona Martina Slomška, se je zvrstilo sedem 
nastopajoèih skupin:

-Orffova skupina OŠ Trbovlje, mentorica: Janja Kugoniè,

-Orffova skupina 3. letnikov Gimnazije Center – Celje, mentorici: Suzana Rožanc in Špela Lužar, 

-Orffstars OŠ Neznanih talcev, Dravograd, mentor: Andrej Loparnik,

-Orffova skupina »Orfeki«, OŠ Makole, mentorica: Irena Ravnikar,

-Orffova skupina OŠ Radlje ob Dravi, mentorica: Simona Svanjak, 

-Orffove skupine Glasbenega ateljeja Carl Orff – nauk o glasbi (2–6 razred), mentorica: Bernarda Rakar in

-Glasbena delavnica »Orfejček«, OŠ Borcev za severno mejo, Maribor, mentorica: Mateja Kafer.

Oba koncerta je spremljala strokovna komisija v zasedbi: Ida  Virt, èastna predsednica Slovenskega društva Carla Orffa, Konstanca 
Zalar Rener, GŠ Franca Šturma, Pedagoška fakulteta Ljubljana in mag. Bernarda Rakar, Glasbeni atelje Carl Orff, Akademija za 
glasbo Ljubljana.

vrtcu, ostalo za celo življenje. Seveda pa 
ne smejo pozabiti še na vsakodnevno 
gibanje.
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Iz teorije v prakso

Po konèanem koncertu je sledilo sre-
èanje vseh mentorjev s komisijo, ki je po-
dala vzpodbudne strokovne ocene vseh 
nastopajoèih skupin. Posebej je strokov-
na komisija izpostavila vlogo mentorjev 
med samim izvajanjem nastopa, saj je 
bila po njihovem mnenju preveè statiè-
na. Letos bodo mentorji tudi po pošti 
prejeli kratko oceno in tudi strokovne 
usmeritve za delo. 

Prav gotovo je sreèanje priložnost za 
medsebojna druženja, izmenjavo izku-
šenj in znanja. Posebno pohvalo stro-
kovne komisije je bila deležna najmlajša 
in po zasedbi najmanjša instrumentalna 
skupina iz Vrtca Tonèke Èeèeve iz Celja, 
ki je bila edina Orffova skupina predšol-
skih otrok, ki obiskujejo vrtec. 

Jožica Železnik, dipl. vzg.

Foto: Instrumentalna skupina z mentorico Silvo Smreènik iz Vrtca Tonèke Èeèeve Celje

Pedagoško in organizacijsko vodenje 
vrtcev pri osnovnih šolah v Sloveniji 
v letu 2009
(Izvleček iz raziskave Skupnosti vrtcev Slovenije v šol. letu 2009/10)

Skupnost vrtcev Slovenije, ki je bila 
seznanjena z različnimi problemi stro-
kovnih delavcev iz enot vrtcev pri osnov-
ni šoli, je želela dobiti vpogled v organi-
zacijo enot vrtcev pri osnovni šoli, delež 
pedagoškega vodenja vrtcev pri osnovni 
šoli ter notranjo strukturo pedagoškega 
vodenja. V želji, da pridobi realnejši vpo-
gled v probleme, ki jih imajo vrtci pri 
osnovni šoli pri organiziranju in peda-
goškem vodenju, je oblikovala delovno 
skupino, ki je dobila nalogo, da izpelje 
raziskavo o organiziranju in pedagoš-
kem vodenju vrtcev pri osnovni šoli.

Raziskava se je izvajala v letu 2009, ko 
je bilo v R Sloveniji 340 javnih vrtcev, od 
tega 208 enot vrtcev pri osnovnih šolah.

Organizacijska struktura vrtcev pri 
osnovni šoli je zelo različna, saj se vrtci 

razlikujejo po velikosti, ki je določena s 
številom oddelkov otrok. Vrtci pri 
osnovni šoli so v povprečju manjši vrtci, 
saj imajo skoraj dva oddelka prvega 
starostnega obdobja, dva in pol oddelka 
drugega starostnega obdobja in en kom-
binirani oddelek – povprečno torej pet 
oddelkov.

Ravnatelj zavoda, ki vključuje osnov-
no šolo in vrtec, je tudi poslovni in peda-
goški vodja vrtca. Večina ravnateljev ima 
pomočnika ravnatelja. Od 34 ravnateljev 
je 20 ravnateljev imenovalo svojega 
pomočnika v ustreznem deležu. Dva 
ravnatelje imata oboje: pomočnika rav-
natelja in vodjo enote. Ostali ravnatelji 
imenujejo samo vodjo enote vrtca, ki je 
vzgojiteljica s polno delovno obvezo v 
oddelku. 

Ravnatelj lahko poveri katero koli 
nalogo svojemu pomočniku, ne more pa 
podeliti odgovornosti. Raziskava je od-
krila možnost, da so nekateri pomočniki 
ravnateljev preobremenjeni, pa tudi na 
to, da se nekateri ravnatelji za enoto vrt-
ca ne zmenijo dosti in ne opravljajo svoje 
ravnateljske vloge v enoti vrtca. 

Zaskrbljujoče je bilo, da so nekateri 
ravnatelji poverili svoje naloge kar 
vzgojitelju – vodji enote. Ocenjujemo, da 
so bili vzgojitelji – vodje enot v vrtcih pri 
OŠ, kjer še ni bil imenovan pomočnik 
ravnatelja v ustreznem deležu, večinoma 
preobremenjeni z nalogami. Pravilnik o 
normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
od oktobra 2009 določa, da mora rav-
natelj OŠ za enoto vrtca imenovati po-
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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

močnika ravnatelja, izhodišče pa je že en 
oddelek otrok. Menimo, da je s tem for-
malno rešena problematika vodenja 
enot vrtca pri OŠ. V času raziskave 
pravilnik v tem delu še ni bil uveljavljen v 
praksi.

1.Pridobiti podatke od ravnateljev o 
organizacijski strukturi vrtcev pri os-
novni šoli.

2.Pridobiti podatke o osebah, ki izva-
jajo pedagoško vodenje enot vrtca pri 
osnovni šoli.

3.Pridobiti podatke o osebah, ki izva-
jajo organizacijsko vodenje enot vrtca 
pri osnovni šoli.

4.S primerjanjem odgovorov ravnatel-
jev, pomočnikov ravnateljev in vzgo-
jiteljev – vodij enot pridobiti vpogled v 
notranjo strukturo pedagoškega vo-
denja vrtcev pri osnovnih šolah.

5.S primerjanjem odgovorov ravna-
teljev, pomočnikov ravnateljev in 
vzgojiteljev – vodij enot  pridobiti vpo-
gled v notranjo strukturo organiza-
cijskega vodenja vrtcev pri osnovnih 
šolah.

6.S primerjanjem odgovorov ravna-
teljev, pomočnikov ravnateljev in 
vzgojiteljev – vodij enot  pridobiti vpo-
gled v obseg del in nalog oseb, ki jim je 
zaupano pedagoško vodenje vrtcev 
pri osnovnih šolah.

V  raziskavi smo pridobili podatke:

-od ravnateljev o organizacijski struk-
turi vrtcev pri osnovni šoli in nji-
hovem vodenju enot vrtcev pri OŠ,

-o osebah, ki izvajajo pedagoško vo-
denje enot vrtcev pri OŠ in

-o nalogah, ki jih opravljajo ravnatelji, 
pomočniki ravnateljev in vzgojitelji – 
vodje enot. 

S primerjanjem odgovorov ravnatel-
jev, pomočnikov ravnateljev in vzgoji-
teljev – vodij enot smo pridobili vpogled v 

Cilji raziskave 

Zaključki raziskave 

notranjo strukturo pedagoškega vo-
denja vrtcev pri osnovnih šolah, vpogled 
v notranjo strukturo organizacijskega 
vodenja vrtcev pri osnovnih šolah in 
vpogled v obseg del in nalog oseb, ki jim 
je zaupano pedagoško vodenje vrtcev pri 
osnovnih šolah.

-Oddelki pri OŠ imajo število vzgoji-
teljev in pomočnikov vzgojiteljev v 
skladu z normativi in standardi. 

-Od 34 ravnateljev je 20 ravnateljev  
imenovalo svojega pomočnika ravna-
telja za enoto vrtca.

-Ravnateljska ocena časa, ki naj bi ga 
imeli njihovi pomočniki na razpolago 
za pedagoško vodenje, je ob enakem in 
podobnem številu pedagoških delav-
cev povsem različna. 

-12 ravnateljev v vzorcu ni imenovalo 
pomočnika ravnatelja za enoto vrtca, 
ampak je med vzgojitelji imenovalo 
vodjo enote. 

-2 ravnatelja sta vzgojitelju – vodji vrtca 
določila znižano obvezo dela z otroki, 
za kar pa ni pravne podlage.

-Največkrat ravnatelji sami pripravijo 
sistemizacijo za novo šolsko leto. Dru-
ge naloge, ki jih najpogosteje naredijo 
sami, so: ocenjevanje uspešnosti delav-
cev enote vrtca, vpis prostih mest na 
portalu ministrstva in prisostvovanje 
na nastopih delavcev za strokovni iz-
pit.

-Pomočniku ravnatelja ali vodji enote 
so največkrat prepustili naslednje na-
loge: izbiranje in naročanje didaktike 
in drugih materialov za potrebe vrtca, 
načrtovanje in organizacija raznih pri-
reditev in promocija enote vrtca, vo-
denje strokovnih aktivov strokovnih 
delavcev vrtca, priprava predloga let-
nega delovnega načrta enote vrtca in 
načrtovanje, organizacijo in sprem-
ljanje obogatitvenih in nadstandard-
nih dejavnosti.

-Samo pet ravnateljev izmed tistih, ki 
niso imenovali pomočnika ravnatelja 
v ustreznem deležu in so namesto tega 
določili samo enega izmed vzgojiteljev 

Ugotovitve

za vodjo enote, spoštuje navodilo mi-
nistrstva v prej omenjeni okrožnici. 
Vsi ostali ravnatelji poverijo naloge in 
dela, ki sodijo v pristojnost ravnatelja, 
tudi vodjem enot vrtca.  Zaskrbljujoče 
za kakovost je lahko, da jim poverijo 
naloge, ki nikakor ne sodijo v pristoj-
nost vzgojitelja – vodje enote. 

-V dveh primerih skrbita pomočnika 
ravnatelja tudi za organizacijo prehra-
ne, za kar pa nimata ustrezne izobraz-
be in gre za kršitev veljavnega pravil-
nika. 

-Ravnatelj lahko poveri katero koli 
nalogo svojemu pomočniku, ne more 
pa podeliti odgovornosti. Tisto, kar bi 
lahko bili sporno, je morebitna preo-
bremenjenost pomočnikov ravna-
teljev v tistih vrtcih, kjer še ne upošte-
vajo spremembe pravilnika, da je izho-
dišče za imenovanje pomočnika rav-
natelja že en oddelek predšolskih ot-
rok.

-Ocenjujemo, da so vzgojitelji – vodje 
enot v vrtcih pri OŠ, kjer ni imenovan 
pomočnik ravnatelja, preobremenjeni 
z nalogami.       

1.Ministrstvu za šolstvo in šport

-Če vrtec izpolnjuje pogoje v številu 
oddelkov za samostojnost, predla-
gamo, da ministrstvo svetuje občini, 
da  ustanovi samostojni vrtec. Pred-
šolska vzgoja potrebuje določeno ba-
zo samostojnih vrtcev za svoj stro-
kovni razvoj.

2.Ravnateljem osnovnih šol z 
enotami vrtcev

-Kadar je vrtec pri OŠ, mora ravnatelj 
imenovati pomočnika ravnatelja, to 
je zahteva pravilnika (Ur. l. RS, št. 
77/2009). Izhodišče za imenovanje 
pomočnika ravnatelja je en oddelek, 
seveda z ustreznim številom ur dela z 
otroki, kot to določa pravilnik.

-Pri podeljevanju nalog je treba 
pomočnikom (večkrat) pojasniti, da 
je priprava in posredovanje podlag za 
strokovno odločanje ravnatelja o za-
devah, ki se nanašajo na enoto vrtca, 

Predlogi 

običajna naloga pomočnika ravna-
telja. Naloga ravnatelja je, da priprav-
ljene podatke uredi, naredi analizo 
ali sintezo, kar je pač potrebno, in 
dokument dokončno pripravi in pod-
piše. To pomeni, da je dokument pri-
pravil ravnatelj in zanj odgovarja.

-Pri večjem številu oddelkov bi lahko 
pomočnikom ravnatelja v skladu s 
pravilnikom določili obvezo dela z 
otroki na fleksibilnejši način, ne le 
delo v oddelku. Na primer: za dopol-
njevanje ur, za pokrivanje odsotnih 
vzgojiteljev, za izvedbo krajših pro-
gramov, za izvedbo krožkov, delavnic 
in podobno. Menimo, da bi ga morali 
v primeru vodenja večje enote, na 
primer enote z več kot šestimi oddel-

ki, razbremenili vodenja oddelka. To 
zakonska definicija obveze “delo z 
otroki” že sedaj omogoča. Pomočnik 
ravnatelja mora v skladu s pravilni-
kom opraviti določeno število ur dela 
z otroki, menimo pa, da ni ustrezno, 
da je vodja oddelka. Boljša rešitev je, 
če pomočnik ravnatelja ure dopol-
njuje v oddelkih, kjer je primanjkljaj 
zaradi odsotnosti vzgojnega osebja 
(bolniške in drugi vzroki). Vodenje 
oddelka zahteva namreč vodenje do-
ločene dokumentacije, urejanje po-
datkov, zbiranje materialov, izvajan-
je govorilnih ur in roditeljskih 
sestankov ter podobne naloge. Na-
mesto teh nalog, ki so vezane na 
posamezni oddelek, naj rajši pomo-

čnik ravnatelja v enoti vrtca poskrbi 
za zadeve, ki so pomembne za enoto 
vrtca v celoti. Na primer: urejanje 
dokumentacije za enoto vrtca, zbi-
ranje podatkov za enoto vrtca, izva-
janje pogovorov s starši več oddelkov 
in drugo sodelovanje s starši, koordi-
niranje dela enote vrtca v celoti, vzdr-
ževanje komunikacije z osnovno šolo 
in podobno. 

3.Šolski inšpekciji

-Preverjati spoštovanje Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vz-
goje v praksi vrtcev in osnovnih šol z 
vrtci.

 Izvleček pripravila: 
Betka  Vrbovšek

- 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;

risba



Odmevi, mnenja, komentarjiOdmevi, mnenja, komentarji

vzgojiteljica 26 vzgojiteljica 27

- 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. 
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močnika ravnatelja, izhodišče pa je že en 
oddelek otrok. Menimo, da je s tem for-
malno rešena problematika vodenja 
enot vrtca pri OŠ. V času raziskave 
pravilnik v tem delu še ni bil uveljavljen v 
praksi.

1.Pridobiti podatke od ravnateljev o 
organizacijski strukturi vrtcev pri os-
novni šoli.

2.Pridobiti podatke o osebah, ki izva-
jajo pedagoško vodenje enot vrtca pri 
osnovni šoli.

3.Pridobiti podatke o osebah, ki izva-
jajo organizacijsko vodenje enot vrtca 
pri osnovni šoli.

4.S primerjanjem odgovorov ravnatel-
jev, pomočnikov ravnateljev in vzgo-
jiteljev – vodij enot pridobiti vpogled v 
notranjo strukturo pedagoškega vo-
denja vrtcev pri osnovnih šolah.

5.S primerjanjem odgovorov ravna-
teljev, pomočnikov ravnateljev in 
vzgojiteljev – vodij enot  pridobiti vpo-
gled v notranjo strukturo organiza-
cijskega vodenja vrtcev pri osnovnih 
šolah.

6.S primerjanjem odgovorov ravna-
teljev, pomočnikov ravnateljev in 
vzgojiteljev – vodij enot  pridobiti vpo-
gled v obseg del in nalog oseb, ki jim je 
zaupano pedagoško vodenje vrtcev 
pri osnovnih šolah.

V  raziskavi smo pridobili podatke:

-od ravnateljev o organizacijski struk-
turi vrtcev pri osnovni šoli in nji-
hovem vodenju enot vrtcev pri OŠ,

-o osebah, ki izvajajo pedagoško vo-
denje enot vrtcev pri OŠ in

-o nalogah, ki jih opravljajo ravnatelji, 
pomočniki ravnateljev in vzgojitelji – 
vodje enot. 

S primerjanjem odgovorov ravnatel-
jev, pomočnikov ravnateljev in vzgoji-
teljev – vodij enot smo pridobili vpogled v 

Cilji raziskave 

Zaključki raziskave 

notranjo strukturo pedagoškega vo-
denja vrtcev pri osnovnih šolah, vpogled 
v notranjo strukturo organizacijskega 
vodenja vrtcev pri osnovnih šolah in 
vpogled v obseg del in nalog oseb, ki jim 
je zaupano pedagoško vodenje vrtcev pri 
osnovnih šolah.

-Oddelki pri OŠ imajo število vzgoji-
teljev in pomočnikov vzgojiteljev v 
skladu z normativi in standardi. 

-Od 34 ravnateljev je 20 ravnateljev  
imenovalo svojega pomočnika ravna-
telja za enoto vrtca.

-Ravnateljska ocena časa, ki naj bi ga 
imeli njihovi pomočniki na razpolago 
za pedagoško vodenje, je ob enakem in 
podobnem številu pedagoških delav-
cev povsem različna. 

-12 ravnateljev v vzorcu ni imenovalo 
pomočnika ravnatelja za enoto vrtca, 
ampak je med vzgojitelji imenovalo 
vodjo enote. 

-2 ravnatelja sta vzgojitelju – vodji vrtca 
določila znižano obvezo dela z otroki, 
za kar pa ni pravne podlage.

-Največkrat ravnatelji sami pripravijo 
sistemizacijo za novo šolsko leto. Dru-
ge naloge, ki jih najpogosteje naredijo 
sami, so: ocenjevanje uspešnosti delav-
cev enote vrtca, vpis prostih mest na 
portalu ministrstva in prisostvovanje 
na nastopih delavcev za strokovni iz-
pit.

-Pomočniku ravnatelja ali vodji enote 
so največkrat prepustili naslednje na-
loge: izbiranje in naročanje didaktike 
in drugih materialov za potrebe vrtca, 
načrtovanje in organizacija raznih pri-
reditev in promocija enote vrtca, vo-
denje strokovnih aktivov strokovnih 
delavcev vrtca, priprava predloga let-
nega delovnega načrta enote vrtca in 
načrtovanje, organizacijo in sprem-
ljanje obogatitvenih in nadstandard-
nih dejavnosti.

-Samo pet ravnateljev izmed tistih, ki 
niso imenovali pomočnika ravnatelja 
v ustreznem deležu in so namesto tega 
določili samo enega izmed vzgojiteljev 

Ugotovitve

za vodjo enote, spoštuje navodilo mi-
nistrstva v prej omenjeni okrožnici. 
Vsi ostali ravnatelji poverijo naloge in 
dela, ki sodijo v pristojnost ravnatelja, 
tudi vodjem enot vrtca.  Zaskrbljujoče 
za kakovost je lahko, da jim poverijo 
naloge, ki nikakor ne sodijo v pristoj-
nost vzgojitelja – vodje enote. 

-V dveh primerih skrbita pomočnika 
ravnatelja tudi za organizacijo prehra-
ne, za kar pa nimata ustrezne izobraz-
be in gre za kršitev veljavnega pravil-
nika. 

-Ravnatelj lahko poveri katero koli 
nalogo svojemu pomočniku, ne more 
pa podeliti odgovornosti. Tisto, kar bi 
lahko bili sporno, je morebitna preo-
bremenjenost pomočnikov ravna-
teljev v tistih vrtcih, kjer še ne upošte-
vajo spremembe pravilnika, da je izho-
dišče za imenovanje pomočnika rav-
natelja že en oddelek predšolskih ot-
rok.

-Ocenjujemo, da so vzgojitelji – vodje 
enot v vrtcih pri OŠ, kjer ni imenovan 
pomočnik ravnatelja, preobremenjeni 
z nalogami.       

1.Ministrstvu za šolstvo in šport

-Če vrtec izpolnjuje pogoje v številu 
oddelkov za samostojnost, predla-
gamo, da ministrstvo svetuje občini, 
da  ustanovi samostojni vrtec. Pred-
šolska vzgoja potrebuje določeno ba-
zo samostojnih vrtcev za svoj stro-
kovni razvoj.

2.Ravnateljem osnovnih šol z 
enotami vrtcev

-Kadar je vrtec pri OŠ, mora ravnatelj 
imenovati pomočnika ravnatelja, to 
je zahteva pravilnika (Ur. l. RS, št. 
77/2009). Izhodišče za imenovanje 
pomočnika ravnatelja je en oddelek, 
seveda z ustreznim številom ur dela z 
otroki, kot to določa pravilnik.

-Pri podeljevanju nalog je treba 
pomočnikom (večkrat) pojasniti, da 
je priprava in posredovanje podlag za 
strokovno odločanje ravnatelja o za-
devah, ki se nanašajo na enoto vrtca, 

Predlogi 

običajna naloga pomočnika ravna-
telja. Naloga ravnatelja je, da priprav-
ljene podatke uredi, naredi analizo 
ali sintezo, kar je pač potrebno, in 
dokument dokončno pripravi in pod-
piše. To pomeni, da je dokument pri-
pravil ravnatelj in zanj odgovarja.

-Pri večjem številu oddelkov bi lahko 
pomočnikom ravnatelja v skladu s 
pravilnikom določili obvezo dela z 
otroki na fleksibilnejši način, ne le 
delo v oddelku. Na primer: za dopol-
njevanje ur, za pokrivanje odsotnih 
vzgojiteljev, za izvedbo krajših pro-
gramov, za izvedbo krožkov, delavnic 
in podobno. Menimo, da bi ga morali 
v primeru vodenja večje enote, na 
primer enote z več kot šestimi oddel-

ki, razbremenili vodenja oddelka. To 
zakonska definicija obveze “delo z 
otroki” že sedaj omogoča. Pomočnik 
ravnatelja mora v skladu s pravilni-
kom opraviti določeno število ur dela 
z otroki, menimo pa, da ni ustrezno, 
da je vodja oddelka. Boljša rešitev je, 
če pomočnik ravnatelja ure dopol-
njuje v oddelkih, kjer je primanjkljaj 
zaradi odsotnosti vzgojnega osebja 
(bolniške in drugi vzroki). Vodenje 
oddelka zahteva namreč vodenje do-
ločene dokumentacije, urejanje po-
datkov, zbiranje materialov, izvajan-
je govorilnih ur in roditeljskih 
sestankov ter podobne naloge. Na-
mesto teh nalog, ki so vezane na 
posamezni oddelek, naj rajši pomo-

čnik ravnatelja v enoti vrtca poskrbi 
za zadeve, ki so pomembne za enoto 
vrtca v celoti. Na primer: urejanje 
dokumentacije za enoto vrtca, zbi-
ranje podatkov za enoto vrtca, izva-
janje pogovorov s starši več oddelkov 
in drugo sodelovanje s starši, koordi-
niranje dela enote vrtca v celoti, vzdr-
ževanje komunikacije z osnovno šolo 
in podobno. 

3.Šolski inšpekciji

-Preverjati spoštovanje Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vz-
goje v praksi vrtcev in osnovnih šol z 
vrtci.

 Izvleček pripravila: 
Betka  Vrbovšek

- 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;

risba



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 september – oktober 2010

VEVERICA - Tjaša Pečnik (5 let)
mentorici: Primož Mija, Križaj Katja

VVZ Slovenj Gradec, enota S-8, Maistrova

SONČNICE - Matej Ojsteršek (4 leta)
mentorica: Marjana Marinšek

Vrtec Tončke Čečeve

Jaša Planinšec (5 let)
mentorica: Silva Smrečnik

Vrtec Tončke Čečeve, enota Hudinja

Jaka (5 let)
mentorici: Zdenka Pikelj, Katarina Povše

VVZ Šempeter


