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Prijazen pozdrav v vse slovenske vrtce!

Na jesenskem strokovnem srečanju v Portorožu v organizaciji Šole za rav-
natelje smo ravnateljice in ravnatelji dobili med gradivom v torbici tudi študijo 
omrežja Eurydice, ki pomeni, po besedah evropskega komisarja za izobraževa-
nje, kulturo in mladino, nadaljevanje »Sporočila o enakosti in učinkovitosti«. 

Avtorici slovenskega poročila sta bili dr. Nada Turnšek in dr. Marcela 
Batistič Zorec.

     Prikazuje razpoložljive podatke in obravnava nacionalne politike o 
predšolski vzgoji v Evropi. Evropska komisija je namreč postavila predšolsko 
vzgojo za prednostno temo sodelovanja med državami članicami, posebno še 
spodbujanje enakomernega dostopa, kakovostne ponudbe in podpore vzgoji-
teljem.  Še posebno zanimiva je ugotovitev, ki je v uvodu v omenjeno publika-
cijo izpostavlja evropski komisar. Po njegovem politiki pogosto domnevajo, da 
si učinkovitost in enakost v vzgoji vzajemno nasprotujeta in da lahko ena na-
preduje le na račun druge. Toda dokazi, ki so na voljo, kažejo, da se enakost 
in učinkovitost na področju predšolske vzgoje vzajemno krepita. V otroka je 
namreč bolje vlagati čim prej, saj je poznejše popravljanje napak manj učin-
kovito, glede možnosti pa zaradi večje neenakosti že marsikaj zamujeno.

     Sporočilo omenjene komisije je nedvoumno. Države članice morajo za 
predšolsko vzgojo nameniti več sredstev, ker predstavlja predšolska vzgoja 
učinkovit temelj za poznejše izobraževanje.

     Na osnovi povedanega je razumljivo, da je Vzgojiteljica povabila k besedi 
eno izmed sodelujočih, dr. Nado Turnšek s Pedagoške fakultete v Ljubljani.

     Ko listamo 180 strani dolgo poročilo na A4 formatu papirja, ko iščemo 
oznako SI za Slovenijo v raznih tabelah, preglednicah in seznamih, se hkrati 
zavemo več stvari. Najprej to, da je bilo opravljeno veliko in pomembno delo, 
ki s statističnimi podatki daje jasnejšo sliko, kaj je Slovenija že dosegla in kje so 
še možnosti za izboljšanje kakovosti predšolske vzgoje. Gradivo omogoča, da 
si ravnateljice in ravnatelji vrtcev in šol z vrtci pridobimo širši uvid v dogajanje 
in trende na tem področju v Evropski uniji. Gradivo je pregledno razdeljeno 
na šest poglavij, na koncu vsakega poglavja je sklep. Za spodbudo k branju 
naj navedem samo eno misel iz omenjenih sklepov na koncu poglavij:

»Idealen zgodnji vzgojni sistem, zelo integriran in hkrati diferenciran, so-
časno zagotavlja razvojne in vzgojno-izobraževalne cilj, se prilagaja individu-
alnim potrebam in preferencam in je dvosmeren – usmerjen na otroka in dru-
žino; združuje različne tipe vzgoje in varstva, za vse njegove podsisteme pa 
veljajo isti predpisi o kakovosti«.

Zveni znano? Že samo ta drobec nam pove, da je predšolski sistem v Slove-
niji sodobno evropsko zasnovan, vpogled v gradivo pa razkriva tudi, katerih 
stranpoti se moramo izogibati tudi v bodoče, da bo na takšni ravni tudi ostal 
in se še permanentno izboljševal.

Vsem, ki se trudite za to izboljševanje, želimo vsi pri Vzgojiteljici veli-
ko uspehov tudi v letu 2010.

                                                                                                                          
             Urednica

Uvodnik

Jana Bastič (3 leta) 
mentorici Zlatka Hudovernik in  
Marijana Ferenc, Vrtec Velenje,  

enota Lučka

Kotiček uredništva
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Vrtec se predstavi

Vrtec Jadvige Golež iz Maribora

V vrtcu sem zaključila svojo kariero

Lahko predstavite Vrtec Jadvige 
Golež?

Vrtec Jadvige Golež Maribor ima 
tri enote,v katerih je 20 oddelkov in 
380 otrok. Pet oddelkov je  prvega 
starostnega obdobja, petnajst oddel-
kov pa drugega starostnega obdobja. 
Za vzgojno-izobraževalno delo skr-
bi 43 strokovnih delavcev, ostali so 
administrativni in tehnični delavci 
ter vodstvo vrtca. Skupaj  je zapo-
slenih 68 delavcev. Vrtec ima  dolgo 
tradicijo in je prepoznaven v mari-
borskem prostoru. Ustanovljen je bil 
leta  1946 pod imenom Dom igre in 
dela, kot so takrat imenovali ustano-
ve za otroke.

Ste lahko za šolsko leto 2009/10 
sprejeli vse otroke?

Žal, ne. Morali smo odkloniti 40 
otrok. Od leta 2000, ko se je število 
otrok in oddelkov zaradi devetletke 
zmanjšalo, smo počasi beležili rast 

in povpraševanje po prostih mestih. 
Do leta 2009 se je v našem vrtcu vpis 
otrok povečeval, tako da imamo vsa 
prosta mesta zasedena. 

Kakšen izvedbeni kurikul uresni-
čujete?

Prizadevamo si za vzgojo in iz-
obraževanje v duhu razumevanja, 
strpnosti in prijateljstva. Želimo, da 
se otroci pri nas počutijo sprejete in 
varne. Želimo si pridobiti zaupanje 
staršev. Na teh temeljih lahko zado-
voljimo pričakovanja po kakovost-
nem kurikulu za razvoj in učenje 
otrok. Izvedbeni kurikulum je v gro-
bem opredeljen v letnem delovnem 
načrtu vrtca. Med letom ga obogati 
vsak oddelek zase, s svojo specifi-
ko in skupaj s starši. Vzgojiteljica 
in pomočnica vzgojiteljice sta tisti, 
ki skupaj z otroki kreirata vzgojno-
izobraževalno delo in ga povezujeta 
v širši tim v enoti vrtca. 

Nam lahko zaupate kaj posebnega, 
česar nimajo drugje v Mariboru?

Znotraj izvedbenega kurikula bi 
omenila tri večje obogatitvene dejav-
nosti. Najprej je to „Cici knjižnica“, 
ki ponuja otrokom pravljične ure, ig-
ralne igre s knjigo, pravljice z ustvar-
jalno delavnico in razvijanje domiš-
ljije. Pomembna pa sta tudi projekta 
„Kreacija počitka v starosti od 4–6 
let“, kjer imajo otroci možnost orga-
nizirati potek počitka po določenih 
postopkih, in „Ajabiba“, način počit-
ka od 1–3 let, ki omogoča aktivnej-
ši in prijaznejši odhod k počitku. V 
obeh primerih je projekt zastavljen 
po določenih fazah, ki jih otroci hitro 
osvojijo in se jih veselijo. Ajabiba v 
letošnjem letu poteka kot IP. 

Katera pa je tretja dejavnost?
Z igro, glasbo in plesom osvaja-

ti tuj jezik. Kot IP poteka že drugo 
šolsko leto. Tuj jezik izvajamo v šti-
rih  oddelkih, v starosti od 5 do 6 let. 
Otroci so v izvedbenem kurikulu de-
ležni tujega jezika angleščine. Delo 
je timsko naravnano. Tuj jezik pote-
ka v različnih delih kurikula: dnevni 
rutini in načrtovanih dejavnostih. 

Za kaj ste si kot ravnateljica pose-
bej prizadevali?

Vso svojo kariero sem namenila 
prizadevanju in vzpodbujanju izob-
raževanja vzgojiteljic, pa tudi drugih  
zaposlenih. Pomembna mi je bila tu-
di skrb za spodbudno učno okolje za 
otroke in razvijanje dobrih medseboj-
nih odnosov. Slednji so najpomemb-
nejši. Vzgojiteljice in drugi zaposle-
ni, ki se med seboj dobro razumejo, 
si pomagajo in podpirajo, tudi uspeš-
neje sodelujejo na strokovnem po-
dročju. Prav zato so bila vrata moje 
pisarne vedno odprta in zdelo se mi 
je, da je vsak še tako majhen nespo-
razum vreden pogovora. S svojim vo-
denjem sem zaposlene spodbujala, 
naj svoje delo izboljšajo. Svetu vrt-
ca in svetu staršev sem pripravljala 
poglobljena poročila o pedagoškem 
delu. Spodbujala sem medsebojno 

Dragica Sajko

Ravnatelj je poslovni in stro-
kovni vodja vrtca. Skupaj z re-
lativno avtonomijo prevzemajo 
danes vrtci tudi večjo odgovor-
nost za svoje osnovno poslan-
stvo, zato tudi ravnateljevanje 
že dolgo ni več le dajanje na-
vodil za delo, ampak podpora 
sodelavcem, da lahko svoje po-
klicno poslanstvo kar najbolj-
še izvršujejo. Vzgojiteljice in 
vzgojitelji, ki imajo ravnateljico 
ali ravnatelja, ki jih spodbuja in 
strokovno podpira, da so lahko 
pri svojem delu z otroki uspeš-
ni, skupaj z njim laže dosegajo 
skupne cilje vrtca. 

Med ravnateljicami in ravna-
telji, ki se je zavedala nujnosti 
spodbujanja in podpore, je tudi 
DRAGICA SAJKO iz Vrtca Jad-
vige Golež iz Maribora.
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sodelovanje in se vključevala v mre-
žo učečih se vrtcev. Skupaj z otroki, 
zaposlenimi in starši sem se učila,  
obenem pa so bili ogledalo mojega 
ravnanja.

Kako uspešno pa ste poslovno so-
delovali z ustanoviteljem, MO Ma-
ribor?

V MO Maribor, lahko rečem, smo 
bili do sedaj še vedno lepo sprejeti. 
Znali so tudi prisluhniti našim pobu-
dam. Na Mestni občini deluje komi-
sija, ki na podlagi pobud ravnateljic 
določi prioriteto investicij v vrtce in 
nabavo nujne opreme. Seveda – tega 
ni nikoli dovolj. Zase lahko rečem, 
da je bilo to sodelovanje vzorno in 
naklonjenost obojestranska. Želim 
si, da bi nam bilo namenjeno več fi-
nančnih sredstev za nadgradnjo že 
zastavljenih projektov: učenje tujega 
jezika in ekovrtec. Ker imamo eno-
te starejše gradnje, bi bilo potrebno 
že marsikaj sanirati in posodobiti. 
Sicer je pa tako kot povsod po Slo-
veniji – tudi drugje so težave pri po-
slovanju.

V katerem delu poslovanja vidite 
težave?

Največji problem vidim v finančni 
nedisciplini nekaterih staršev zaradi 
neplačanih oskrbnin. Gre za delež, ki 
ga morajo za svojega otroka k ceni 
programa po zakonu prispevati star-
ši. Iz tega naslova je največ primanj-
kljaja. Že cena je izračunana zelo na 
tesno, če pa ni še denarnega priliva, 
je težko poslovati. Problem so tudi 
dvomljive terjatve. Poslužujemo se 
vsega mogočega, da bi se približali 
normalnemu poslovanju. Toda tega 
vozla ne moremo razrešiti sami. Ni 
učinkovitih vzvodov. Sodne poti so 
še vedno dolge. Tudi če se na koncu 
poravnamo, nam vmes ves čas pri-
manjkuje likvidnih sredstev. 

Po poklicu ste vzgojiteljica. Kako 
gledate na razvoj vzgojiteljskega 
poklica?

Vzgojiteljski poklic in njegov raz-
voj skozi čas je zaznamovala izjemna 
dinamičnost. Skoraj vsaka spremem-
ba šolske zakonodaje se je dotakni-
la tudi sprememb v izobraževanju 
vzgojiteljic. Od odlične osnove, ki 

nam jo je dala petletna srednja vzgo-
jiteljska šola, do višješolskega stro-
kovnega izobraževanja. No, vmes je 
bilo narejene nekaj škode z usmer-
jenim izobraževanjem. Trenutno se 
pridobi vzgojiteljski poklic z diplo-
mo prve bolonjske stopnje, najbrž 
pa ne bo ostalo pri tem. Spremem-
be v izobraževanju so vedno vpliva-
le na vzgojno-izobraževalno delo v 
vrtcu. Sprva je bilo vedno nekaj ne-
gotovosti in iskanja pravih načinov 
dela in sodelovanja, toda vzgojitelji-
ce, čeprav različnih stopenj izobra-
zbe, smo vedno znale najti skupne 
cilje in prave poti za kakovostno de-
lo.  Mislim, da je prav ta dinamika 
izobraževanja in iskanje novih poti  
prinesla v vrtce kvaliteto in sedanjo 
pestrost ponudbe.

Kakšna naj bi bila po vaše oseba, 
ki opravlja vzgojiteljski poklic v 
vrtcu?

Vzgojiteljica mora biti predvsem 
empatična, starše si mora pridobiti 
za svoje zaveznike, otrokom pa nu-
diti maksimalno za njihov razvoj in 
dobro počutje. Oboje ni vedno lah-
ko. Pridejo tudi slabi dnevi. Ven-
dar pa: če ima vzgojiteljica zaupa-
nje staršev, premaga vse težave pri 
svojem delu v oddelku. Seveda pod 
pogojem, da ima strokovno podporo 
tudi v kolektivu. V dilemah ji lahko 
pomaga znanje, lastne izkušnje in 
izkušnje sodelavcev. Zato je timsko 
sodelovanje med vzgojitelji tako po-
membno. 

Vaša kariera v vrtcu se v teh dneh 
zaključuje. Kakšen je pogled na-
zaj?

V Vrtcu Jadvige Golež sem le-
ta 1971 začela in sedaj sem v njem 
svojo kariero tudi zaključila. Ko se 
ozrem nazaj, vidim uspešno preho-
jeno pot. Na koncu se spominjam sa-
mo lepih trenutkov in teh je bilo naj-
več. Ko sem bila na delovnem mestu 
vzgojiteljice, je bila moja igralnica in 
moja skupina otrok moj drugi dom. 
Z otroki sem se igrala, z njimi sem 
se učila, se z njimi veselila in tudi 
kdaj žalostila. Kot ravnateljica sem to 
zavedanje „drugega doma“ samo še 
okrepila. Seveda kane v to lepoto tudi 
kakšna grenka kaplja neuspeha, ne-

kaj neprijetnih dogodkov in bolečih 
trenutkov, toda pozitivno zmaguje. 

Kako vam je uspelo ohraniti toliko 
optimizma?

Ves čas sem se izpopolnjevala v 
stroki. Ko sem štiri leta delala kot 
pomočnica ravnateljice, sem se tudi 
zelo povezala s kolektivom. Skupaj 
smo ustvarjali in iskali poti h kuri-
kularnim ciljem. To obdobje je bi-
lo najlepše. Od decembra 1989 do 
decembra 2009, ko sem bila ravna-
teljica vrtca,  pa sem razvila nekate-
re sposobnosti, ki jih drugače ne bi 
mogla. Iskati ustrezno nasledstvo je 
bil moj zadnji izziv ravnateljevanja, 
saj sem želela vrtcu, da si zagotovi 
trajnost in stabilnost.

Bi dali mlajšim kolegicam kakšen 
nasvet za to zadnje obdobje v ka-
rieri in za prehod med upokojene 
pedagoške delavce?

Nasvet za to obdobje? Strinjam se 
z mislijo dr. Andreja Korena v knji-
gi Ravnateljevanje. Tako resnična je: 
“Da vodimo uspešno, se moramo po-
znati. To pomeni biti pošten do sebe, 
priznavati svoje slabosti in dobre last-
nosti, biti dovzeten za učenje in spre-
jeti pomoč drugih. Pretirana samo-
zavest je včasih enako nevarna kot 
prevelika popustljivost”. Morda bi več 
časa namenila razmišljanju o načrto-
vanju sprememb. Pa tudi to, da bi si 
brez očitkov odpustila napako. Sicer 
pa verjamem, da v življenju ni na-
ključij, le dobre in slabše izbire. V ne-
kem trenutku sem izbrala možnost 
ravnateljevanja. Bilo mi je v veselje, 
kot način življenja, kot izjemno od-
govorno in kreativno delo.

 Zahvaljujemo se za odgovore in 
vam želimo veliko lepega v tret-
jem življenjskem obdobju.

                                                      
 Urednica 
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Vrtec pri OŠ Tišina – Ponavadi 
pripravijo predstavo otroci za star-
še, v prazničnih decembrskih pa je 
bilo na Tišini ravno obratno. Vzgoji-
teljice so povabile starše k sodelova-
nju – pogum za nastop so imele sa-
mo mamice – in skupaj so pripravile 
igro »Medvedov dežnik«. Izmislile so 
si besedilo, si razdelile vloge in na-
šle čas, ki je bil potreben za vaje, pri-
pravo kostumov in scene ter pripra-
vile nastop za otroke in vzgojiteljice. 
Otroci in odrasli, ki  smo jih sprem-
ljali, smo bili s predstavo zadovoljni 
in smo v njej uživali. Mislimo, da so 
uživale tudi mamice, ko so za nagra-
do dobile bučen aplavz.

 
Marija Peček, vzg.  
Vrtec pri OŠ Tišina

Aplavz za starše

Starši so pripravili predstavo

Starši na odru.

Vrtec Najdihojca Ljubljana – 
Projekt se je začel na pobudo me-
sta Ljubljana ob 500-letnici rojstva 
Primoža Trubarja. Vanj so se vklju-
čile mnoge ljubljanske šole in vrt-

ci, med njimi tudi vrtec Najdihoj-
ca. Dela smo se s polno paro lotili v 
šolskem letu 2008/2009. V oktobru 
in novembru 2008 smo izvedli glav-
ni del dejavnosti projekta, v katere-

ga je bilo vključenih pet skupin iz 
enote Palček in enote Biba, skupaj 
110 otrok.

Naslov »Ali so slovenske knjige 
že od nekdaj?« nam je bil izziv, da 
smo se s tri do šest let starimi otroki 
lotili raziskovanja. V ta namen smo 
pripravili niz delavnic, pretežno li-
kovnih, organizirali obisk razstave 
Primoža Trubarja in knjižnice. Pri-
pravili smo tudi ples v oblačilih ta-
kratnega časa in recitacije, ki smo 
jih v kratkem programu predstavili 
februarja letos – na otvoritvi razsta-
ve ob zaključku projekta  v vrtcu.

Raziskovanje se je začelo, ko so 
se otroci skupaj z vzgojiteljicami lo-
tili prebiranja knjig. Obiskali smo 
knjižnico Šiška, kjer so se nekate-
ri od mlajših otrok prvič seznanili 
s starimi knjigami. Ugotovili smo, 
da so nekatere pisane v tujih jezi-
kih, spet druge pa v slovenskem je-
ziku, ki jih danes morda že težko 
razumemo.  

Ali so slovenske knjige že od nekdaj? 

Projekt ob 500-letnici rojstva Primoža 
Trubarja

V tiskarni Narodnega muzeja.
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Otroci so spodbudili tudi star-
še, da so doma poiskali stare knji-
ge, med njimi nekatere prav posebej 
dragocene, pa tudi stare revije in sta-
re fotografije. Ob tem so otroke zače-
le zanimati tudi črke. Starejši so jih 
spontano začeli pisati, hitro pa so se 
navdušili nad kaligrafskim pisanjem 
s peresom, kot so to počeli nekoč. Tu-
di inicialke so se jim zdele zanimive 
in lepe, zato so jih želeli upodobiti 
tudi sami. Mlajši otroci so se učili od 
starejših, v pomoč pa so jim bile tu-
di štampiljke – črke. Nekateri starejši 
otroci so se v tem času naučili celo 
brati in so našli poslušalce med po-
trpežljivimi mlajšimi otroki.

Obiskati smo želeli tudi staro ti-
skarno Guttenberg na blejskem gra-
du, vendar smo se pozneje raje od-
ločili, da v vrtec povabimo tiskarja, 
gospoda Jožeta Žlauša, ki ima kopi-
jo tiskarske preše z gradu Bogenj-
šperk. Tako nam je gospod Žlauš, 
oblečen v oblačila takratnega časa, 
predstavil način tiskanja in omogo-
čil otrokom enkratno doživetje, da 
so si odtisnil portret Primoža Tru-
barja in tretjo stran Katekizma.

     Otroci so se z načinom življe-
nja iz Trubarjevega časa seznanili 
tudi na čudoviti razstavi v Narod-
nem muzeju. Ob poslušanju pridi-
ge so slišali, kako je nekoč zvenel 
slovenski jezik, izvedeli so nekaj o 
pomembnih ljudeh, ki so vplivali na 
Trubarjevo življenje ter pridobili za-
nimiv pogled v čas, ki je minil.

Kako pomemben je čas, so otroci 
spoznali tudi v procesu izdelovanja pa-
pirja na način, kot so to počeli nekoč. 
Sami so pripravljali papirno maso, pa-
pir odcejali, ga krasili s suhim cvetjem 
in mu spreminjali barvo z dodatki. Pa-
pir so nato uporabili za risbice, akvare-
le, novoletne voščilnice in – kar je naj-
pomembnejše – za platnice knjige, ki je 
hkrati tudi zbornik otrokovega ustvar-
jalnega dela v času projekta.

Nastale so tudi čudovite grafike vi-
sokega tiska v tehniki kolaža, ki so 
jih otroci s pomočjo odraslih tiskali 
sami. Tako so dobili izkušnjo, da je 
mogoče narediti več odtisov, kar jim 
je pomagalo razumeti, kako nastane 
večja naklada knjig. Zanimiva je bila 
tudi izkušnja izdelovanja pečatnikov, 
ko so otroci svojo stvaritev ponovno 

prepoznali šele takrat, ko so odtisnili 
pečat. Odtiskovanje pečatov v pečatni 
vosek je za otroke te starosti zahtev-
no, zato smo v ta namen uporabil mo-
delirno maso. To zanimivo izkušnjo 
je otrokom omogočila mamica deklice 
iz našega vrtca, priznana keramičarka 
Nika Stupica.

Proces dela je potekal v obliki so-
delovalnega učenja, saj so otroci ime-
li možnost delati v manjših skupi-
nah, se med seboj učiti, vzpodbujati 
in raziskovati. Lahko pa so ustvarjali 
tudi individualno, kot je bilo, na pri-
mer, zapisovanje zgodb, ki so nastale 
kot plod otrokove domišljije. V pro-
jektu ob 500-letnici Primoža Trubarja 
je sodelovalo pet skupin vrtca Najdi-
hojca; skupini Sovice in Aeternia iz 
enote Biba in skupine Muce, Srne in 
Petelini iz enote Palček. Sodeloval-
no delo v projektu in doseženi cilji 
so nas povezali in nam dali zagon za 
nove projekte.

Alenka Krajnc, vzg. 
Marina Hrovatin, vodja projekta, 

Vrtec Najdihojca, Ljubljana

Vrtec Črnuče, Ljubljana – Smo 
v času, ko je v Ljubljani čedalje več 
otrok, število mest za otroke v vrtcih 
pa ne sledi povpraševanju. Smo tudi 
v času recesije. Občina nima toliko 
denarja, da bi zgradila toliko vrtcev, 
kolikor jih potrebujemo. Zato občine 
iščejo prostore, ki bi jih lahko preu-
redili za potrebe vrtcev. Tudi v Vrtcu 
Črnuče se je zgodilo, da smo dobili 
prostor v šoli, ki ni bil več v uporabi 
(hišniško stanovanje). Stanovanje, ki 
ga je bilo potrebno renovirati, prire-
diti za potrebe otrok, je bilo s sredstvi 
Mestne občine Ljubljana dokaj hitro  
pripravljeno za bivanje otrok.  

      Smo skupina otrok prvega 
starostnega obdobja (2–3), skupina 
Škrati in tri strokovne delavke. Odde-
lek ima igralnico, umivalnico s stra-
nišči, garderobo in svojo kuhinjo. Ta-
koj ko so se začela obnovitvena dela, 

sva s sodelavko izrazili željo, da bi 
se naš oddelek vselil v prenovljeno 
enoto. Na začetku smo morali seveda 
pridobiti dovoljenje prav vseh staršev 
za selitev. Vendar so nama s sodelav-
ko starši zaupali in brez večjih težav 
dali zeleno luč. Tudi otroci so se kaj 
hitro navadili na nove prostore in na 
novo sodelavko, ki nam pripada za 
pokrivanje sočasne prisotnosti.

     Smo v šoli, ki je v neposred-
ni bližini vrtca. Oddelek je odprt od 
sedme do sedemnajste ure. Sami se 
igramo, ustvarjamo. Na stranišču in 
garderobi ni gneče (po navadi si obo-
je delimo  z drugimi skupinami). Ker 
je garderoba samo naša, dejavnosti 
izvajamo tudi tam (skupino razde-
lim v dve skupini in tako v igralni-
ci ni prevelike gneče). Tisti otrok, ki 
potrebuje malo miru oziroma zaseb-
nosti, se lahko ravno tako umakne v 

garderobo. Sam vhod v stanovanje 
je seveda zaklenjen, tako da ni bo-
jazni, da bi otrok sam zapustil stav-
bo. Kuhinja pa je sploh nadstandard. 
Ima hladilnik, štedilnik, pomivalni 
stroj, vse, kar potrebuje prava kuhi-
nja. To, da imamo svojo lastno ku-
hinjo, se mi zdi velika prednost, saj 
lahko izvajamo nekatere dejavnosti, 
ki jih sicer ne bi mogli. Tam smo že 
pekli palačinke z babicami, kuhali 
kompot … Glede na to, da stanova-
nje nima terase, smo se dogovorili z 
OŠ, da lahko dvakrat tedensko upo-
rabljamo njihovo manjšo telovadni-
co (vrtec je nima). Vabljeni smo tudi 
na njihove predstave, tako da je tudi 
s tega vidika pozitivno, saj si lahko 
ogledamo tako predstave v vrtcu kot 
tudi v šoli. Hrano nam sicer pripelje-
jo iz matične enote, ki je v neposred-
ni bližini. Kuharice nam pripravijo 

Starši so dali zeleno luč za selitev v šolo
Enota vrtca v prenovljenem hišniškem stanovanju
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zajtrk, popoldansko malico, skuha-
jo kosilo tako kot otrokom v vrtcu. 
Res je, da mi peremo krožnike,  sku-
hamo čaj in mleko, vendar je to, da 
smo »na svojem«, neprecenljivo. Mi 
se počutimo kot družinica, ki živi v 
svojem domu.

Kmalu po vselitvi smo pripravili 
uradno otvoritev oddelka s progra-
mom, na kateri so sodelovali tudi 
Škratki. Na otvoritev so bili vabljeni 
predstavniki Četrtne skupnosti Čr-
nuče, strokovni delavci Vrtca, sveta 
staršev in župan mesta Ljubljane, Zo-

ran Janković, ki smo ga bili posebej 
veseli, saj brez njegove pomoči naše-
ga »doma« ne bi bilo. Vsi obiskovalci 
so bili zelo navdušeni nad prostori.

Lidija Kopasić, vzg. 
Vrtec Črnuče, Ljubljana

OŠ »Janka Glazerja« – vrtec Ru-
še – Konec jeseni, ko so se približevali 
hladnejši dnevi,  sva se obe strokovni 
delavki strinjali, da bomo v našem od-
delku otrok namenili večjo pozornost 
spoznavanju zdravega načina življenja 
in skrbi za lastno zdravje. Med vsebi-
nami smo namenili posebno pozor-
nost: jesenskim vremenskim pojavom, 
vplivom vremena na naše počutje in 
zdravje in načinom, kako lahko sami 
poskrbimo za kvalitetno ohranjanje 
lastnega zdravja (prehrana, oblačila, 
obutev, gibanje na prostem …).

V začetku meseca smo se vsi aktiv-
no vključili v oblikovanje »čajnice« v 
oddelku, ki so jo otroci poimenovali: 
»Muckina čajnica«. Večina staršev in 
starih staršev je ves mesec skrbno pri-
našala v vrtec različna zdravilna doma-
ča zelišča, različne vrste domačih čajev, 
vrste sladkorjev (beli, rjavi, mleti, kan-
dirani), klešče za prijemanje sladkorja, 
domače sokove, različne vrste medu, 
raznovrstne čajne servise, sladkornice 
in ustrezne čajne žličke. Vzgojiteljici 
sva naš kotiček dopolnili z različnimi 
čajniki, starinskimi prtički in različni-
mi vrstami pladnjev. Vsak otrok naše 
skupine pa si je od doma prinesel svo-
jo najljubšo čajno skodelico.

Opazovali, tipali, vonjali in oku-
šali smo različne čaje in različna do-
mača zelišča, otroci so prinesli od do-
ma svoj najljubši čaj. Zanimivo je bilo 
ugotavljanje, da imajo otroci najraj-
ši okus planinskega čaja, samo nekaj 
otrok ima rado okus šipkovega in li-
povega čaja. Spoznavali smo tudi pri-
pravo čajev v čajniku, čajnem avto-
matu in kulturno obnašanje ob pitju 
čajev. Pozornost smo namenjali tudi 
serviranju čaja. 

Naša raziskovanja so nas pripeljala 
tudi do pojma čajnice. Želeli smo jo 
spoznati in se seznaniti z njenim na-
menom. Moja sodelavka v tandemu, 
vzgojiteljica Andreja Repolusk, se je 
dogovorila za obisk čajnice Čajek v 
Mariboru. Vsi smo se zelo veselili na-
šega izleta in obiska čajnice. Otroke 
pa je še posebej razveseljevala vož-
nja z  vrtčevskim kombijem iz Ruš v 
Maribor. Ves čas vožnje so otroci raz-
igrano klepetali z našim Mirčkom (ki 
ga imajo otroci zelo radi), ki je kljub 
vožnji uspel še odgovarjati na mnoga 
radovedna otroška vprašanja. Teh 11 
km vožnje je za otroke prehitro mini-
lo, hišniku smo se zahvalili za prevoz 
in se peš odpravili do čajnice Čajek. 

Čajnica Čajek ima prostore v Slo-
venski ulici 4 v Mariboru. Opazovali 
smo logotipe na bližnjih stavbah in za-
gledali velik kovinski izvesek – čajnik. 
Takrat smo vedeli, da smo prišli pred 
pravo hišo. Težka starinska vrata smo 
komaj odprli in vstopili v čudovito, sta-
rinsko urejeno čajnico. Prijazna lastni-
ca, gospa Biljana, nas je pozdravila in 
nam razkazala notranjost čajnice v pri-
tličju in v prvem nadstropju. Spregovo-
rila nam je tudi o sami zgradbi, kjer se 
nahaja njena čajnica. Hiša je stara več 
kot 100 let, lastnica je pri obnovi lokala 
ohranila tudi veliko kulturne dedišči-
ne. V zgornjem nadstropju so nas pri-
čakale estetsko aranžirane mizice, ki 
so nas vabile k čajanki. 

Skupaj smo izbrali čaje, ki jih bo-
mo okušali. Odločili smo se za nev-
sakdanje čaje, ki jih nimamo možno-
sti okušati vsak dan. V čajnici so nam 
skuhali: afriški, havajski in rdeči čaj 
ter nam ga prinesli na mizice v čudovi-
tih porcelanastih čajnikih. Pokazali so 

nam, kako se čaj pravilno naliva, kako 
se postreže. Spoznali smo tudi različne 
čajne piškote, ki sodijo k pitju čaja. Ves 
čas našega obiska v čajnici nas je raz-
veseljevala prijetna glasba in enkraten 
ambient: starinske posode za shranje-
vanje čaja, umetelni lestenci, čudovite 
amfore, raznovrstno posušeno sadje, 
različni uporabni predmeti preteklega 
časa. Čas nam je kar prehitro minil. 
Gostiteljici Biljani smo se zahvalili za 
gostoljubje in obljubili, da se vrnemo 
pomladi, ko bomo lahko ob pitju čaja 
uživali ob mizicah na prostem. 

Na sprehodu skozi mestno jedro 
Maribora smo si ogledali še zanimive 
mestne zgradbe (muzej, gimnazijo, 
knjižnico …). Otroci, polni vtisov in 
prijetnih doživetij, so hiteli Mirčku pri-
povedovat, kaj so vse novega spoznali. 
Ob prihodu v našo igralnico smo be-
sedno podoživljali skupne bogate vti-
se, s katerimi smo se obogatili ob obis-
ku čajnice. V naslednjih novembrskih 
dnevih smo si v  naši »Muckini čajni-
ci« kuhali in pripravljali različne vrste 
čajev, oblikovali smo čajne pogrinjke, 
čajne skodelice in čajnike, razveselili 
smo se ob pesmici »Čajnik« in jo tudi 
gibalno uprizarjali, utrjevali velikostne 
in količinske odnose ob opazovanjih v 
našem čajnem in zeliščnem kotičku, 
predvsem pa smo uživali ob čudovi-
tih čajnih aromah ter ob pitju različ-
nih vrst čaja.

Ob koncu teme smo vsi udeleženci 
v vzgojnem procesu čutili veliko zado-
voljstvo. Ponovno sva spoznali, kako 
pomembna je skrb za lastno zdravje.

Irena Fajt-Šloser, spec.vzg. 
OŠ »Janka Glazerja« – vrtec Ruše

Čaji iz čajnice
Od obiska v čajnici do lastne čajnice v vrtcu
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Stara Cerkev – Smo ekošola, ki 
si je v letošnjem šolskem letu izbra-
la projekt z naslovom Ravnanje z od-
padki. Veliko smo se že pogovarjali o 
odpadkih oz. o tem, kam sodijo različ-
ni odpadki. Učenci in učitelji prve tri-
ade ter oddelki podaljšanega bivanja 
pa smo se še bolj posvetili projektu z 
naslovom Divja odlagališča. Ogleda-
li smo si divje odlagališče na obrob-

ju gozda, nedaleč stran od naše šole. 
Seveda smo bili nad kupom različnih 
smeti v gozdu zelo presenečeni, saj 
smo v gozdu opazili opozorilno tablo, 
da je odlaganje smeti v gozdu kaznivo 
dejanje. Poleg tega pa ima vsaka smet 
svoj zabojnik oz. mesto, kamor jo lah-
ko odložimo. Nismo mogli razumeti, 
zakaj ljudje škodimo naravi, živalim, 
pa tudi sami sebi, ko onesnažujemo 

okolje. V sodelovanju s Komunalo Ko-
čevje in Zavodom za gozdove Kočev-
je smo si ogledali posnetek večjega 
divjega odlagališča v našem okolišu 
ter potek čiščenja in odstranjevanja. Z 
zanimanjem bomo spremljali prostor, 
kjer je bilo divje odlagališče. 

Natalija Videnšek, dipl. vzg., 
OŠ Stara Cerkev

Divja odlagališča odpadkov
Učenci prve triade osnovne šole so spoznali divje odlagališče in 
opazovali njegovo odstranitev

Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohor-
ju - V slabem mesecu nam je uspelo 
izpeljati projekt »Ekotržnica«. Poleg 
tega, da smo ugotovili, da lahko z  
zdravo prehrano postorimo največ 
za naše zdravje in počutje, smo pri-
služili kar nekaj denarja, ki ga bomo 
vsi skupaj koristno uporabili. Zače-
lo se je, ko smo v vrtcu ugotovili, 
da lepo prenovljene igralnice potre-
bujejo še kaj (preproge, didaktične 
igrače, vozičke  in še in še). In ta-
ko smo zavihali rokave in pričeli z 
delom. Najprej smo morali nabrati 
sadje v šolskem sadovnjaku. Potem 
smo lupili, rezali, mešali in kuhali. 
Dvomov o tem, da marmelada in če-
žana ne bi bila dobra, sploh nismo 
imeli. Ko smo skuhali, smo pričeli 
s polnjenjem. Da je bila embalaža 
res takšna kot mora biti, smo izde-
lali še etikete.  Naredili smo tudi ja-
bolčni čips. 

Ljudje na tržnicah  pa radi kupuje-
jo tudi pijačo. Tudi na to smo pomislili 
in smo zato izdelali melisin in grozdni 
sirup. Pri tem delu smo se kar precej 
namučili. Si lahko predstavljate, koli-
ko grozdnih jagod smo morali ločiti 
od pecljev? In to eno za drugo? Sa-
mi smo pridelali tudi jabolčni “mošt”. 
Spekli smo še jabolčno pito, jabolčni 
zavitek in sadni kruh.

Ko nam je vse  uspelo narediti 
(lahko bi še več, če nam ne bi zmanj-

kalo časa), so bile pred nami še pri-
prave na dan, ko bo ekotržnica  res 
zaživela. Vrtčevsko igrišče smo spre-
menili v pravo tržnico, kje so za le-
po opremljenimi in polnimi stojnica-
mi prodajale nasmejane »branjevke«, 
gosti pa so si lahko izbrali in kupili 
izdelke za svojo ozimnico. Pri pro-
daji izdelkov so nam pomagale tudi 
zeliščarke.

Z njihovo pomočjo in s pomoč-
jo kmečkih žena (spekle so kmečki 

kruh) smo lahko na naši tržnici po-
nudili tudi kaj za pod zob. Zadišali 
so pečeni kostanji in jabolčni mošt 
(smo ga “sprešali” sami). Za zelo 
dobro pečene kostanje (niso bili niti 
malo “zažgani”) je poskrbel naš hiš-
nik Lovro, brez katerega tržnice tako 
in tako ne bi bilo.

Anastazija Hrastnik, dipl.vzg. 
Vrtec pri OŠ Lovrenc na Pohorju

O ekotržnici in pripravah na njo
Projekt »Ekotržnica«

Priprave za tržnico.
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Kranjski vrtci – V soboto, 10. ok-
tobra 2009, smo imeli že 3. tradici-
onalno družabno gasilsko srečanje 
skupaj s starši. Ta srečanja so iz leta 
v leto bolje obiskovana in vsakokrat 
odidemo domov polni elana in zado-
voljstva. Tudi letos je bilo v prvem 
delu srečanja tekmovanje v gasilskih 
veščinah, v drugem delu pa so nam 
gasilci PGD Golnik pripravili nena-
povedano vajo. »Gorela« je kuhinja 
v gasilskem domu. Tako so starši in 
otroci lahko spremljali celoten potek 
reševanja goreče stavbe, od samega 
prihoda gasilcev, reševanja z dihalni-

mi aparati iz zadimljenega prostora, 
do gašenja stavbe. Tekmovalni del pa 
so sestavljale tri panoge: prenos vo-
de, zbijanje tarče in strel žoge na gol. 
Prijavilo se je kar 15 ekip, v sestavi: 
oči, mamica in otrok oz. druga odra-
sla oseba, če nista bila prisotna oba 
starša. Posamezne ekipe se same-
ga tekmovanja niso udeležile, saj so 
najmlajši otroci pred startom izgubili 
pogum. Pa nič zato, se bodo pač pri-
pravili za drugo leto. Kljub nekoliko 
slabšemu vremenu je bilo razpolože-
nje zelo dobro, veselja ni manjkalo, 
največje presenečenje pa je sledilo 

na koncu. Prve tri ekipe so namreč 
dobile prave pokale v trajno last, po-
deljen je bil tudi pokal presenečenja. 
Prav vsi otroci, ki so se udeležili tek-
movanja, pa so dobili prave medalje. 
Pokale za prva tri mesta in medalje 
so sponzorirali gasilci PGD Golnik, s 
katerimi že vrsto let zelo dobro sode-
lujemo. Druženje je bilo zelo prijet-
no in razšli smo se z mislijo, da se v 
naslednjem oktobru prav gotovo spet 
srečamo v še večjem številu.

Damijana Bogataj, vzg. 
Kranjski vrtci

Bili smo pravi gasilci 
3. tradicionalno družabno gasilsko srečanje

Za dobro prakso

S poskusi in opazovanjem vode v naravi 
spoznavamo njene lastnosti

Povzetek
V članku so zbrana znanja v 
zvezi z vodo. Poudarek je na 
spoznavanju fizikalnih last-
nosti vode, agregatnih stanj 
(trdno, tekoče, plinasto) 
in kroženja vode v naravi. 
Dejavnosti smo izvajali na 
igrišču in tudi drugje na pro-
stem v okolici vrtca. 

Razumevanje različnih agre-
gatnih stanj vode v naravi 
sem otrokom olajšala z iz-
vedbo nekaj preprostih po-
skusov. 

Ključne besede: kroženje 
vode, izhlapevanje vode, ute-
kočinjene, prostornina vode, 
gostota vode, kristali, sneg, 
led, temperatura

Uvod
»Narava je posebno področje, v 

okviru katerega razvijamo otrokove 
sposobnosti za dejavno vključevanje 
v obdajajoče fizično in družbeno oko-
lje ter ustvarjanje zdravega in varne-
ga življenjskega okolja in navad. Po-
udarek je na pridobivanju izkušenj z 
živimi bitji, naravnimi pojavi ter ve-
selju v raziskovanju in odkrivanju. 
Področje postopno razvija naravos-
lovne pojme, naravoslovno mišljenje, 
sklepanje, zmožnosti za uvidevanje 
in reševanje problemov, postavlja-
nje hipotez, klasificiranja, iskanja 
ter povzemanja bistva in pomena ter 
oblikovanja konceptov. Ti procesi pri 
otroku potekajo nezavedno, vendar 
so hkrati osnovne znanstvene metode 
v naravoslovju.« (Kurikulum za vrtce, 
1999, stran 55)

Voda se v naravi spreminja
Voda je ena najpomembnejših in 

najbolj razširjenih spojin v naravi, 
zato sem želela, da otroci spoznajo 

njene lastnosti in obenem na kon-
kretnih primerih ugotovijo vzroke 
za spremembe v naravi. Ko smo se 
z otroki pogovarjali o vodi, o njeni 
uporabi, kje se nahaja, kam izteka, 
smo ob razmišljanju naleteli na pro-
blem nerazumevanja kroženja vode 
v naravi, na katerega otroci niso znali 
odgovoriti. Na podlagi njihovih odgo-
vorov je bilo razbrati, da otroci dolo-
čena stanja, v katerih se voda nahaja, 
poznajo, želela pa sem, da otroci spo-
znajo, da je prehod med različnimi 
stanji vode neprekinjen skozi vse let-
ne čase. To sem jim želela s poskusi 
tudi pokazati. Glavni namen projek-
ta je bil otrokovo samostojno izvaja-
nje poskusov, tako da z lastno aktiv-
nostjo odkriva nove pojave in jih zna 
tudi poimenovati. Poudarek je bil na 
ozaveščanju otrok, da kroženje vo-
de poteka skozi vse letne čase, le da 
je voda prisotna v različnih oblikah 
(agregatna stanja). Na podlagi le-teh 
pa se spreminjajo tudi njene lastnosti 
(prostornina, gostota). 
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Ob prebiranju literature o ustvar-
jalnosti me je najbolj prevzela misel 
Vida Pečjaka, ki v svojem delu Misli-
ti, delati, živeti ustvarjalno piše: »Pa-
radoks človekovega ustvarjanja je v 
tem: kot otrok ima razgibane ustvar-
jalne lastnosti, kot so radovednost, 
izvirnost, prožnost, igrivost, sponta-
nost, itn., a jih zaradi premajhnih iz-
kušenj, skromnega znanja, premajh-
ne vztrajnosti in prešibke inteligence 
ne more plodno uporabiti. Ko pa zra-
ste in pridobi te lastnosti, njegov smi-
sel za ustvarjalnost že upade« (1987, 
stran 219). Ta  misel me je pripeljala 
do odločitve, da otrokom v vrtcu po-
nudim čim več možnosti in časa, da z 
lastnim preizkušanjem začutijo last-
nosti narave z vsemi čutili. Otrok se 
uči iskati odgovor tako, da opazuje, 
raziskuje ter eksperimentira. 

Od vprašanj do poizkusov
Otrokom sem postavila vprašanja: 

Kje mislijo, da se voda nahaja v nara-
vi? Kam, po njihovem mnenju, potuje 
voda? Odgovori otrok so bili različni. 
Na vprašanje, če tudi naše telo izlo-
ča vodo, otroci niso vedeli odgovora. 
Zato smo na vsa ta vprašanje želeli 
dobiti odgovore s poskusi. Moj cilj je 
bil spodbuditi zanimanje za dejavno-
sti pri vseh otrocih, mlajših in starej-
ših, in izvajanje poskusov in iskanje 
vzrokov in posledic.  

Primeri poskusov
- Poskus se nanaša na vprašanje, če 

tudi naše telo izloča vodo.  Močno 
smo zadihali na mrzlo okensko 
steklo. Na njem so se pojavile kap-
ljice, ki so kmalu izginile. Otroci so 
ugotovili, da ko naša sapa pride v 
stik z mrazom, se spremeni v vod-
ne kapljice, ki pa nato izginejo v 
zrak. Postopek se imenuje utekoči-
njenje. Podobno se dogaja pozimi, 
ko dihamo na mrzlem zraku. 

- Navlažili smo papirnate brisačke 
in jih s klinčki pripeli na vrvico. 
Vprašala sem otroke, kaj pred-
videvajo, kam bo šla voda iz bri-
sačk. Otroci so najprej odgovorili: 
ne vem, nekateri so bili mnenja, 
da mogoče na tla. Čez nekaj časa 
smo ugotovili, da so brisačke su-
he. Voda ni kar izginila, izhlapela 
je v zrak. To je neke vrste obla-

ček, ki se pomeša z zrakom. Po-
stopek se imenuje izhlapevanje. 

- Ker je bil zunaj sneg in led, smo 
želeli ugotoviti, kako se voda 
spreminja v naravi pozimi, ko 
je mraz. Na vprašanje, kaj se bo 
zgodilo z mokrimi brisačkami na 
mrazu, otroci niso vedeli odgovo-
ra. Papirnate brisačke smo odnes-
li na prosto, na igrišče in jih poli-
li z vodo. Otroci so jih začudeno 
otipavali, saj so postale trde. Šele 
ko sem jih vprašala, zakaj mislijo, 
da so brisačke trde, so opazili led. 
Voda, ki je tekla po brisački, se je 
na spodnjem robu nabrala v lede-
no kapljico. Tako smo predvideli 
nastanek ledenih sveč. 

- V PVC posode različnih oblik smo 
nalili vodo in označili s flomastrom 
višino vode v kozarcu. V nekaj ko-
zarcev smo dali storže in liste dre-
ves. Po nekaj urah so otroci opazili, 
da je voda na gladini postala trdna. 
Najprej so nastali majhni kristali, 
ki so se nato spremenili v led. Na-
slednje jutro smo ugotovili, da se je 
gladina dvignila in tako smo doka-
zali, da ima led večjo prostornino 
kot voda. 

Vsa usvojena znanja in pridobljene 
izkušnje na podlagi eksperimentov smo 
želeli preveriti tudi v naravi v okolici vrt-
ca. Ogledali smo si bližnji potok. Led je 
bil na površini vode, ker ima manjšo go-
stoto in je tako tudi lažji od tekoče vode. 
Na senčni strani so otroci opazili ledene 
sveče, ki so bile kratke in debele. Na za-
sneženi strehi obsijani s soncem pa so 
otroci opazili, kako kapljice vode pol-
zijo po ledenih svečah, ki so bile daljše 

in ožje. Otroci so sami prišli do spozna-
nja, da tam, kjer je bolj toplo, kapljica 
vode hitreje drsi, zato je sveča dolga; in 
obratno. Ko smo se vračali v vrtec, smo 
opazili posipalca cest. Tako smo imeli 
možnost potrditi naš poskus z ledom 
in soljo. Če na led posujemo sol, ugo-
tovimo, da se led topi. Zato tudi morje 
pozimi ne zmrzne. 

Zaključek 
Otroci prevzemajo odnos do nara-

ve in raziskovanja od odraslih. Ko sem 
postavljala otrokom vprašanja, so otro-
ci veliko spraševali tudi sami. Imeli so 
lasten interes za dejavnosti, ki so jim 
bile zanimive, ne glede na starost in 
spol. Da so bile otrokom stvari razu-
mljive, so pokazali z risbo kroženja vo-
de v naravi (izhlapevanje vode). Risali 
so tudi ostala opazovanja na prostem. 
Izdelali so plakate – tako da so imeli 
priložnost ponovno pregledati in po-
doživeti opravljeno delo. Poslušali so 
tudi komentarje drugih in se dopolnje-
vali. Ob pripovedovanju sem spoznala 
njihovo razumevanje, ki so ga postopo-
ma nadgrajevali. Naš cilj spoznati fizi-
kalne lastnosti vode je bil dosežen, saj 
smo spoznali vzroke za določene po-
jave v naravi. Čeprav se vsakodnevno 
srečujemo z različnimi pojavi, si njiho-
vo delovanje ozavestimo šele s prepro-
stim poskusom, ob katerem pridemo 
do novega spoznanja. Okolje nam po-
nuja neizčrpne možnosti za odkrivanje 
in učenje. Ta proces učenja združuje 
intelektualno, emocionalno in estetsko 
doživljanje. 

Angeli Močnik, vzg. 
VVZ Antona Medveda Kamnik

Otroci pri poizkusih na prostem
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Uvod
Oddelek 2- do 3-letnikov; sep-

tembra so prišli prvič v vrtec. Ko-
maj so premagali strahove in teža-
ve ob odhodu iz domačega okolja, 
že so v februarju – v našem vrtcu 
že tradicionalnem mesecu kultu-
re – tudi oni, z majhnimi koraki, 
vstopili v svet kulture in kulturne 
dediščine.

V vodenih dejavnostih in sponta-
nih igrah, v najrazličnejših ustvar-
jalnih delavnicah – tudi s starši, s 
pomočjo slik, ilustracij, pravljic, 
pesmic, različnih zvrsti glasbe in 
ritmičnih instrumentov, ob slika-
nju, risanju, oblikovanju, so se 
spreminjali v igralce, glasbenike, 
pevce, plesalce, slikarje, kiparje in 
se hkrati pripravljali tudi na pusto-
vanje.

Predstavitev problema
Otroci so se ves čas spopadali 

s težavami pri ločevanju med res-
ničnostjo in fantazijo. Navdušeno 
so se pogovarjali z lutko, kadar so 
imeli možnost hkrati opazovati tudi 
mene, ni pa jim bilo všeč, če sem 
se skrila za zaslon, kaj šele če sem 
spremenila glas. Uživali so, ko sem 
se šemila pred njimi, ustrašili so pa 
so se, če sem se pokrila s klobu-
kom, z lasuljo ali se skrila za bla-
go. Uživali so v strašenju drugih, 
hkrati so se  vznemirjali, če so dru-
gi strašili njih.

O fenomenu otroškega 
maskiranja

Čar šemljenja je v tem, da lahko za 
krajši čas spremenimo svojo identi-
teto ter s tem tudi način obnašanja. 
Če odrasel človek preneha biti to, kar 
je, s tem, ko se skrije za masko in se 
z njo identificira, pa gre pri otrocih 
za identifikacijo z masko, za posne-
manje in vživljanje v tisto, kar pred-
stavlja. Prekrivanje, kot temeljna člo-
vekova lastnost, in posnemanje, kot 
pomembna otroška lastnost, se obli-
kujeta predvsem na dveh nivojih: kot 
bojazen – tisto, česar se bojiš ali kot 
občudovanje – tisto, kar ti je všeč. 

Strah je čustvo, ki mu je treba po-
svetiti vso pozornost prav zato, ker 
nima pomena le za otrokovo seda-
njost, ampak večkrat močno vpliva 
tudi na njegovo prihodnje obnašanje. 
Prav čustvo strahu se namreč lahko 
razdiralno zaje v otrokovo duševnost 
in jo potem tudi po svoje obarva in 
usmerja. V drugem in tretjem letu 
starosti situacije, ki vzbujajo strah, 
postanejo variabilnejše, strahovi šte-
vilčnejši in močnejši. Malček ima več 
strahov kot dojenček, ker je sposo-
ben samostojnega gibanja, bolje pre-
pozna potencialno nevarnost, več o 
tem, česa se je treba bati, pa se je na-
učil od drugih ljudi. 

· Izvori otrokovega strahu
Strah otroku ni prirojen. Otrok se 

rodi le z dispozicijami za strah, ne pa 
z določenimi strahovi.

Dovzetnost za strah večajo otroko-
va telesna slabotnost, nezmožnost, 
podcenjevanje samega sebe, zgledi 
in sugestija, zlasti staršev. Otrok se 
strahu priuči, se ga navzame, nekako 
naleze od okolice, zlasti od odraslih, 
je pa tudi posledica otrokovega nepri-
jetnega in bolečega izkustva. Strah 
povzroče malčku najpogosteje neka-
tere živali, zlasti psi in kače, narav-
ni pojavi (nevihta, tema, hrup, nove 
situacije, osebe, zlasti zdravniki), če 
je sam, v neznanih prostorih, zlasti 
temnih, znane osebe z nenavadnim 
obnašanjem (če se odrasli odene z 
odejo in rjove ipd.), z nenavadnimi 
oblačili, ko pred seboj zagleda veliko 

žival ali določene predmete (npr. se-
salnik za prah, električni mešalnik), 
boji se tudi ljudi, zlasti odraslih, ki 
nosijo maske. Na otrokov strah ne 
vpliva le narava dražljajev, pojavov, 
dogodkov, položajev, temveč pred-
vsem otrok sam in njegovo posebno 
izkustvo, okoliščine, trenutno fizio-
loško in psihološko stanje in otroko-
va starost (Žlebnik 1975; Musek in 
Pečjak, 2001). 

· Izražanje strahu
Malček izraža svoj strah tako, da 

skrije obraz za predmet, za osebo, 
ki ji zaupa, lahko kriči, vrešči, udar-
ja z rokami, hlastno grabi, ima veli-
ke oči, joče ali se na veliko ogne te-
ga, kar mu vzbuja strah. Pozneje ga 
izraža zlasti tako, da skuša zbežati, 
da zadržuje dih ali preneha z dejav-
nostjo. Otrok  lahko strah izraža tu-
di z upornostjo in nezaupanjem. Ne-
kateri otroci nočejo pokazati strahu, 
ker se boje, da jih ne bi drugi zasme-
hovali. Včasih se otrokov strah, nje-
gova plašnost, kaže v čezmerni na-
padalnosti. Lahko pa je napadalnost 
samo pretirana otrokova raztresenost 
(Marjanovič Umek 2004 ). 

· Občutenje strahu
V strahu naraste krvni pritisk, po-

veča se srčni utrip, telo sprošča pre-
komerno količino kortizola, ki pov-
zroči  začasno, po hujših travmah pa 
trajno poškodbo možganov.

· Soočanje s strahom 
– obvladovanje  – 
odpravljanje strahu

Nekateri starši in vzgojitelji sku-
šajo po nekaterih »svojih metodah« 
v otroku odpraviti strah, s tem pa 
otroka čustveno še bolj prizadene-
jo. Zelo neučinkovito je, če odrasli 
prezrejo otrokov strah in se naredi-
jo, kakor da ga ni, če otroka telesno 
silijo v situacijo, ki se je boji, če ga 
grajajo ali smešijo ali pa tudi za ne-
kaj časa popolnoma odstranijo vzrok 
otrokovega strahu, če otroka popol-
noma odtegnejo neki situaciji, ki se 
je po nepotrebnem boji. Prav tako nič 

Strahovi otrok ob pustovanju
Povzetek
Strah je čustvo, ki mu je tre-
ba posvetiti vso pozornost. 
Otrok se strahu priuči. Opa-
zila sem, da je dvoletnike 
strah tudi mask ob pustova-
nju. V članku opisujem ta po-
jav, poskušam najti razlago 
in nakažem, kako naj ravna-
mo v podobnih primerih.

Ključne besede: otrok, 
strah, pomoč odraslih
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ne koristi, če otroka samo »tolažijo« 
in mu znake strahu tako ali drugače 
»blažijo«, namesto da bi se spoprijeli 
z otrokovim strahom samim. 

     Otroka je pogosto strah, ker še 
nima potrebne spretnosti v določe-
ni dejavnosti. Odrasli so največkrat 
napačno prepričani, da se bo otrok 
znebil strahu, če ga postavijo v polo-
žaj, v katerem naj si pomaga, »kakor 
ve in zna«. V takem primeru lahko 
povzročajo prave šoke strahu. Otro-
ka po nepotrebnem ne izpostavljamo 
takim situacijam, ki se jih boji. Otro-
ka na spremembe, ki bodo nastopile, 
pripravimo, ga nanje vnaprej opozo-
rimo. Ko občutek negotovosti ali ce-
lo manjvrednosti mine, odpade tudi 
notranji razlog za strah.

a) Socialna imitacija ali posnema-
nje drugih

Otrok zelo naravno izgublja strah, 
če vidi druge otroke, da se tega in te-
ga ne boje. 

Primer: Oblekla sem majico, na 
kateri je plastično izstopala našob-
ljena zelena žabica s podnapisom: 
»Poljubi me, lahko bi bil princ!« Le 
ena izmed deklic se je na povabilo 
takoj ojunačila in jo poljubila, kar je 
kasneje, postopoma, želela storiti tu-
di večina drugih otrok.

 b)  Negativna prilagoditev in pozi-
tivna prilagoditev (Žlebnik 1975).

Otroka postopno zbližujemo z 
dražljajem oziroma pojavom, ki mu 
vzbuja strah, in sicer sprva samo rah-
lo, za kratek čas, pozneje vedno dlje, 
in to v okviru celotne situacije, ki mu 
je prej vzbujala strah. 

Primer:  Nekateri otroci si niso že-
leli – upali nadeti klobuka, kaj šele 
lasulje. Ob poslušanju in gibalnem 
izražanju Mozartove glasbe sem 
otrokom pokazala tudi sliko mlade-
ga glasbenika ob klavirju.  Opazili so 
skodrano lasuljo. Podobne, samo v 
različnih barvah, smo imeli na voljo 
tudi v vrtcu. Nameščali so si jih na 
glave, opazovali drug drugega in sa-
mi sebe v ogledalu, se igrali klovne, 
glasbenike, plesali z njimi. Lasulje in 
klobuki so odslej del njihove vsakda-
nje sproščene domišljijske igre.

Če otroku omogočimo, da se sa-
moinciativno seznani s pojavom, ki 

se ga je spočetka bal, govorimo o 
pozitivni prilagoditvi. Odrasli so do 
stvari, ki otroku vzbuja strah, na vi-
dez povsem ravnodušni, v resnici pa 
tisti predmet, situacijo, postavijo ta-
ko, da jo nehote srečuje in videva. 
Sčasoma se ji previdno približa in se 
z njo seznanja. Naposled se je priva-
di in lahko jo celo vzljubi, saj uteg-
ne postati priljubljeni predmet nje-
gove igre. 

Primer: Sedeli smo v krogu, vsak 
je imel pred seboj velik list papirja, 
v roki košček oglja. Med pogovorom 
o strahovih so hkrati risali njihove 
značilnosti.  Pred njimi so nastajala 
bitja z velikimi,  črnimi ali praznimi 
očmi, ker strah dobro vidi, z veliki-
mi ušesi, ker strah dobro sliši, s čud-
nim nosom, ker te zavoha, z velikimi 
zobmi, ker te lahko poje, s kremplji, 
ker te strah lahko zgrabi in odnese, 
z umazanimi lasmi, s pikami, rogovi, 
so njihovi strahovi.

Srečanje z lastnimi strahovi je bilo 
za otroke hkrati navdušujoče in za-
strašujoče. Bili so navdušeni nad iz-
delkom in zgroženi nad strahom, ki 
je kot »grda« maska zrl v njih. Slike 
so si dajali  pred obraz in se kazali 
drugim, zraven cvilili, rjoveli, pihali, 
grčali ... Potem so strahovom poveda-
li, da jih ne marajo, da se jih bojijo, 
naj gredo  stran ... Podili so jih, z ro-
kami  brisali oglje, topotali po listu, 
nekateri so jih celo pohodili ... Stra-
hov naenkrat ni bilo več – otroci so 
bili vidno pomirjeni. Na vprašanje, 
ali se strahov še bojijo, so mi vsi v en 
glas odgovorili: »NE!!!«  In na sivo-
črne sledi izbrisanih, pregnanih stra-
hov, so junaško naslikali nove, še bolj 
grozeče, še bolj jezne, divje ... Slika-
nje z ogljem se je razvilo v zanimiv, 
starosti primeren razgovor o maski-
ranju, o načinih, namenu, pomenu 
in sploh širini pojma »maskiranje«. 
Maske iz vsega sveta, podobne njiho-
vim strahovom,  so lahko opazovali 
tudi v raznovrstnih knjigah. Njihovi 
strahovi so postali maske, ki so zrle 
s panojev in preganjale zimo. Neka-
teri otroci so tudi v naslednjih dneh 
zaprosili za oglje ter samostojno sli-
kali in sami ali v večjih in manjših 
skupinicah preganjali svoje strahove. 
Na podoben način, vendar v drugih 
tehnikah in brez vmesnega »prega-

njanja«, so risali, slikali, lepili in ob-
likovali še veliko mask.

Otroka je potrebno postopoma 
seznanjati z okoliščinami, na ka-
tere je iz prvotne situacije prinesel 
strah, tako da izgube pogojno nega-
tivno čustveno obarvanost. V otroku 
se počasi vzbudi pobuda, da se sam 
prilagodi novemu položaju, ki mu je 
povzročal strah. Pomembno je, da 
odrasli otroka z besedami pomirja, 
mu situacijo in vse okoliščine pojas-
njuje, razlaga, mu hkrati praktično 
demonstrira nenevarnost in neškod-
ljivost tistih dražljajev, ki se jih otrok 
najbolj boji, da skuša strah vzbujajo-
čo situacijo otroku soočiti v družbi s 
tisto situacijo, ki otroka zelo privlači 
(igra!), in da skuša tako vzpostaviti 
novo pogojno, toda pozitivno čustve-
no reakcijo (Žlebnik 1975). 

Primer: Po zajtrku sem ugasni-
la luč. Nekaterim ni bilo všeč. Če je 
temno, se manj vidi – skrijejo se bar-
ve, zbrišejo vzorčki, znani predme-
ti se prekrijejo, izgubijo obliko, raz-
potegnjene sence strašljivo oživijo 
in lahko se pritihotapijo strahovi, so 
ugotavljali. Lahko pa znano in po-

Otrok je obvladal strah pred  
maskiranjem.
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znano skrijemo tudi drugače. Pred-
lagam sebe. Preobrazbo sem ves čas 
komentirala.  »Z dolgim črnim kri-
lom sem pokrila noge, hlače. S črno 
majico in žabico sem prekrila roke, 
zgornji del telesa. Me še vedno spo-
znate? S klobukom sem prekrila la-
se. Rada bi si skrila lase. Dolga, čr-
na lasulja bo pokrila in prekrila vse 
moje svetle lase. Kaj vse mi prekriva 
lasulja? Oči, nos, usta ... Ampak še 
zmeraj sem jaz – vaša Tatjana. Saj 
slišite in prepoznate moj glas?« sem 
spodbujala skupinico, ki se je vid-
no vznemirjena, prestrašena stiskala 
pred menoj in med seboj šepetala, da 
je prišla čarovnica.

»Z lasuljo skrijem obraz in tudi 
glas lahko sama spremenim – (spre-
minjam lego, barvo, jakost  glasu), 
tako kot igralci, lutkarji ... Dobro me 
poglejte in opazujte, še vedno sem 
Tatjana, le da sem oblekla črna ob-
lačila, si nadela črno lasuljo, klobuk, 
postala sem maškara kot iz pravljice 
čarovnica! Čarovnica, ki ljubi otroke, 
pleše in čara same dobre stvari!« jih 
pomirim, kajti še vedno se zdrznejo, 
ko se jim približam in se odtegnejo, 
ko jih pobožam.

»Da bi bila dobra maškara – prava 
čarovnica – moram imeti tudi metlo. 
Danes mi jo je posodila čistilka Du-
šanka. Z metlo sem nared za čisto pra-
vi pustni ples! Ampak, ni mi prijetno 
pustovati, peti in plesati sami – ali bi 
kdo zaplesal z menoj?!« Sprva zadr-
žani so se mi postopoma pridružili pri 
plesu, postajali so vedno glasnejši in 

razigrani ... »Pogum velja! Bravo! Za-
vrtimo se v čarovniški ples!« je odme-
valo ob tokrat elektronski glasbi, pol-
ni šumenja in od strel grmenja. In jih 
povabim: »Bi tudi ti zaplesal s čarov-
niško metlo? Bi še kdo oblekel čarov-
niško krilo, majico z žabico? Kdo si bo 
nadel čarovniški klobuk, lasuljo?« Ob-
lačila gor – strahovi in predsodki dol. 
Sproščeno razposajeni so med plesom 
spontano odhajali tudi po druga ob-
lačila, klobuke, lasulje, se šemili in si 
pripovedovali, da bodo za maškare tu-
di oni čarovnice in čarovniki.

Zaključek 
Maska in šemljenje sta velik iz-

ziv za otroško domišljijo in kreativ-
nost. Ni pomembna le maska,  pred-
vsem je pomemben proces izdelave 
in priprave na pustovanje. Intenziv-
ni in aktivni čas pričakovanja sproža 
v otrocih razmišljanja in domišljijo. 
Tudi pri tako majhnih otrocih nudijo 
pustni čas oziroma sam pust izred-
ne možnosti za spodbujanje otroške 
domišljije in kreativnosti. Vendar ne 
smemo prezreti strahov, ki se jim ob 
tem porajajo. Otroška bojazen pred 
nekdanjimi, demonskimi, grozljivi-
mi liki ni več prisotna na enak način 
kot nekoč. Logično pa je, da otroški 
strah pred velikimi in pred hrupom 
ostaja in da se bo majhen otrok ved-
no ustrašil velike pustne šeme. Ker 
se otrok boji vsega, kar je nepriča-
kovano, ga je treba, kjer koli je to le 
mogoče, pripraviti na situacije, da 
ne pride do presenečenja, saj strah 

pred mnogimi situacijami, osebami 
in predmeti izgine s tem, ko se po-
veča otrokovo izkustvo.  Tako ga z 
najrazličnejšimi metodami vsako leto 
posebej,  starosti primerno, pripravi-
mo tudi na pustovanje. 

Vrtec ima lahko zelo pomembno 
vlogo pri otroškem šemljenju, s tem 
ko preko otrok in z osveščanjem po-
sredno in neposredno vplivamo tudi 
na starše, saj dandanes prav oni kon-
trolirajo in usmerjajo otroško razigra-
nost in tako otroci predstavljajo pred-
vsem refleksijo starševskih hotenj. 
Zato ni nič čudnega, da nihče izmed 
otrok noče biti več grda maska, »ki bi 
strašila zimo«, temveč le lepa. Toda 
le ob otrocih, nosilcih in prenašalcih 
tradicije, nam bo uspelo ohraniti ta 
sproščeni in norčavi del naše bogate 
kulturne dediščine.
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Napotki za avtorje prispevkov

- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu 
WORD, med tekst ne vstavljajte fotografij in računalni-
ških risbic;

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

vajanja 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, sta-
rostjo otroka, imenom mentorja in vrtca;

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

staršev;

 

- uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in smisel-
no 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 do-
bite 3 točke za članke v rubrikah „Iz teorije v prakso” in 
„Za dobro prakso”.

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

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si
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Vzgojno-izobraževalno temo smo 
izvedli v oddelku 4- do 5-letnih otrok. 
Izhodišče teme je bil opis, ilustrativ-
ni in besedni zapis nekega dogodka 
v igralnici. 

Pri načrtovani temi sem izbrala 
naslednje cilje:
- razvijanje govorne in jezikovne 

zmožnosti: poslušanje literarnih 
zvrsti, pripovedovanje in opiso-
vanje, besedno in drugo ustvar-
janje, 

- omogočanje čustvenega doživlja-
nja in podoživljanja pravljičnih 
vsebin in vživljanje v doživetja 
pravljičnih junakov, spodbujanje 
in domišljijsko sooblikovanje 
vsebin,

- omogočanje reševanja miselnih 
izzivov,

- razvijanje predbralne in predpis-
ne zmožnosti.

Organizacija prostora: 
kotički v igralnici

Pri organizaciji prostora sem na-
menila posebno pozornost ustvar-
janju priložnosti, v katerih lahko 
otroci sami z lastno aktivnostjo od-
krivajo pismenost ter eksperimenti-
rajo v pisanju in branju. Otroci ima-
jo v dobro pripravljenem prostoru 
možnost:
- pogovarjanja o osebno pomemb-

nih izkušnjah,
- opisovanja dogodkov in razmerij,

- poigravanja z jezikom: poslu-
šanja zgodb, pesmi, izmišljanja 
zgodb, rim …

- pisanja na različne načine: risa-
nje, čečkanje, črkam podobne 
oblike …

- branja na različne načine: knjig, 
znakov, simbolov, zapisov otrok …

Pozorna sem na to, da porazde-
lim pogostost individualnega ukvar-
janja na vse otroke približno enako-
merno. Trudim se, da moj govor ne 
vključuje le direktnega izražanja v 
komunikaciji z otroki, ampak tudi so-
cialne in čustvene izraze. Otrokom 
poskušam posredovati govorni mo-
del in izraze, ki jim še niso blizu, ter 
jih tako obogatiti in spodbuditi k bo-
gatejšemu izražanju. H kakovosti so-
dijo tudi pozitivne spodbude, vklju-
čevanje v vloge soigralca in podobno. 
Pomembno je tudi pozorno posluša-
nje otrok, spremljanje in beleženje 
njihovega napredovanja v razvoju.

Knjižni kotiček
Za doživljanje različnih literarnih 

vsebin smo kotiček opremili s knjiga-
mi z leposlovnimi vsebinami (otroci 
so lahko sami pripovedovali in si iz-
mišljali zgodbe ob gledanju ilustra-
cij), s knjigami za reševanje ugank, 
poezijo, revijami Cicido. Na pano v 
kotičku smo skupaj z otroki sestavili 
slikovne uganke in jih večkrat reše-
vali. (Otroci so si kasneje začeli sa-
mi izmišljevati in postavljati uganke 
drug drugemu). V knjižnem kotič-
ku sem otrokom velikokrat prebra-
la Sapramiško (Svetlana Makarovič). 
Po določenem času so otroci začeli 
obnavljati vsebino zgodbe ob gleda-
nju ilustracij. Posamezniki so se ob 
tem pretvarjali in tako brali zgodbo 
manjši skupini otrok, ki se je spon-
tano zbrala v kotičku. V kotiček sem 
postopoma dodala še diaprojektor in 
kasetofon, da so otroci spoznali raz-
lične načine posredovanja zgodbe. 
Uporabili smo tudi diktafon za sne-
manje in poslušanje izmišljarij, ki so 
jih otroci pripovedovali.

Risalno-pisni kotiček
V bližini knjižnega kotička smo 

uredili risalno-pisni kotiček. Otroci 
so ga opremili s slikovno abecedo, 
ki smo jo izdelovali pri usmerjeni 
dejavnosti. Naredili smo si tudi vsak 
svoj zvezek za risanje in pisanje. Zve-
zek smo opremili s slikami in imeni 
otrok, napisanimi z velikimi črkami. 
Tako so lahko prepoznavali svoj zve-
zek po sliki ali po črkah. V zvezke so 
otroci na različne načine ustvarjali. S 
pomočnico sva beležili in dopisali na 
koncu teme pod njihovo ustvarjanje. 
Otroci so postopoma spoznavali, da 
s črkami pišemo besede, ki nam ne-
kaj povedo. 

Didaktični kotiček
Didaktični kotiček smo opremili 

s sredstvi, ki so otoke motivirala k 
miselnim izzivom, pripovedovanju, 
opisovanju in preoblikovanju bese-
dil. Skupaj z otroki smo izdelali raz-
rezanko nastopajočih živali v zgodbi 
Sapramiška. Otroci so iz delov raz-
rezanke sestavljali celoto, ob tem 
pa se pogovarjali o značilnostih na-
stopajočih živali. K razrezanki smo 
dodali še pokrivanko s črkami, ki je 
sestavljala imena živali (žabica Re-
bica, doktor Detelj …). Otroci so na 
napisana imena z velikimi črkami 
polagali izrezane črke iz kartona. V 
kotičku je bilo na razpolago dovolj 
slikovnega materiala za sestavlja-
nje in izmišljevanje vsebin. Otroci 
so reševali različne didaktične nalo-
ge (Primer: Katera sličica ne sodi k 
tej zgodbi …). Kotiček smo opremili 
z ilustracijami, ki so jih otroci sami 
narisali po vsebini zgodbe Saprami-
ška in jih razporedili po zaporedju 
dogodkov v pravljici. Pri risanju smo 
uporabili grafično tehniko. Iz časo-
pisnega papirja smo izrezovali osno-
vo za živali (glava in trup) in nato 
s črnim flumastrom dorisali podro-
bnosti živali in scene. Otroci so pre-
hajali od ene do druge razstavljene 
ilustracije, jo občudovali in se vese-
lili svojih izdelkov, pri tem pa zopet 
obnavljali vsebino zgodbe.

Predstavitev vzgojno-izobraževalne 
teme: Odkrivamo pismenost

Povzetek
V članku predstavljam vzgoj-
no-izobraževalno temo, ki bo 
morda v pomoč še kateri drugi 
vzgojiteljici. Ker je snov preob-
širna, sem v članku posebno 
pozornost namenila organiza-
ciji prostora in primerom kon-
vencionalnih zgodb in ugank, 
ki so nastajale v okviru teme 
ob izmišljanju otrok v bralno-
pisnem kotičku.
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Računalniški kotiček
V tem kotičku so otroci ob CD 

Stavnici z igro do branja in pisanja 
(Viljenka Jalovec) spoznavali pove-
zavo med slušnim in vidnim zazna-
vanjem simbolov. Didaktične igre so 
jim omogočale prepoznavanje črk 
in reševanje različnih besednih iger. 
Naučili pa so se tudi pravilnega rav-
nanja z miško in tipkovnico.

Primeri konvencionalnih 
zgodb in ugank, ki so 
nastajale v okviru teme ob 
izmišljanju otrok v bralno-
pisnem kotičku

Zgodbe, ki so jih otroci pripovedo-
vali, sem zapisala. Navajam primera 
dveh zapisov.

Otroci so sestavljali tudi uganke. 
Navajam nekaj primerov:
1. Otrok: »Lahko je visoko. Lahko 

ga žagamo. Iz njega padajo listi. 
Na njem stanuje sova. Poleti ima 
senco.« (drevo)

2. Otrok: »Skače visoko. Zadane 
lahko tudi koš. Z njo lahko razbi-
jemo šipo. Z njo igram nogomet 
in dam gol.« (žoga)

3. Otrok: »Z njo si umivamo zobe. 
Speremo jo pod vodo. Shranimo 
jo v lonček. Nanjo damo zobno 
pasto.« (zobna ščetka)

4. Otrok: »Vozi se po cesti. Par-
kiramo ga v garažo. Potrebuje 
bencin. Prepikne se mu guma. 
Umiva se v avtopralnici.« (avto)

5. Otrok: »Lahko jo nosimo na roki. 
Obešena je lahko na steni. Ima ka-
zalce. Ko zvoni, nas zbudi.« (ura)

6. Otrok: »Majhno je, pa ni ljudje.« 
(otrok)
Otroci se pogovarjajo z rimami, 

čedalje bolj se zavedajo enakih gla-
sov na koncu besede.
1. otrok: »Žlica – ni potica.«
2. otrok: »Stric matic – povej en vic.«
3. otrok: »Gasilska sirena – gori ve-

lika stena.«
4. otrok: »Kruh – požeruh.«

V pisnem kotičku sem otroke v 
manjših skupinah spodbujala, da na-
pišejo svojo zgodbo ob risbi, ki so jo 
narisali, ali pa si izmislijo svojo ugan-
ko, ki smo jo skupaj reševali.

Zaključek
V temi sem ustvarjala vzdušje, v 

katerem so otroci začutili, da lahko 
neovirano govorijo. Otroci so veliko 
časa preživljali s knjigami v knjižnem 
kotičku. Otroci so razvojno veliko pri-
dobili: razvijali so si govorne in jezi-
kovne zmožnosti, čustveno doživljali 
in podoživljali pravljične vsebine, re-
ševali miselne izzive, domišljijsko so-
oblikovali vsebine ter razvijali pred-
bralne in predpisne zmožnosti.

Tatjana Kovačevič, vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Med cilji kurikularne prenove v vrt-
cih je tudi »izboljšanje informiranja in 
sodelovanja s starši«, ki pravi, da je po-
trebno dvigniti kakovost dela s starši z 
večjo raznovrstnostjo v ponudbi pro-

gramov in z izboljšanjem neposredne-
ga sodelovanja med vrtci in starši.

Javni vrtci pri sodelovanju s starši 
upoštevamo naslednje zahteve Kuriku-
luma za vrtce (1999):

- Starši imajo pravico do postop-
nega uvajanja otrok v vrtec, kar 
pomeni, da so lahko nekaj časa 
skupaj z njimi v njihovi skupini.

- Starši imajo pravico do sprotne 
izmenjave informacij.

- Staršem mora biti dostopno pis-
no ali ustno obvestilo o različnih 
ponudbah programov predšolske 
vzgoje.

- Starši imajo pravico, v dogovoru 
z vzgojiteljico, sodelovati pri 
vzgojnem procesu.

- Starši imajo pravico sodelovati 
pri načrtovanju življenja in dela 
v vrtcu in skupini.

- Starši morajo upoštevati meje 
svojega soodločanja, ki pa ne 
smejo posegati v strokovno avto-
nomnost vrtca.

Zapis izmišljarije prve 
deklice

»Sonček sije, punčka gre. Strah 
jo je, kam že gre? Punčka kar gre. 
Vidi fantka. Fantek beži, punčka pa 
ne. Tudi ati beži in mamica tudi. In 
babica in dedi tudi bežita. Punčka 
pa ne beži. Ona je pogumna.«

Zapis izmišljarije druge 
deklice

»Rožica raste, rožica raste. Tra-
vica tudi raste. Zvečer, ko je noč, 
se vse posvetli. Luna na nebu bo 
sijala  dolgo. Zvečer v mraku se 
vse potopli.«

Komunikacija med pedagoškimi delavci 
in starši

Povzetek
Sodelovanje med vrtcem in starši je  zelo pomemben vidik kakovo-
sti predšolske vzgoje, saj veliko prispeva k ustreznemu dopolnje-
vanje družinske in institucionalne vzgoje. Zgoraj navedeno geslo 
me je dodatno spodbudilo k razmišljanju o sodelovanju med starši 
in vrtcem, o odnosu družina : vrtec. Obema so skupne najboljše že-
lje in prizadevanja za zdrav otrokov napredek in srečno otroštvo. 
O vseh  doseženih rezultatih in dejavnostih vzgojiteljice obvešča-
mo starše, oziroma se starši sami zanimajo za dogajanja v vrtcu.

Ključne besede: vrtec, starši, sodelovanje
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- Vrtec ščiti otrokove pravice tako, 
da ob njihovem kršenju s strani 
staršev ali drugih odraslih opo-
zori na to ustrezne institucije.

- Vrtec mora upoštevati kulturo, 
identiteto, jezik, svetovni nazor, 
stališča, navade in običaje otro-
kovih staršev.

Načini sodelovanja s starši so različ-
ni. Naj omenim najpogostejše.
1. Individualno svetovanje staršem 

na govorilni uri, pisno obveš-
čanje, individualni problemski 
sestanek.

2. Roditeljski sestanki.
3. Družabno in kulturno sodelo-

vanje, kot na primer: prisotnost 
staršev pri vzgojnem delu – dne-
vi odprtih vrat, delavnice za 
starše, različni nastopi otrok in 
razstave, ki jih organizira vrtec.

4. Predavanja za starše.

Vse omenjene oblike sodelovanja 
s starši so v našem vrtcu zaživele in 
so tudi množično obiskane. Starši so 
zadovoljni, dokaj sproščeno in odkri-
to se pogovarjajo o težavah, proble-
mih, pa tudi o uspehih svojih otrok.

V nadaljevanju bom podrobneje 
predstavila dve obliki sodelovanja. 

1. Prisotnost staršev pri 
vzgojnem delu

Delavnice so za starše zelo zanimi-
va oblika sodelovanja in so vedno zelo 
dobro obiskane. V mesecu decembru 
starše povabimo na novoletno likov-

no delavnico, ko skupaj s svojimi otro-
ki krasijo igralnice, izdelujejo okraske 
za novoletno jelko in hodnike. Ob teh 
srečanjih se starši med seboj bolje spo-
znajo, izmenjujejo izkušnje o svojih 
otrocih, navezujejo prijateljske stike, 
se zabavajo …

V mesecu maju potekajo v našem 
vrtcu dnevi odprtih vrat. Starši lah-
ko pridejo v vrtec in opazujejo, kako 
vzgojitelj zaposli in usmerja otroke, 
katere metode uporablja pri svojem 
delu, kako se razvija namerna po-
zornost in nenazadnje, kako njihov 
otrok sodeluje in se vključuje v de-
javnosti. Dnevi odprtih vrat so name-
njeni tudi staršem, ki bodo vključili 
svoje otroke v vrtec in tako spoznali 
delo, življenje ter organiziranost de-
javnosti v vrtcu.

Že vrsto let starše uspešno vklju-
čujemo v pripravo in izvedbo različ-
nih prireditev in praznovanj. Starši so 
hvaležno občinstvo, ki nam daje veli-
ko pohval in priznanj za vložen napor 
in dosežke. Vrhunec teh prireditev so: 
pomladni nastop in zaključna priredi-
tev v mesecu juniju.

Praksa v našem vrtcu je, da v hodni-
kih in na policah razstavljamo otroške 
izdelke in likovna dela. Te razstave so 
pomembne, saj imajo starši popolnejši 
vpogled v delo in dosežen uspeh svo-
jega otroka. Starši spoznajo:
- napredovanje otrokovih sposo-

bnosti v njegovem razvoju pod 
strokovnim vodstvom,

- kakšen material uporabljajo in 
ostale pripomočke,

- kakšne so izrazne možnosti in 
kje so meje ustvarjalnosti otrok 
določene starosti,

- primerjajo uspehe svojega otro-
ka z drugimi,

- s čim lahko otroka zaposlijo do-
ma.

2. Individualno obveščanje
O individualni obliki sodelovanja 

govorimo takrat, kadar sta v tem od-
nosu dva udeleženca: vzgojitelj in star-
ši. Za to obliko se odločamo takrat, ka-
dar se pogovarjamo o:
- posameznem otroku, npr. o nje-

govem zdravstvenem stanju, po-
čutju, potrebah, navadah, otro-
kovem razvoju, vzgoji, dosežkih 
in težavah;

- kadar želimo razpravljati o pro-
blemih, ki se nanašajo na po-
sameznega otroka, in skupno 
iskati najustreznejše rešitve.
Individualni pogovori so priložnost, 

da vzgojitelj osebno spozna starše, nji-
hova mnenja in stališča. Takšni pogo-
vori osvetljujejo otroka še z drugega 
zornega kota – takega kot ga vidijo in 
doživljajo starši. Pomembno je, da pri-
demo skupaj do dogovora na odprta 
vprašanja in do sklepov za bodoča rav-
nanja v korist otroka.

Literatura
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Minis-

trstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za 
šolstvo.

Vlasta  Macarol, vzg. 
Vrtec pri OŠ Selnica ob Dravi

LABODI - Ana Jurjovec (4,5 leta); mentorica Zdenka Matjaž
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Slovenskim javnim vrtcem vsaj 
na lokalni ravni včasih kdo očita 
previsoke standarde. Toda dejstvo 
je, da otroci preživijo v vrtcu okoli 
devet ur, zato ni vseeno, v kakš-
nih pogojih jim minevajo dnevi. 
V igralnici, ki povprečno meri 42 
m2 , je v oddelkih malčkov 12 do 
14 otrok, v oddelkih drugega sta-
rostnega obdobja pa od 19 do 24 
otrok. Večina vrtcev, še posebno v 
sedanjem času, ko so napolnjeni 
do zadnje kotička, nima na razpo-
lago drugih prostorov. Kaj menite 
o tem »previsokem« standardu?

Bivalni standard je zapisan v zako-
nu in predpisuje tri kvadratne metre 
na otroka; sedanje stanje, ko je v vrt-
cih zagotovljeno približno polovica 
tega prostora, preprosto pomeni, da 
v naši družbi (še) nismo otrokom pri-
pravljeni zagotoviti enako dostojnega 
bivalnega standarda, kot ga zahteva-
mo odrasli zase. Primerjajte npr. ka-
tero koli institucijo, v kateri odrasli 
bivajo več kot devet ur (bolnišnica, 
domovi za stare), pa boste videli, da 
so bivalne razmere vendarle boljše. 
Kljub temu se nam zdi zelo narobe, 
da osebe npr. v domovih za ostare-
le nimajo svoje sobe, kjer bi lahko 
uživali zasebno življenje, pač pa si 
morajo sobo in kopalnico deliti še z 
eno osebo. Kritika je upravičena, pa 
vendar… Kako je mogoče, da imamo 
tako drugačne standarde za otroke, 

ki potrebujejo za svoje življenje prav 
toliko ali več gibanja in prostora? Po-
skusimo sami delati, ustvarjati, živeti 
v takšnih razmerah. 

Drugo pomembno vprašanje se-
danjega trenutka je procesna ka-
kovost vrtcev. Kakšna je vaša oce-
na otrokovih možnosti vplivanja 
na potek dogajanja oz. kreiranja 
kurikula v oddelku. Koliko jim 
dajemo priložnosti za sodelova-
nje pri tem?

Moj vtis je, da se sedanje prak-
se vrtcev izredno razlikujejo; mne-
nje sem oblikovala na osnovi izku-
šenj s študenti, ki opravljajo prakso 
v vrtcih. Pogosto sem srečna zaradi 
vzgojiteljic, ki prihajajo k meni in pri-
povedujejo o svojih izkušnjah … Na-
zadnje je name naredil vtis projekt, 
v katerem so otroci naredili gledali-
ško predstavo od zamisli do izvedbe 
(seveda ob izdatni asistenci vzgoji-
teljice): sami so si izmislili zgodbo, 
napisali knjigo in jo ilustrirali, pripra-
vili scenarij, oder, rekvizite, se dogo-
vorili, kako si bodo razdelili vloge in 
predstavo odigrali za starše. Lahko 
si zamislite, da je bila takšna pred-
stava bistveno bolj kreativna, pol-
na življenja in smiselna od tiste, ki 
nastane tako, da vzgojiteljica izbere 
knjižno predlogo, podeli glavne vlo-
ge bolj zgovornim otrokom, ki se be-
sedila naučijo »na pamet«; pa vendar, 

si marsikatera vzgojiteljica še vedno 
predstavlja svojo vlogo prav na tak 
način. Četudi si je ne, je bolj varno 
– zaradi pričakovanj staršev – nare-
diti nekaj, »kar bo lepo za pogledati 
in slišati«. 

Projektom otrokove participacije v 
zadnjem času posvečam največ po-
zornosti. Delati v vrtcu tako, da omo-
gočaš otrokom so-ustvarjanje življe-
nja in so-odločanje o tem, kaj bomo 
počeli, kakšna bo videti naša igralni-
ca, atrij – je očitno tvegano. Zahteva 
namreč preobrat v vlogi odraslega in 
v vlogi otroka. Potrebno se je odpo-
vedati tradicionalni vlogi vzgojitelji-
ce, ki naj bi pre-oblikovala otroka v 
bitje, ki bo šele nekoč kasneje – po 
dolgoletnih vzgojnih naporih – po-
stal bitje podobno človeku. Za mno-
ge je to hkrati odpoved edine moči, 
ki jo posedujejo.  In kaj je potrebno 
narediti? Za začetek je potrebno bi-
stveno  več opazovati in prisluhni-
ti, kaj nam imajo otroci povedati, pa 
bistveno  manj delovati, govoriti in 
razmišljati namesto otrok in zanje. 
Smiselno je več opazovati otroke pri 
igri, poslušati, kakšne zamisli imajo, 
kako si razlagajo svet, kakšne strate-
gije reševanja problemov imajo, kako 
se pogovarjajo med igro, da bi razu-
meli, kako naprej, kako načrtovati 
kurikulum. Smiselno jih je spraševati 
o njihovih željam in  pričakovanjih o 
življenju v vrtcu. 

Dr. NADA TURNŠEK je višja 
predavateljica na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani. Je avto-
rica številnih člankov in iska-
na predavateljica. Kot soavto-
rica slovenskega poročila v 
evropski študiji o predšolski 
vzgoji in varstvu v Evropi je 
dobro seznanjena s standar-
di in prakso v drugih državah 
Evropske unije. 

Vzgoja je učenje pogajanja
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V implicitni pedagogiki praktikov 
je vzgoja za otrokovo samostojnost 
pomembna. Kaj pa vzgoja za otro-
kovo odgovornost?

Naj najprej komentiram vzgojo 
za samostojnost. Raziskave v slo-
venskih vrtcih od začetka 90-ih da-
lje kažejo, da je »učenje otrokove sa-
mostojnosti« eden od prednostnih 
ciljev vzgojnega osebja. Pa vendar 
je bistveno, kaj imamo v mislih, ko 
govorimo o samostojnosti. Razgovori 
pogosto razkrijejo, da imamo poveči-
ni v mislih ne-odvisnost od (pomoči) 
odraslega. Otroka torej, ki si bo znal 
čim prej sam obuti čevlje, ki bo čim 
prej sam lepo jedel, čim prej uporab-
ljal »kahlico« in tako dalje. Zakaj smo 
tako obsedeni s »čim prej«, kam se 
nam mudi? Past, v katero se pogosto 
ujamemo, je, da odrasli ne prepozna-
mo otrokove »naravne«, običajne po-
trebe, da bi postal avtonomno bitje; 
ko tako hitimo in prehitevamo, tudi 
otroku ne omogočimo, da bi to po-
trebo pri sebi zaznal, doživel. Opa-
zila sem, da je samostojnost za ve-
čino pomeni, naučiti se skrbeti zase, 
le redko pa odrasli samostojnost ra-
zumemo kot neodvisno mišljenje, av-
tonomnost v razsojanju, možnost in 
sposobnost posameznika, da ustvar-
ja alternative in izbira med njimi. 

Glede učenja odgovornosti pa 
imam vtis, da se problema prepo-
gosto lotevamo začenši s puhlico 
»dandanes imajo otroci samo pravi-
ce, pa nobenih odgovornosti«. Kdor 
pozna vsaj nekaj človekovih pravic 
iz seznama Deklaracije, kdor je kdaj 
prebral Konvencijo o otrokovih pra-
vicah in kakšno besedilo o psiho-
loških pravicah, se zaveda, koliko 
moramo še postoriti, da se bo živ-
ljenje bolj približalo zapisanim ide-
alom in vrednotam. Imam vtis, da 
se zgornji slogan o preveč pravicah 
otrok nanaša na vedenje, za katere-
ga je značilno, da otrok glasno iz-
raža želje, postavlja zahteve, priča-
kovanja, obenem pa se ne zaveda, 
da imajo želje in pričakovanja tudi 
ljudje okrog njega. Zame je vzgoja v 
prvi vrsti lekcija, da so odnosi med 
ljudmi dobri, če so recipročni; za-
to razumem vzgojo kot učenje po-
gajanja –  jaz operem perilo, ti ga 
obesiš, danes jaz s tabo na sprehod, 

jutri ti z mano v kino, jaz tebi po-
magam rešiti matematični račun, ti 
meni vtakni nit v šivanko … V tem 
vidim učenje odgovornosti, ki je  pri-
marno zavedanje otroka o prisotno-
sti Drugega. Opažam pomanjkanje 
tovrstnega »pogajanja« z otroki; nav-
sezadnje tudi v vrtcu. Vrtec ima tu-
di edinstveno priložnost, da otroke 
uči globalne odgovornosti – s pro-
jekti vzgoje za mir, sodelovanje, va-
rovanje okolja, kakovost človekove-
ga življenja. 

Vzamejo vzgojitelji tisto, kar jim 
povedo otroci, dovolj resno? 

Tudi v tem pogledu so razlike; ti-
sti, ki sploh ne poslušajo, nimajo kaj 
vzeti resno. Vse več vzgojiteljic pa 
– zelo resno in spoštljivo – posluša 
otroke; razvili smo kar nekaj »strate-
gij  poslušanja« oziroma spremljanja 
otroka.  Mnoge se začenjajo zaveda-
ti, da je potrebno prisluhniti oziroma 
dobro opazovati, če so otroci majh-
ni in nam še nič ne morejo povedati. 
Prav na tem področju sem optimistič-
na; pred časom je bila narejena razis-
kava, ki je pokazala, da je za več kot 
polovico vzgojiteljic otrokovo soodlo-
čanje in soustvarjanje življenja vrtca 
prednostna naloga v smislu izboljša-
nja kakovosti vrtca. Ko smo isto vpra-
šanje zastavili vzgojiteljicam finskih 
vrtcev, je bilo enakega mnenja bistve-
no manj (okrog tretjina). 

Razgovori z vzgojiteljicami pa so 
pokazali tudi, da imamo pogosto na-
pačne predstave. Vzgojiteljice, ki so 
bile prepričane, da otrokom zagotav-
ljajo veliko možnosti za so-odločanje, 
so opravile razgovore z otroki »svoje« 
skupine. Zastavile so jim vprašanje: 
»Kdo odloča v vrtcu?« In bile so ne-
prijetno presenečene, ker so otroci 
brez premisleka ocenili, da so v glav-
nem odrasli »šefi«. Kasneje se je iz-
kazalo, da je bila ta percepcija otrok 
povezana z dejstvom, da vzgojiteljice 
dajejo otrokom sicer možnost, da iz-
birajo med predlogi, ki jih ponujajo 
odrasli (npr. ali greste na igrišče ali 
raje na sprehod), ne omogočajo pa 
resničnih izbir. 

Vzgoja je odnos. Kakšni so po va-
šem mnenju medsebojni odnosi v 
kolektivih slovenskih vrtcev?

Predvidevam, da odnosi med za-
poslenimi v vrtcu v določeni meri 
odražajo značilnosti prevladujočih 
odnosov v družbi; ti pa so v slovenski 
družbi naravnani v tekmovalnost in 
individualne dosežke. Vendar težko 
presojam, koliko je navedeno priso-
tno v vrtcih. Pomenljivi pa so rezul-
tati omenjene raziskave v slovenskih 
vrtcih; pokazala je, da je prav želja 
po več timskega dela prednostna na-
loga večine vzgojiteljic. Vzgojiteljice 
si torej želijo več povezovanja v skup-
ne projekte, več izmenjave idej … To-
da smo pripravljeni vlagati v timsko 
delo? Nedavno sem obiskala vrtce v 
pokrajini Reggio Emilia v Italiji in bi-
la presenečena, ko sem ugotovila, da 
so po končanem delu ostale več kot 
dve uri v skupnem prostoru, kjer so 
si ogledovale videoposnetke dejav-
nosti, zapiske dialogov med otroki, 
njihove risbe … Ne vem, kako dolg 
je sicer urnik teh vzgojiteljic, ven-
dar menim, da se timsko delo samo 
po sebi ne more razviti, če si ne vza-
memo časa in prostora za diskusi-
jo, ideje, skupno načrtovanje. V tem 
vidim ključno spodbujevalno vlogo 
vodstva vrtca.   

Kaj pa odnos do uporabnikov, 
otrok in staršev?

Menim, da se mora vrtec oziroma 
vzgojitelj zavedati, da vstop otroka v 
institucijo pomeni, da so nam starši 
»podelili« (delegirali) velik del rodi-
teljskih funkcij. Vendar to ne pome-
ni, da so se odpovedali lastni roditelj-
ski vlogi; menim, da jo morajo nujno 
uveljavljati tudi znotraj ustanove  in 
skupine – v  dialogu z vzgojiteljico, 
pomočnico, vodjo, ravnateljico. Po-
znam strokovne delavke vrtca, ki jim 
je to samoumevno; te ponavadi ni-
majo težav vedno pridobiti vsaj del 
staršev za skupne projekte, druženje, 
zbiranje informacij, materialov, sode-
lovanje v programu vrtca …  Obsta-
jajo pa takšni, ki imajo tudi za starše 
priročen izgovor: »Saj jih nič ne zani-
ma.« Kakovostno sodelovanje s starši 
je spoštljivo in občutljivo spletanje 
mreže zaupanja in skupnega delova-
nja;  vedno je osebje vrtca v prvi vrsti 
na potezi, da začne s spletanjem in 
ga nadaljuje. Sodelovanje s starši je 
kompleksno; vsega ni mogoče vsega 
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Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 – UPB-2 in 25/
2008) in Kurikulum za vrtce (1999) pred strokovne de-
lavce na področju predšolske vzgoje postavljata številne 

zahtevne izzive. Če preberemo ambiciozno postavljene 
načela in cilje, zapisane v obeh omenjenih dokumentih, 
potem je jasno, da smo strokovni delavci v vrtcih soočeni 
z nalogami, ki nimajo enostavnih odgovorov ali enostav-
nih poti za njihovo dosego. Zato je toliko pomembnejše, 
da delujemo kot razmišljujoči praktiki, ki te sistemske 
in konceptualne zahteve na podlagi svojega  strokovne-
ga znanja in bogatih praktičnih izkušenj vsakodnevno 
udejanjamo v praksi z namenom zagotoviti kar najboljše 
pogoje za razvoj otrok, ki so nam »zaupani v vzgojo in 
izobraževanje«. V pričujočem prispevku je predstavljen 
konkreten način, kako lahko strokovni delavci s pomočjo 
relativno enostavne dejavnosti sistematično spodbujamo 
otrokov razvoj, še posebej govorni razvoj.

V Kurikulumu (1999) je izpostavljenih pet področij, 
na katere moramo biti strokovni delavci posebej pozorni 
pri načrtovanju dejavnosti. To so področja: gibanje, je-
zik, družba, umetnost, narava, matematika. Čeprav so 
vsa našteta področja pomembna in se med seboj preple-
tajo, pa lahko rečemo, da ima prav področje jezika prav 
posebno mesto. V nobenem drugem obdobju ni namreč 

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

opraviti z govorilnimi urami in rodi-
teljskimi sestanki; žal smo obe obli-
ki, ki še prevladujeta, podedovali od 
šole.  Izmisliti si je potrebno nove, 
primernejše, bolj domiselne oblike, 
ki bodo bolj odgovarjale potrebi po 
stalnem dialogu. 

Otroci potrebujejo ozračje za ustvar-
jalnost in uresničevanje idej. Ga v 
vrtcih zmoremo ustvarjati?

Za razmislek: podatki Evropske 
raziskave vrednot so pokazali, da 
prebivalci Slovenije (v primerjavi z 
evropskim povprečjem) nadpovpre-
čno cenimo dve lastnosti otrok – od-
ločnost/vztrajnost in samostojnost, 
daleč pod povprečjem pa sta domiš-
ljija in odgovornost. Naj poskušam 
opisati, kakšna je prevladujoča po-
doba otroka? Mene to spominja na 
otroka, ki si je predvsem sposoben 
priboriti uspeh (za vsako ceno?). Kaj 
pa domišljija – ključna predpostavko 
ustvarjalnosti in samouresničevanja? 
Domišljija je sicer nekoliko v večjem 
deležu zastopana med slovenskimi 

vzgojiteljicami (v primerjavi s sloven-
skim reprezentativnim vzorcem).  

Sodelujete v projektu Pedagoške fa-
kultete Univerze v Ljubljani o izzi-
vih pedagoškega koncepta Reggio 
Emilia. Kakšen je namen projekta? 
Kakšna je vaša vloga v njem?

Upam, da bomo v okviru projek-
ta dodobra spoznali elemente Reggio 
Emilia vrtcev, prediskutirali, kateri 
se umeščajo v naš koncept, ujema-
jo s pogledi naših strokovnih delav-
cev in našim kulturnim prostorom. 
Nove pristope bomo tudi preizkusili 
in ovrednotili. Projekt vidim kot pri-
ložnost za vse tiste, ki so pripravljeni 
poseči po novi paradigmi vzgoje, ki 
vidijo otroka kot sposobnega, zmož-
nega sodelovanja in soodločanja. V 
projektu predavam o participaciji 
otrok, projektnem delu ter dokumen-
tiranju kot sredstvu za poslušanje in 
prepoznavanje otroške perspektive. 
Udeleženke in udeležence skušam 
navdušiti za preizkušanje »novih te-
renov«, hkrati pa jih opozarjam na 

podobnosti s praksami in zasnovo 
slovenskih vrtcev. 

Ste zadovoljni z odzivom vrtcev? 
Odziv je zelo dober; ozračje je po-

zitivno in ustvarjalno.  

Kakšne so vaše želje in pričakova-
nja v letu 2010, ki se odpira pred 
nami?

Če sprašujete po strokovni plati, 
si želim si, da bi podiplomski študij, 
s katerim smo v letošnjem letu pri-
čeli na Pedagoški fakulteti v Ljublja-
ni, izpolnil pričakovanja slušateljic in 
naše cilje: interdisciplinarna znanja 
in sposobnost spodbujati visoko ka-
kovost slovenskih vrtcev. Če imate v 
mislih zasebno življenje, pa mi ta tre-
nutek bolj diši mir in sprostitev. 

Zahvaljujemo se vam za odgovo-
re in skupaj z vami držimo pesti, da 
se vam bodo želje uresničile.

Spraševala je Betka Vrbovšek.

Povzetek
V nobenem drugem obdobju ni govorno-jezi-
kovni razvoj tako hiter in silovit kot prav v 
predšolskem obdobju (z razvojno psihološkega 
vidika pa bi rekli v obdobju malčka in v obdo-
bju zgodnjega otroštva). Zato je torej toliko bolj 
pomembno, da temu področju namenimo veliko 
pozornosti. Pripovedovanje je ena od govornih 
spretnosti, ki je odvisna od različnih dejavni-
kov, tudi od stopnje otrokovega govornega in 
kognitivnega razvoja.

Ključne besede: govor, zgodbe, pripovedovanje 

Iz teorije v prakso

Spodbujanje otrokovega pripovedovanja 
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Iz teorije v prakso

govorno-jezikovni razvoj tako hiter in silovit, kot je prav 
v predšolskem obdobju (z razvojno psihološkega vidi-
ka pa bi rekli v obdobju malčka in v obdobju zgodnjega 
otroštva). Zato je torej toliko bolj pomembno, da temu 
področju namenimo veliko pozornosti. 

Razvoj govora otroku omogoča aktivnejšo sodelovanje 
v socialnem življenju. Aktivnejšo zato, ker tudi v predje-
zikovnih fazah govornega razvoja, tj. v obdobju novoro-
jenčka in dojenčka, skuša otrok na svojstven način pre-
ko joka, bebljanja in vokalizacija komunicirati s svojim 
okoljem. Po drugi strani pa je govor tudi pomemben de-
javnik otrokovega kognitivnega razvoja – rečemo lahko, 
da spodbuja razvoja njegovega mišljenja. 

Vigotski, eden od najpomembnejših raziskovalcev 
otrokovega mišljenja in govora ter avtor sociokulturne 
razvojne teorije, je poudaril, da je že otrokov prvotni 
govor socialen, da opravlja vlogo sporočanja, družbene 
interakcije in je večfunkcijski. Kasneje se diferencira na 
egocentrični govor in sporazumevalni govor. Na podla-
gi egocentričnega govora nastaja notranji govor, ta pa 
predstavlja osnovo mišljenja (Kranjc, 1999). Mišljenje 
s pomočjo besed namreč prispeva k učinkovitosti posa-
meznikovega mišljenja (Zupančič in Marjanovič Umek, 
2004). Vigostki je nadalje izpostavil, da se pri otroku 
v starosti približno dveh let razvojni liniji mišljenja in 
govora sekata (govor postaja intelektualen in mišljenje 
postaja govorno). To je tudi obdobje, v katerem otrok 
aktivno širi svoj besedni zaklad. Pri otrokovem govorno-
jezikovnem razvoju pa ima po mnenju Vigotskega nad-
vse pomembno vlogo tudi socialno okolje, torej zunanji 
dejavniki (Kranjc, 1999). Vigotski je namreč poudaril, da 
imajo učitelji, vzgojitelji ali bolj kompetentni posamez-
niki zelo pomembno vlogo pri spodbujanju otrokovega 
razvoja. Učinkovita interakcija, ki je korak pred otrokovih 
razvojem in mu pomaga, da obvlada probleme, ki ji sam 
še ne zmore, deluje spodbudno za razvoj posameznika. 
Vigotski govori o t. i. območju bližnjega razvoja, ki pred-
stavlja razdaljo med posameznikovim trenutnih razvoj-
nim delovanjem (ko rešuje probleme sam) in delovanjem 
na ravni potencialnega razvoja (ko deluje ob pomoči bolj 
kompetentnega partnerja). Dobro poučevanje je vedno 
korak pred otrokovim razvojem in ga spodbuja, saj lah-
ko otrok v interakciji z bolj kompetentnim partnerjem 
deluje na ravnjo, na kateri trenutno deluje sam. 

Če povedano povežemo s temo pričujočega prispev-
ka, potem lahko zaključimo, da imamo pri spodbujanju 
otrokovega mišljenja in govora pomembno vlogo tudi 
strokovni delavci vrtcev z ustreznim načrtovanjem in 
izvajanjem dejavnosti. Ena izmed relativno enostavnih 
možnosti za takšno delovanje lahko predstavlja spodbu-
janje otrokovega pripovedovanja. 

Kot potrjujejo različne empirične študije, otrok pri 
približno štirih letih že razvije shemo za konvencional-
no pripovedovanje zgodbe (Marjanovič Umek in Feko-
nja, 2004). To pomeni, da zmore posredovati neke svoje 
predstave, sklepe, logične povezave tako, da jih posluša-
lec razume kot zaključeno celoto. Proces, ki otroku omo-
goča pripovedovanje kakovostne zgodbe, se imenuje de-

kontekstualizacija. Za mlajše otroke, tj. za otroke stare 
do treh let, je pripovedovanje bolj opisovanje predmetov, 
oseb, nizanje dogodkov, ne gre še za »prave zgodbe«. Po 
četrtem letu pa so v otrokovo pripovedovanje zgodbe že 
vključeni problem, cilj in rešitev, pogosto so prisotne zelo 
čustvene teme, še posebej takšne z negativnimi čustvi, 
pomembne so misli in čustva junakov. Pri pravi zgodbi 
torej otrok že uporablja pravo strukturo zgodbe, ki ima 
uvod, jedro in zaključek oz. razplet, v njej razčlenjuje 
različne dejavnosti ali dogodke, zgodba ima svoj pomen 
kot celota in ne le posamezni stavki (Bröstrom, 2002, v 
Marjanovič Umek, Fekonja in Kranjc, 2004).  

     Tudi poslušanje kakovostnih zgodb ima pozitiv-
ne učinke za otrokov govorni razvoj. Rezultati raziskav 
na vzorcu slovenskih predšolskih otrok, starih 4 in 5 let 
(Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in Lešnik Musek, 
2002), so namreč pokazali, da redno branje kvalitetne 
otroške literature (pravljic, zgodb, ugank in pesmi) po-
zitivno vpliva na govorni razvoj otrok, in sicer tako na 
govorno razumevanje kot tudi govorno izražanje. Otro-
ci, ki so jim vzgojiteljice sistematično brale, pa so v pri-
merjavi s sovrstniki, ki niso bili vključeni v eksperimen-
talno skupino, dosegli tudi višjo raven v pripovedovanju 
zgodbe. V svoje zgodbe so tako vnašali več elementov, s 
katerimi so ustvarjali napetost, pa tudi struktura in po-
men stavkov je bila bolj kompleksna. Na podlagi rezul-
tatov avtorice zaključujejo, da je branje otroške literature 
s strani odraslih eden od pomembnih načinov za spod-
bujanje otrokovega govornega razvoja v vrtcu. Torej je 
pomembno, da otroku strokovni delavci tudi z lastnim 
zgledom predstavimo pripovedovanje zgodbe, pri čemer 
naj to ne bo le zapolnitev »praznega« časa med npr. po-
sameznimi dejavnostmi, temveč je lahko vzgojiteljevo 
pripovedovanje zgodbe, če je literatura ustrezno izbra-
na in primerna za otrokovo razvojno raven, tudi dejav-
nost sama po sebi, na katero lahko z malo ustvarjalnosti 
strokovna delavca v oddelku navežeta tudi številne druge 
načrtovane aktivnosti. 

Poleg lastnega zgleda pa je pomembno tudi, kakšen 
material ponudimo otrokom, ko želimo pri njih spod-
bujati pripovedovanje. Shapiro in Hudson (1991, v Mar-
janovič Umek, Fekonja in Kranjc, 2004) navajata, da so 
za otroke zelo spodbudne fotografije oz. ilustracije, na 
katerih se dogaja kaj nepričakovanega, nepredvidene-
ga, frustrirajočega, čustveno intenzivnega. Tako bi bilo 
smiselno pričakovati, da bodo za otroke bolj zanimive 
in spodbudne slike, na katerih npr.:
- deček/deklica joče, ker mu je nekdo vzel igračo;
- pod otroško posteljo čepi »strahec«;
- mamica krega otroka, ker je razbil vazo; 
- miš beži pred mačko, vendar se zdi, da ji ne bo 

uspela pobegniti itd.

Pri spodbujanju pripovedovanja pa si lahko strokovni 
delavec pomaga tudi z drugimi pripomočki, npr. z lut-
kami ali fotografijami.

Že omenjene avtorice, L. Marjanovič Umek, U. Fe-
konja in S. Kranjc (2004), pa so ugotovite tudi, da so za 
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predšolske otroke, stare v povprečju 4,5 let, primernej-
še slikanice brez besedila oz. takšne z zelo realističnimi 
ilustracijami, pri katerih je mogoče zgodbo logično raz-
brati že iz slik. Otroci te starosti so ob takšni slikanici 
namreč lažje »prepoznali« zgodb in so tudi pripovedovali 
kakovostnejše zgodbe. 

V nadaljevanju predstavljam nekaj strategij – vpra-
šanj, ki jih lahko strokovni delavec uporabi, da pri otro-
cih spodbudi njihovo pripoved. Vprašanja sem razdelila 
v več kategorij glede na namen, s katerim jih uporabi-
mo. Pri tem velja opozoriti, da mora strokovni delavec 
vprašanja vsakokrat prilagoditi glede na sposobnosti in 
zmožnosti otroka, ki ga želi spodbujati k pripovedovanju. 
Pri pripovedovanju zgodbe je v ospredju seveda indivi-
dualizacija, lahko pa kasneje, ko se otroci že posamično 
spoznajo z dejavnostjo, strokovni delavec spodbudi tu-
di pripovedovanju v paru ali manjši skupini (npr. tako, 
da vsak otrok pove le del zgodbe, drugi nadaljuje, po-
tem spet prvi itd.). 

Tabela 1. Različni tipi vprašanj, s pomočjo katerih lahko spod-
bujamo otrokovo pripovedovanje.

V začetku bo otrokovo pripovedovanje verjetno skrom-
nejše, nato pa bomo lahko postopoma stopnjevali zahtev-
nost vprašanj in še bolj spodbujali otrokovo samostojnost 
pri pripovedovanju zgodbe. Otrok naj ima tudi večkrat 

priložnost pripovedovati ob isti slikovni predlogi. Pri sta-
rejših predšolskih otrocih lahko zahtevnost zvišamo tu-
di tako, da sami podamo začetek zgodbe, potem pa jih 
spodbudimo, da nadaljujejo. 

     S spodbujanjem pripovedovanja pomagamo otro-
ku, da širi svoj besedni zaklad, se uči oblikovati govor-
na sporočila tako, da jih bodo razumeli poslušalci, pre-
izkuša svojo domišljijo, se vživlja v junake, ki jih vidi na 
slikah, doživlja pozitivna čustva, povezana s pripovedo-
vanjem in tudi z branjem (če gre za pripoved ob slika-
nici). Hkrati pa lahko v pripoved otrok vpleta tudi svoja 
trenutna čustva ali morebitne stiske ter jih na ta način 
ubesedi in se z njimi lažje sooči. 

     Pripovedovanje je ena od govornih spretnosti, ki 
je odvisna od različnih dejavnikov, tudi od stopnje otro-
kovega govornega in kognitivnega razvoja. Vseeno pa 
lahko odrasli, kot pravi Vigotski, otroka spodbujamo kot 
bolj kompetentni partnerji, da bo njegova pripoved obšir-
nejša, smiselnejša, da bo imela rdečo nit. Avtorji Gillet, 
Temple, Crawford in Cooney (2003) so v svojem modelu 
razvoja bralnih sposobnosti med cilji, ki jih mora otrok 
doseči v starosti od 2 do 5 let, zapisali tudi, da naj bi otrok 
v tej starosti že poznal strukturo zgodbe. To pomeni, da 
je ta kompetenca pomembna za nadaljnji razvoj bralne 
pismenosti pri otroku, zato je toliko pomembnejše, da 
jo spodbujamo pri otroku. Bralna pismenost je namreč 
eden od pomembnih dejavnikov otrokove učne uspeš-
nosti (Pečjak, 1999). 
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Vrsta vprašanj Primeri

Vprašanja, ki spodbujajo 
opisovanje (statični vidik)

Kaj vidiš na sliki?
Kaj je še na sliki?
Kdo je to?
Kaj je pa to?

Vprašanja, s katerimi 
sprašujemo po dogajanju 
(dinamični vidik)

Kaj se dogaja na sliki?
Kaj se je zgodilo?
Kaj misliš, da dela kuža/deklica/deček 
na sliki?
Meni se zdi, da se ta kuža/deček/dekli-
ca odpravlja na izlet – kaj pa ti misliš? 
Kaj misliš, da se je zgodilo potem?

Vprašanja, ki spodbujajo 
čustveno vživljanje, empa-
tijo oz. socialno kognicijo

Kako bi se ti počutil, če bi se ti zgodilo 
kaj takšnega?
Kako se počuti deček/deklica na sliki?
Je deček/deklica na sliki jezen/vesel/
žalosten? Kaj misliš, da razmišlja ta 
deček/deklica na sliki? Če bi bil ti ta 
deček/deklica, kaj bi storil?

Vprašanja, ki spodbujajo 
razvoj zgodbe vnaprej

Kaj misliš, da se bo zgodilo potem?
Če bi imel čarobno palico, kaj bi za-
čaral?
Kaj bi se zgodilo, če bi sedaj prišel zmaj/
čarovnik/vila?
Če bi se ti znašel v zgodbi, kaj bi se 
zgodilo?

Vprašanja za refleksijo

Kako ti je bila všeč zgodba, ki so jo po-
vedal? 
Če bi jo lahko povedal še enkrat, ali bi 
kaj spremenil?
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Uvod
Modeli predšolske vzgoje, ki so izpeljani iz različnih 

psiholoških teorij, dajejo osnovo za številne interpretacije 
otroške igre. V njih je prepoznavno vrsto skupnih značil-
nosti, ki opredeljujejo igro (dogodki in odnosi iz otroko-
vega življenja, igrače, igralni materiali). Igra je torej no-
tranje motivirana, otrok se osebnostno močno angažira, 
prepletajo se različna področja otrokovega razvoja. Gre 
za dejavnost, za katero je značilna visoka divergentnost 
(Kurikulum, 1999). Zaradi nasičenosti trga z različnimi 
igračami je pomembno, da v vrtcu  (institucija, ki s svojo 
strokovnostjo vpliva na razvoj otroka) izbiramo ustrez-
ne, kvalitetne, uporabne, dobre igrače. 

Vrste igre 
Spoznavne vrste igre

- Funkcijska igra – najpreprostejša vrsta igre, prvi 
mesec otrokovega življenja, prevladujoča vrsta v 
prvem letu otrokovega življenja, upada v drugem 
letu starosti, preizkuša zaznavno-gibalne funkci-
je, manipulira s predmeti (raziskovalna igra), ve-
zana na stvarne in oprijemljive značilnosti pred-
metov.

- Konstrukcijska igra – v drugem letu starosti, spod-
buja zgodnji spoznavni, jezikovni in socialni razvoj, 
spodbuja ustvarjalnost, razumevanje prostorskih 
odnosov, odkrivanje vzročno-posledičnih odnosov, 
ohranja pozornost, razvoj načrtovanja.

- Simbolna igra – igra pretvarjanja, domišljijska igra 
ali igra »kot da«, porast v drugem letu življenja - od 
15. meseca dalje, pripomore k čustvenem in social-
nem razvoju.

- Dojemalna igra – razumevanje odnosov med pred-
meti in/ali ljudmi ter odnosov med pomeni in sim-
boli.

- Igra s pravili – ni tipična za obdobje dojenčka in 
malčka, pojavljati se začne v tretjem letu; otrok pri 
tej vrsti igre sprejme vnaprej postavljena pravila in 
se po njih ravna.

- Socialna igra  – različne stopnje  v razvoju socialne 
igre.

- Brez udeležbe, opazovalna igra, samostojna igra, 
vzporedna igra, asociativna igra, sodelovalna igra 
(Kavčič, 2004).

Dobra igrača
Otrok se s pomočjo igre razvija na različnih področjih 

razvoja: zaznavno-gibalnem, čustvenem, socialnem in 
spoznavnem. Igra je učenje (Marjanovič Umek, Dobra 
igrača, Baby Book), za katero je otrok notranje motiviran, 
dosežek oziroma rezultat nista cilj. Mednarodna oznaka 
CE zagotavlja, da je igrača:
- minimalno varna (osnovni testi materiala, iz katere-

ga je igrača), 
- označena (ni primerno za otroke do 3. leta starosti 

oz. za otroke po 3. letu starosti) 
- manjša od sedmih centimetrov za otroke do treh let
- brez sestavnih delov, ki so manjši od sedmih centi-

metrov za otroke mlajše od treh let.
Znak »DOBRA IGRAČA« zagotavlja pozitivno oceno 

z več vidikov: z varnostnega, z oblikovno-estetskega, s 
tehnološko-tehničnega ter s psihološko-pedagoškega vi-
dika. Znak “dobra igrača” je simbol otroka, ki lovi žogo 
z razprostrtimi rokami v obliki črke Y oranžne barve. 
Simbol otroka in žoge obkroža oranžni krog, prekinjen 
ob spodnjem robu simbola Y. Pod krogom je napis “do-
bra igrača” v oranžni barvi oblikovalcev Slovenije (Po-
slovnik za delo komisije za oceno igrač, MŠŠ).

Učenje s pomočjo izobraževalnih  igrač, 
interaktivnih knjig

Poznamo jih tudi pod imenom didaktične igrače, le 
da so skonstruirane tako, da se otrok z njihovo povratno 
informacijo uči (glas, zvok). Elektronsko izobraževalne 
igrače otroka učijo različnih stvari (namen posamez-
ne igrače) in spodbujajo določeno področje otrokovega 
razvoja. Otroci se učijo abecede (jezik), oblike in števil-
ke (matematika),  pesmi (glasba) … Novejše igrače so v 
slovenskem jeziku, kar olajšuje in hkrati priteguje starše 
in otroke, pa tudi  strokovne delavce v predšolski vzgoji 
in druge. Na igračah so različni motivi, priljubljene pes-
mice, ki gredo zlahka v uho, žive barve, različni zvoki, 
ki naj bi otroke spodbujali pri domišljijski igri (simbol-
na igra). Igrače naj bi bile primerne že za malčke od 6. 
meseca dalje – obračanje barvitih ploskev, pritiskanje 

Iz teorije v prakso

Interaktivne igrače v prvem 
starostnem obdobju

Povzetek
Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje pomemb-
nost in specifičnost otroške igre kot dejavnosti, 
ki je na različne načine vpeta v načrtovano in 
tudi nenačrtovano (spontano) življenje otrok v 
vrtcu – torej v sam izvedbeni kurikul. Za igro 
je značilno, da je prijetna dejavnost in čeprav 
se igre med seboj razlikujejo na raven razvojne 
zahtevnosti, pa vsaka igra spodbuja določene 
vidike otrokovega razvoja. Trg v zadnjih treh 
letih ponuja tudi interaktivne igrače, s pomočjo 
katerih naj bi otrok razvijal določena razvojna 
področja.    

Ključne besede: otrok, igra, interaktivna knji-
ga, izobraževalna igrača
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gumbov (motorika), potiskanje, vlečenje. Otroci razvi-
jajo besedni zaklad, poslušajo besede in cele povedi ter 
razumejo vzrok in posledico (pritisne, obrne – zaigra, 
zapoje, govori). Lahko se nauči, kar igrača ponuja, po-
navlja besede, zvoke, pesmi, povedi, fraze.

Interaktivne (govoreče) knjige in sestavljanke, pri 
katerih otrok dopolnjuje zgodbo s pomočjo posebnih 
elektronskih točk ter s tem razvija govor (besede, opiso-
vanje ilustracije), spoznava barve, oblike in pesmi. Be-
sede in pesmi naj bodo slišne jasno in pravilno naglaše-
ne. Tovrstne knjige so namenjene zabavi in spodbujajo 
ljubezen do jezika (ni pa namen, da bi se otrok naučil 
samostojno brati; starost) in nudijo otroku zabavne zgod-
be. Tudi na spletu so se pojavile interaktivne knjige, pri 
katerih otrok s pomočjo miške postane del zgodbe (Re-
vija Mama, oktober 2009).

Kdaj otroku ponuditi interaktivno igračo?
Ko je dovolj zrel za takšno igro. Staršem in njihovi vse 

večji zaposlenosti je to verjetno dobrodošel pripomoček 
za razvoj otrokovega govora, tudi »pogovarjanja« in raz-
vijanja različnih znanj ter veščin.

Vrtec in interaktivne igrače
Otroci imajo v vrtcu čas in možnost, da se učijo ce-

lostno, samostojno, imajo spodbudno okolje, iščejo 
različne poti, poizkušajo in razvijajo svoje potenciale. 
Vzgojitelj upošteva načela razvojno-procesnega pristo-
pa, otrokovo lastno aktivnost ter otrokov interes in s pra-
vilno izbrano dejavnostjo, s ciljem in načeli kakovostno 
vpliva na razvoj otroka. Živa, govorjena slovenska bese-
da, sočna v svoji barvitosti, vpeta v stalen proces pred-
šolske vzgoje, ki kar kliče po interakciji, komunikaciji z 
otrokom; je temelj za dobro prakso izvedbenega kuriku-
luma. Torej izgovorjena beseda je živa, barvita, močna ali 

šibka, tiha ali glasna, nežna ali groba, povedana z milino 
in občutkom. Nobena igrača je ne more nadomestiti. V 
družini pa je interaktivna igrača pripomoček, ki bo ver-
jetno popestril marsikateri malčkov dan. 

Zaključek
Verjamem, da v Sloveniji predšolska vzgoja temelji na 

načelih, ciljih in predpostavkah, ki nudijo možnost za 
optimalen, celosten in uravnotežen razvoj predšolskega 
otroka. Verjamem tudi, da se moramo strokovni delavci 
nenehno izobraževati, ker le tako lahko dobro/primerno 
vplivamo na otrokov razvoj. Aktivno izkustveno učenje 
naj bo vpeto v izvedben kurikulum in visoka zavest o po-
membnosti in hkrati ranljivosti predšolskega obdobja naj 
bo vodilo bo še boljšem, kakovostnejšem in strokovnem. 
Kot posledica vse večje izobraževalne tehnologije je tudi 
interaktivna igrača našla prostor v nekaterih vrtcih ter se 
tako zagotovi najmlajšim v vrtcu kakovostno bivanje in 
kakovostne vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Vendar 
moramo strokovni delavci s svojim znanjem, ljubeznijo 
do poklica, ki ga opravljamo, trezno in strokovno poiskati 
trenutek, ko otroku ponudimo določeno igračo in znamo 
natančno opredeliti cilj, ki bo s tem dosežen. 
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POROČILO O LIKOVNEM NATEČAJU ZA OBJAVE OTROŠKIH 
LIKOVNIH DEL V LETU 2010
Na natečaj, ki je bil objavljen v 6. številki Vzgojiteljice, je prispelo 226 otroških likovnih del. Posebej so 
se potrudili v Vrtcu Velenje, VVZ Slovenj Gradec, Vrtcu Vodmat iz Ljubljane (enota Klinični center) in 
Vrtcu Tončke Čečeve. 

V ožji izbor za objavo v Vzgojiteljici smo izbrali 43 likovnih del. 

Za naslovnico in objavo na zadnji strani revije jih bo za vsako številko izbral oblikovalec revije (Pozoj d.o.o.).

Vsem otrokom in vzgojiteljem, ki so se odzvali na natečaj, se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje, 
vsem izbranim, ki bodo v letu 2010 objavljeni, pa iskreno čestitamo.

Rozalija Kovač
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Večina otrok ob ločitvi joka, mar ne?
Razmišljanje o joku v uvajalnem obdobju

Kakovost v izvedbenem kurikulu v 
prvem starostnem obdobju
6. strokovni posvet Dobre prakse v vrtcih

V torek, 26. januarja 2010, je bil v 
Kongresni dvorani Smelt v Ljubljani 
že šesti posvet  »Dobre prakse v vrt-
cih«, ki je bil letos namenjen proble-
matiki kakovosti v oddelkih prvega 
starostnega obdobja.

Tristopetdesetim vzgojiteljicam 
in vzgojiteljem je najprej spregovo-
ril minister za šolstvo in šport, dr. 
Igor Lukšič. V svojem nagovoru je iz-
postavil pomen vrtca za otroke v sta-
rosti od enega leta do vstopa v šolo 
in omenil pri tem izsledke znanosti, 
ki poudarjajo pomen prvega starost-
nega obdobja. Po obeh kazalnikih, 
posebej pa še po kakovosti, se Slove-
nija uvršča med najbolj razvite drža-
ve Evropske unije na tem področju. 
Minister je poudaril svojo podporo 
vrtcem, željo, da ohranimo standar-
de, ki smo jih že dosegli, in si posta-
vimo realne cilje glede kakovosti za 
prihodnje.

    Sledila so plenarna predavanja 
prof. dr. Ljubice Marjanovič Umek, 
mag. Marjete Domicelj,  svetovalke 
Zavoda za šolstvo Mirjam Senice in 
mag. Betke Vrbovšek. Prof. dr. Ljubi-
ca Marjanovič Umek je spregovorila 
o vrtcu kot varovalnem dejavniku za 

razvoj in učenje malčkov, mag. Mar-
jete Domicelj o kompetencah vzgoji-
teljic in vzgojiteljev za delo v prvem 
starostnem obdobju, Mirjam Senica 
o prevajanju zapisanega v izvedbe-
ni kurikulum in mag. Betka Vrbov-
šek o igrah, usmerjenih dejavnostih 
in dnevni rutini v prvem starostnem 
obdobju. 

Nato se je predstavilo trinajst iz-
branih referentk s primeri dobre 
prakse.  Po vsakem sklopu predsta-

vitev so lahko udeleženci postavljali 
vprašanja. 

Ob posvetu je izšel tudi istoimen-
ski zbornik z 59 referati, ki ga lahko 
vsi, ki se posveta niso mogli udele-
žiti, naročijo pri organizatorju: Su-
pra, d. o. o.  Novo Polje, Cesta XXI/4, 
Ljubljana – Polje.

 

Jožica Železnik

Uvajalno obdobje prve starostne 
skupine otrok se večkrat razpotegne 
krepko čez novo leto, odvisno od te-
ga, kdaj je skupina polna. Vsak no-
vinček na novo zatrese že ustvarjeni 
sistem, ki ga je skupaj z vzgojitelji-
cama ustvarila skupina. Vzgojiteljici 
v najmlajši skupini se torej večji del 
šolskega leta srečujeta s precejšnjo 
stisko. Kako se soočata z njo?

Otroka poskušata po svojih mo-
čeh razumeti in potolažiti. Pogosto 
pa se pojavlja vprašanje, kdaj naj bi 

nastopil čas, ko otrok ne bi smel več 
jokati, ko bi se moral že prilagodi-
ti. Morda kdaj celo pomislimo, da 
nas je otrok začel izkoriščati, mor-
da se nam zdi, da je jezen in samo 
“trmari”? Morda se bojimo, da ga 
bomo razvadili, če ga bomo vzeli v 
naročje?

Kot vemo, se otrok do tretjega leta 
ob vključitvi v vrtec sooča z ločitve-
no stisko, torej doživlja mamin odhod 
podobno, kot mi doživljamo ločitveno 
stisko ob smrti najbližjih.

Predstavljajmo si torej, da nam 
umre mama. Doma objokani pove-
mo možu, kaj se je zgodilo. Kaj bi 
čutili v primeru, da bi nas mož ne-
kaj časa poslušal, potem pa rekel: 
»Misliš še dolgo takole jokati?« Ali 
pa morda: »Če te bom predolgo po-
trpežljivo poslušal in tolažil, se boš 
še razvadila.« 

Morda bi poskušal preusmeriti 
našo pozornost in bi rekel: «Poslu-
šaj, naš avto je že slab. Kaj ko bi 
kupila novega? Ti izberi barvo in 
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Ob bistrem potoku je mlin
Naša kulturna dediščina je zelo 

raznolika in bogata. Držala sem se 
pravila »manj je več«, zato sem se 
usmerila na eno samo kulturno ob-
liko (pojav), ki pa je bil značilen za 
lokalno skupnost in smo ga spozna-
vali z vseh možnih vidikov. To je bil 
mlin. Izvedli smo pohod do starega 
Tlakarjevega mlina. V to smo vklju-
čili še starše, saj je bila skupina he-
terogena (od 3 do 6 let). V njej so bili 
tudi mlajši otroci, ki bi to daljšo raz-
daljo težko zmogli sami.

Do Tlakarjevega mlina sta dve po-
ti: v Slatno skozi Vas ali v Slatno po 
Ranjekah. Izbrali smo prvo pot, ker 
je za otroke primernejša in manj za-
htevna. Šli smo skozi najstarejši del 
vasi z mogočnimi kmečkimi hišami, 
potem pa po kolovozni poti na levo 
v senčno pobočje pod Skalnico in po 
dobrem kilometru hoje smo že bili v 
Slatni. Prispeli smo do Gospodnjeka: 
tukaj smo videli slikovita korita, ki se 
na koncu razširijo v velik tolmun. Tu 
je naravno kopališče in ‘enajsta šola’ 
številnih grgarskih generacij. Naprej 
od Gospodnjeka pa je opuščen Tla-
karjev mlin. Tu so cvetoči travniki in 
prelepi kotički za opazovanje  in po-
slušanje narave. 

Tlakarjev mlin smo si ogledali od 
zunaj, saj ne deluje več in je zapuš-
čen. Prepoznali smo celo vodno ko-
lo, nadlivnega tipa, saj ga je voda ob-

livala od zgoraj. Nekje v visoki travi 
se je skrival mlinski kamen. Pred hišo 
je nek del mlina, ki mu nismo odkrili 
funkcije. Vodno kolo je skoraj popol-
noma razpadlo. Ohranilo se je le ko-
vinsko ogrodje. Vse to, kar smo videli, 
pa je bilo dovolj, da je v nas vzbudilo 
radovednost in vedoželjnost.

Na internetu smo poiskali podatke 
o tem mlinu. Tako smo se poslužili 
informacijsko-komunikacijske teh-
nologije. Izvedeli smo, da je bilo na 

potoku Slatna do 1. svetovne vojne 
kar 13 mlinov. Najbolj znani so bi-
li: Tlakarjev, Jakmov, Levančev; Ga-
šperjev, Grbarjev, Matičev, Vončino-
vi, Budinov, Breznarjev mlin. Počasi 
so usihali. Tlakarjev mlin je mlel vse 
do leta 1973. V Ranjekah lahko vidi-
mo le ostanke.        

V vrtec smo nato povabili starejšo 
gospo, ki nam je zaupala svoje spo-
mine in tako smo prisluhnili ustne-
mu izročilu. Povedala nam je, da če 

znamko.« Ali pa bi se razjezil: »Če 
boš jokala, ko te bom držal v obje-
mu, te bom izpustil, pa se potola-
ži sama!« 

Najbrž bi po vsem tem res nehali 
jokati. Toda kam bi šla vsa žalost? 
Ali lahko nekdo drug določi, kdaj 
bomo prenehali žalovati in od kje 
se začne izkoriščanje? Ali otrok res 
lahko izkorišča?

V času uvajanja se ob otrokovi 
stiski srečujemo tudi s svojo stisko. 
Otroci prve starostne skupine bodo v 
uvajalnem obdobju v nas zbujali vse 
zgoraj naštete občutke in najtežje jih 
bomo sprejeli v potrebah, v katerih 
tudi sami kot otroci nismo bili spre-
jeti ter se zato tudi kot odrasli v tem 
ne sprejemamo. Ravno zato je delo 
v najmlajši skupini za strokovne de-

lavke velika priložnost in izziv. Ko 
namreč premagamo odpor in sprej-
memo otroka v njegovih potrebah, 
bomo v teh potrebah začeli spreje-
mati tudi sebe. Pravico do joka bomo 
otrokom priznali takrat, ko bomo to 
pravico priznali tudi sebi.

Ksenja Jeram 
VVZ Tržič 

Predstavitve in nastopi za javnost

V pekarni
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želimo mleti žito, ga moramo najprej 
posejati, požeti, posušiti in šele na-
to se je neslo zrnje v mlin, da ge je 
mlinar zmlel. Moko, ki so jo z mlet-
jem pridobili, pa so lahko uporabi-
li za različne stvari. Predvsem pa je 
moka reševala lakoto, zato so spečeni 
kruh v domači peči najprej poljubili, 
nato jedli. Koščki kruha, ki so jih do-
bili, so bili zelo tanki. Otroci bi ga še 
jedli, vendar se je kruh vedno hrani-
lo. Povedala je tudi rek »Le v mlinu 
se dvakrat pove«, kajti v mlinu je ze-
lo ropotalo in si moral kričati, če si 
hotel kaj povedati. Pripovedovala je 
tudi, da so mlinarju plačali z moko, 
zato mlinar ni bil tako lačen kot ostali 
kmetje in se mu je kar dobro godilo. 
V mline so nosili mleti žito in koru-
zo kmetje iz Grgarja in okolice. Mlelo 
pa se ni le moke, ampak tudi zdrob, 
kašo. Seveda pa pri mletju ostanejo 
tudi otrobi, s katerimi je mlinar hra-
nil perjad. Zdrobljeno zrnje je bilo 
potrebno presejati in s tem so ločili 
moko od otrobov. Mleli pa so težki 

kamniti okrogli kamni. Le-ti so bili 
zelo grobi, s kladivom izklesani. Te 
kamne je vrtelo mlinsko kolo, na ka-
terega je tekla voda, ki je bila spelja-
na po lesenih žlebovih do mlinskega 
kolesa. Mlinsko kolo pa se je obrača-
lo pod težo vode.

Turistično društvo Grgar nam je 
posodilo maketo tega mlina, da smo 
ga imeli v vrtcu. Maketo smo opa-
zovali in jo likovno z ogljem upoda-
bljali. 

Odločili smo se, da bomo tudi mi 
izdelali maketo mlina. V vrtec smo 
prinesli škatle od embalaže. Otroci 
so se razdelili v skupine. Ena skupi-
na je izdelovala mlinsko kolo, dru-
ga skupina streho ter tretja skupi-
na stene mlina z okni. Otroci so bili 
zelo delavni in motivirani. Ko so vi-
deli rezultate svojega dela ob spojit-
vi vseh delov, so bili zelo veseli in 
ponosni, saj so imeli svojo maketo 
mlina. Razstavili smo jo v hodniku 
vrtca, da jo je lahko občudoval vsak-
do, ki je vstopil v vrtec. 

O mlinu smo se naučili  peti in 
plesati slovensko ljudsko pesem 
»Ob bistrem potoku je mlin«. Z njo 
smo se predstavili na spomladan-
skem koncertu vseh vrtcev pri OŠ 
Solkan.

Ker je v kraju Grgar tudi pekarna 
»Ana« in je njihovo delovno sredstvo 
moka, ki pa je proizvod mlina, smo 
šli k njim na obisk. Gospodarica nas 
je prijazno sprejela. Dala nam je raz-
lične vrste moke. Moko smo otipali, 
nekateri celo okušali. To moko smo 
kasneje dali na razstavo v hodnik 
vrtca k naši maketi mlina in klasom 
žita ter ječmena, ki smo jih nabrali 
na bližnjih žitnih poljih. Pokazala in 
razložila pa nam je tudi pot od moke 
do kruha na sodoben način. 

Gordana Fabijan, vzg. 
Vrtec pri OŠ Solkan

MOJE MESTO - Tilen Eberhart (6 let) 
mentorica Irena Krajnc, OŠ Prežihovega Voranca, Maribor
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