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Prijazen pomladni pozdrav!

Upam, da so topli sončni žarki zvabili otroke in njihove starše iz za-
prtih prostorov na prosto, v svobodo gibanja. 

Tudi vzgojitelji smo po dolgih zimskih mesecih morda skupaj z otroki 
spet stekli za metuljem ali vsaj do bližnjega drevesa in se pri tem spom-
nili stare resnice: Ustvarjeni smo za gibanje. Za telesno, duševno in du-
hovno gibanje. Za rast in obnovo telesnih celic, pa tudi za razvoj poten-
cialnih spoznavnih in socialnih sposobnosti, za razvijanje zmožnosti za 
več ljubiti. Tudi svoj vzgojiteljski poklic!

Tudi otrok ima potrebo po uveljavljanju in priznanju. Podrejeni polo-
žaj (če to hočemo ali ne) v odnosu do odraslih povzroča nemir, tesnobo 
in željo po sprostitvi. Človek je ustvarjen za gibanje, to še posebej velja 
za predšolskega otroka. Če ga omejujemo v gibanju, postaja razdražljiv, 
nemiren, uporen in celo nasilen. V gibanju otrok sprošča nakopičeno 
energijo in si ureja stvarnost po svoji volji. Gibanje je izraz zadovoljnega 
otroka, saj se z njim potrjuje, spoznava sebe in svoje zmožnosti, razvija 
svoje sposobnosti in išče nove dejavnosti, v katerih se bo preizkusil. 

Ničesar novega nisem napisala, to so vsem znane zadeve.
So res? 
Jih sploh znamo pokazati, razložiti, pojasniti, utemeljiti?
Koliko prostora smo pripravljeni priznati otrokom, ki v skupini 14, 19, 

21 in 24 sovrstnikov preživijo osem ali devet ur, včasih še več, v enem 
prostoru in na vedno istem igrišču? Koliko vrtcev ima športne igralnice, 
skupne prostore?

Standardi za novogradnje so se v marsičem že izboljšali, problem so 
dotrajani, dolga leta slabo vzdrževani vrtci, v zadnjih letih tudi napol-
njeni do zadnjega kotička, marsikje brez ustreznega igrišča.

Morda pa je najprej potrebno pripraviti prostor za otroke in vrtce v na-
ših odraslih glavah, bolje rečeno v glavah tistih, ki o teh zadevah odloča-
jo in s svojimi odločitvami vplivajo na tisoče otrok. Otrokom priznajmo 
pravice, ki jim gredo, in jih tudi zagotavljajmo. 

   
Metulja, ki ga morda ujamemo, pa tudi izpustimo. Jutri bomo lahko 

spet tekli za njim!

                                                                                                                          
             Urednica

Uvodnik

VIADUKT - Lev Kadivnik (4,5 let) 
mentorica Zdenka Matjaž  

Vrtec Velenje?

Kotiček uredništva

Otrok v vrtcu in izven 
njega aktivno razisku-
je pojave, ki ga zanima-
jo. To raziskovanje je 
zabavno in razburlji-
vo ter odpira vrata do 
vedno novih zanimivih 
problemov. 

Kurikulum za vrtce (1999),  
str. 56.
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Vrtec se predstavi

Vrtec Šmarje pri Jelšah

Razvijamo kompetentnega otroka

Lahko predstavite bralcem Vzgo-
jiteljice vrtec, ki ga vodite? Koliko 
ima enot, oddelkov, otrok?

Vrtec Šmarje pri Jelšah sestavlja-
jo tri enote: Sonček, Mavrica in Ci-
ciban. Enota Sonček vključuje otro-
ke od enega do šestih let  starosti v 
dvanajstih homogenih in enem kom-
biniranem oddelku. K enoti spadajo 
še štirje dislocirani oddelki, in sicer 
Zibika, Sveti Štefan, Kristan Vrh in 
Sladka Gora.

Na podružnični osnovni šoli Me-
stinje in podružnični osnovni šoli 
Šentvid  sta enoti  vrtca s  po dvema 

kombiniranima oddelkoma, ki vklju-
čujeta otroke od enega do šestih let. 
Skupno ima torej vrtec 21 oddelkov, 
v katere je razporejenih 387 otrok.

Ima vrtec kakšno posebnost, ki ga 
razlikuje od drugih javnih vrtcev?   

Posebnost našega vrtca je me-
dobčinska prireditev Veseli vrti-
ljak, ki ima že več kot desetletno 
tradicijo. Večletno je tudi sodelova-
nje s Svetom za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu in Policijsko 
postajo Šmarje, kjer skupaj izva-
jamo projekt Ciciban v prometu, 
nagrada vsem otrokom pred odho-
dom v osnovno šolo  pa je strokov-
na ekskurzija na letališče Ljublja-
na, za katero dobimo sredstva in 
spremstvo. Poseben pečat našemu 
vrtcu pa dajejo tudi moški strokov-
ni delavci.

Skoraj povsod povpraševanje po 
prostih mestih presega razpolož-
ljive možnosti. Kako je pri vas?

Tudi pri nas ni nič drugače. Pov-
praševanje močno presega naše pros-
torske zmožnosti, zaradi česar se že 
načrtuje gradnja novega vrtca, ki bi 
zadostil potrebam po povpraševanju. 
Dokler novega vrtca še ne bo, pa o 
vstopu otrok v vrtec odloča komisija 
za sprejem otrok v vrtec, kar pri star-

ših nemalokrat spodbudi nejevoljo. 
Problem je zlasti pri tistih otrocih, ki 
jih želijo starši vpisati med šolskim 
letom.

V ospredje stopajo pričakovanja in 
zahteve po kakovostnem kuriku-
lu, ki bi omogočal razvoj in učenje 
otrok. Kako se pri vas otroci vzga-
jajo in učijo?

Menim, da v našem vrtcu odrasli 
vzpodbujajo in omogočajo avtono-
mijo otrok, jim nudijo podporo, ko 
jo potrebujejo, in se znajo umakni-
ti, ko jih otroci ne potrebujejo več. S 
takšnim delom in učenjem razvijamo 
kompetentnega otroka. 

Česa se pri vzgojno-izobraževalnem 
delu najpogosteje poslužujete?

Za uspešno vzgojo in učenje za-
gotavljamo razvojno primerne učne 
situacije. Učenje česar koli, tudi opis-
menjevanja in matematike, je lahko 
zabavno. Tudi preprosta opravila po-
magajo otrokom pri učenju. Prav ta-
ko kurikul v središče postavlja otro-
ka, njegove individualne in razvojne 
značilnosti ter posebnosti, zato so 
v našem vrtcu spoštovanje otroka, 
njegove drugačnosti in izbire na pr-
vem mestu. 

Pri čem sodelujejo strokovni de-
lavci?

Strokovni delavci in otroci sku-
paj načrtujejo dejavnosti in soob-
likujejo prostor. Igrače in pripo-
močki za najrazličnejše dejavnosti, 
knjige in svoje izdelke, postavljajo 
in razporejajo po svojem okusu, do-
segljivi so jim brez pomoči vzgoji-
teljev. Kotički so stalni in začasni, 
da otroci lahko izbirajo in enkrat 
delajo v večjih, drugič v manjših 
skupinah, sami ali v parih. Otro-
ci sodelujejo tudi pri oblikovanju 
pravil življenja v skupini. Otroci 
imajo možnost izbirati dejavnost, 
ravno tako pa imajo pravico do za-
sebnosti. Otrok ima možnost, da se 
umakne v tihi kotiček pred skupi-
no, če želi biti sam.

Marta Drofenik, ravnateljica

Zgodba pravi, da se je sam pre-
svetli cesar, tisti z Dunaja seve-
da, rad razgledoval skozi okno 
svoje kočije, ko se je vozil po ze-
leni Štajerski. Menda je nekoč 
na vrhu klanca, kjer se cesta 
iz celjske smeri malo poravna 
v smeri Rogaške Slatine in se 
popotniku odpre prelep raz-
gled na obdelana polja in zele-
ne travnike okoli Jelšingrada, 
prevzet od pokrajinske lepote, 
veselo vzkliknil, da česa tako 
lepega ne vidi prav pogosto.

Šmarje je dobilo ime po Marijini 
župnijski cerkvi, ki jo omenjajo 
že v 13. stoletju. Nad Šmarjem 
kraljuje še romarska cerkev sv. 
Roka, ki ima prelepo ohranjeno 
notranjost iz obdobja prefinje-
nega rokokoja. Do nje vodi lepo 
obnovljen križev pot s kapela-
mi.

V kraju je več manjših obratov, 
obrtnih delavnic, trgovinskih 
centrov, kmetijska zadruga, 
banka, kulturni dom, restav-
racij, osnovna šola in seveda 
samostojni vrtec. Vodi ga pro-
fesorica MARTA DROFENIK. 
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Vrtec se predstavi

Kaj je v ospredju vaših ravnatelj-
skih prizadevanj za kakovosten 
kurikul vrtca v tem šolskem letu?

V letošnjem šolskem letu se po-
svečamo predvsem jeziku. Strokov-
ni delavci sodelujejo v študijskih 
skupinah, področje jezika obra-
vnavajo strokovni aktivi, večkrat 
pa tudi sama prisostvujem pri de-
lu v skupinah, kjer lahko neposred-
no opazujem kvaliteto izvedbenega 
kurikula na področju jezika. Seve-
da pa so za razvoj otroka pomemb-
na vsa področja kurikula, zato tudi 
spremljam načrtovanje tandemov s 
pomočjo podatkov iz dnevnika, prav 
tako preko tromesečnih poročil, s 
katerimi tandemi poročajo o svojem 
delu skozi določeno časovno obdo-
bje. Strokovni delavci imajo ves čas 
na razpolago tudi mojo pomoč pri 
načrtovanju dela v oddelku, poleg 
tega pa organiziramo tudi izobra-
ževanja  glede na njihove potrebe. 
Zavedam se, da so temelj kvalitet-
nega dela v vrtcu strokovno podko-
vani delavci, zato temu posvečamo 
veliko pozornosti.

Lahko opišete še druge prednosti 
vašega vrtca?

Naš vrtec se nahaja v prijetnem 
okolju; v neposredni bližini je veli-
ko naravnega okolja. Otroci se lah-
ko odpravijo na sprehod do trav-
nika, gozda. Prav tako je v bližini 
knjižnica in druge pomembne usta-
nove, kamor lahko zahajajo. To so 
prednosti manjšega kraja, kjer ima-
mo vse  na dosegu roke. Velik po-
men dajemo v vrtcu tudi prehrani, s 
poudarkom na polnovrednih živilih 
ter sadju in zelenjavi iz integrirane 
oz. ekološke pridelave. Naša pred-
nost je tudi ta, da imamo organi-
zirano popoldansko varstvo, prav 
tako imajo najstarejši otroci mož-
nost, da se seznanijo z angleškim 
jezikom. Naš vrtec zelo uspešno 
sodeluje s subjekti v okolju, pred-
vsem na področju prometa, huma-
nitarnih dejavnosti, različnih pred-
stavitev in zabave. 

Pristopili smo k uvajanju sistema 
kakovosti v sklopu projekta  Kako-
vost za prihodnost vzgoje in izobra-
ževanja in uspešno prestali prvo in 
drugo leto notranjih presoj. 

Kakovost kurikula je odvisna od 
vsake vzgojiteljice. Se strinjate?

Da, zavedam se, da je kakovostno 
delo vzgojitelja odvisno tudi od nje-
govega zadovoljstva pri delu, zato te-
mu posvečamo veliko pozornosti, še 
posebej pa smo se temu sistematično 
posvetili v letošnjem šolskem letu.

Za kaj si trenutno prizadevate?
Naše moči so trenutno usmerjene 

v izgradnjo nove enote vrtca, saj na-
še dosedanje kapacitete ne zadostijo 
potrebam staršem. Prav tako pa si že-
limo na novo opremiti in urediti igriš-
če v centralni enoti Sonček, kar pa 
predstavlja velik finančni zalogaj.

Kakšna je skrb in naklonjenost lo-
kalne skupnosti do vašega vrtca?

Lahko rečem, da ima lokalna 
skupnost velik posluh za naše želje 
in potrebe. Kot sem že omenila, ima-
mo podpisano pogodbo o financira-
nju, v njej pa so zajeti prav vsi ele-
menti financiranja, ki jih predpisuje 
zakonodaja. Izreden posluh ima lo-
kalna skupnost do staršev, saj smo 
odprli več kot deset oddelkov v nekaj 
letih, za kar je bilo potrebno zago-
toviti dodatna sredstva v občinskem 
proračunu. Prav tako se v Šmarju pri 
Jelšah spet pripravljamo na gradnjo 
nove enote vrtca.

Ravnateljica je tudi poslovodni 
organ vrtca? V večini javnih vrtcev 
je procent sredstev za stroške dela 
in ostalih stroškov za poslovanje v 
razmerju 82:18. Kako je s tem raz-
merjem pri vas? Kakšen je bil po-
slovni izid?

Ob vseh drugih nalogah, ki jih rav-
natelji opravljamo, nam poslovno po-
ročilo in načrtovanje vzame kar precej 
časa, saj je oboje povezano z zago-
tavljanjem finančnih sredstev. Čeprav 
imamo pri nas že vsa leta podpisano 
z občino ustrezno pogodbo o finan-
ciranju, smo imeli v lanskem letu kar 
nekaj likvidnostnih težav. V začetku  
preteklega leta smo imeli težave z iz-
plačilom plač in regresa. V drugi pol-
ovici leta se je stanje izboljšalo, saj 
smo uspeli zagotoviti višjo ceno pro-
gramov. Poslovni izid za poslovno le-
to 2009 je bil  pozitiven.  Odstotek za 
materialne in nematerialne stroške je 
nekaj manj kot 18 %. Prihodki od star-
šev za programe v vrtcu pa so se v 
primerjavi z letom 2008 znižali sko-
raj za 2 %.

Kakšen je vaš pogled na vzgo-
jiteljski poklic in njegov razvoj 
skozi čas?

Poklic vzgojiteljice se je skozi čas 
zelo spreminjal, tako kot se je spre-
minjal tudi pogled na predšolsko po-

Otroci vrtca Šmarje pri Jelšah.
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Uredničin kotičekVrtec se predstavi

Raziskovanje je eden temeljnih 
principov učenja v vrtcu. Razisko-
vanje je proces, ki spodbuja željo po 
spoznavanju novega, iskanju smis-
la in razlag, ohranja radovednost. 
Omogočanje izkušenj pri raziskova-
nju daje otrokom sporočilo, da je ra-
dovednost želena, kar spodbuja no-
tranjo motivacijo za vseživljenjsko 
učenje, zato morajo otroci imeti mož-
nost pridobivanja izkušenj iz »prve 
roke«, konkretne izkušnje, ki naj jih 
pridobivajo z lastno aktivnostjo, na 
čim več načinov in s čim več čutili. 
Otroci začnejo odkrivati, doživljati 
in spoznavati okolje hkrati z razvo-
jem lastnih miselnih sposobnosti in 
osebnostnim razvojem, zato je po-
membno, da v vrtcu otroci z razis-
kovanjem spoznavajo poti in načine 
za uspešno učenje. 

Dejavnosti načrtujemo tako, da 
jih vodijo k razvoju miselnih opera-
cij, oblikovanju predpojmov, kot so: 
prostor in čas, gibanje in sile, pred-

met in snov, pojem živega ter k spo-
znavanju odnosov med predmeti, 
med bitji in okoljem. In ker je nji-
hovo okolje omejeno na majhen del 
sveta, v katerem se gibljejo, pa je ta 
neizmerno pisan in zanimiv. Vse, 
kar vidijo, želijo potipati, povohati 
ali okusiti. Vse, kar slišijo, želijo vi-
deti, z vsem kar je dosegljivo in pri-
ročno, želijo nekaj narediti in tukaj 
se pokaže otrokova kompetenca, o 
kateri zadnje čase toliko govorimo in 
jo vnašamo v samo delo. Da bi zado-
voljili ta spontana nagnjenja po od-
krivanju in spoznavanju, sva otroško 
okolje razširili in ga naredili bogatega 
v raznolikosti.

Igra raziskovanja z 
različnimi  naravnimi  
materiali  in  lupami

Začel se je komaj pričakovani po-
mladni čas, ko so različne cvetlice 
ter grmički zacveteli na naši travnati 
površini igrišča in v bližnji okolici. 

Za izhodiščno področje sva izbrali 
naravo. Otroci so raziskovali različ-
ne materiale, dajali smisel svojim de-
janjem, zaznavali vidne in čutne za-
znave, uživali v iskanju stvari, ki so 
jih potrebovali tisti hip, se učili nego-
vati, skrbeti za rastline, odkrivali so 
spremembe na isti rastlini (regratov 
cvet, lučka), odkrivali pomen vode 
(izdelovali so cvetlične aranžmaje, tr-
gali, tipali, polagali, luščili, stiskali v 
pest, vohali, oblikovali gredico, vanjo 
posadili trobentice, vijolice, v lončke 
fižol, opazovali rast, zalivali, cufali, 
pihali). Na razpolago so imeli različ-
na sredstva: veje, lubje, različne cve-
tove, dišeče in nedišeče, ugotavljali, 
kateri cvet diši in kateri ne, zemljo z 
deževniki, steklene posode z vodo, 
jogurtove lončke, lopatke, seme fi-
žola, storže, mah, zelenjavo, sadje 
(rdeči radič, solato, riž, kruh z luknji-
cami, košček sira, pomaranče, kivije, 
krompir s poganjki, dežne kapljice, 
luže …), na travnati površini različne 

dročje. Še danes nekateri mislijo, da 
se vrtcu v samo »igramo« in zato ne 
potrebujemo visokošolsko usposo-
bljenega kadra, posledica tega pa 
je tudi občasno razvrednotenje po-
klica vzgojiteljice s strani javnosti. 
Vendar pa so različni strokovnjaki 
dali pomembnost predšolskemu po-
dročju, saj se 50 % človekove spo-
sobnosti učenja razvije v prvih šti-
rih letih življenja, naslednjih 30 % pa 
do osmega leta. Zato je pomembno 
kdo, in kako dela z otroki v tem ob-
dobju, saj so to odločilna leta, ko se 
razvijejo najpomembnejše prenosne 
poti v možganih, od le-teh pa je od-
visna sposobnost učenja v kasnejših 
letih.  Zato morajo biti vzgojitelji av-
tonomni in kompetentni za delo, ki 
ga opravljajo.

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

Čeprav sem rojena na Ptuju, sem 
se prvič zaposlila v vrtcu Kranj. Nato 
me je pot pripeljala v vrtec Rogaška 
Slatina, kjer sem kot organizacijski 
vodja delala  v enoti Šmarje pri Jel-
šah. Takrat se mi je utrnila želja po 
novih znanjih izven mojega poklica, 
zato sem se izobraževala na Upravni 
šoli v Ljubljani. Spremembe na po-
dročju občin so odprle nove možno-
sti, tako se je naša enota vrtca, pod 
okriljem nove občine, organizirala v 
nov, samostojni vrtec, katerega rav-
nateljica sem postala. Zamenjala sem 
tudi študij in diplomirala na Pedago-
ški fakulteti v Mariboru. V prvi vrsti 
sem poskrbela za rast in razvoj vrtca, 

ki se je v teh letih razširil z 10 na 21 
oddelkov. Vrtec smo še bolj približa-
li staršem, saj smo oddelke odprli v 
vseh krajevnih skupnostih in odprli 
nov prizidek v Šmarju pri Jelšah. 

Na kaj ste najbolj ponosni?
Vesela in ponosna sem, da ima-

mo kakovosten vrtec s kompetent-
nimi zaposlenimi, ki ga z veseljem 
obiskujejo otroci in njihovi starši, 
kar je nenazadnje razvidno tudi iz 
anket o zadovoljstvu staršev in nji-
hovih otrok. 

Urednica

O tem in onem iz naših vrtcev

Raziskovalna igra v  prvem starostnem  
obdobju
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V vrtcu Šmarje pri Jelšah poteka 
»Bralni nahrbtnik« že kar nekaj let. 
Namen tega projekta je seznaniti star-
še s pomenom vsakodnevnega branja 
in pogovarjanja z otrokom že od roj-
stva naprej. Z bralnim nahrbtnikom 
ne želimo vzgojiti le prihodnjih do-
brih bralcev, temveč bi radi vplivali 
tudi na odnose med vsemi družinski-
mi člani in med njimi ustvarili takš-

no klimo, ki bo omogočila dobro oz. 
boljšo komunikacijo med njimi.

V dislociranem oddelku  v Zibiki 
smo letos že pričeli s tem projektom 
oz. načinom življenja, saj je njegovo 
izvajanje že utečeno. Starši  in otro-
ci so se ga zelo razveselili, saj jim 
je takšna oblika branja, druženja z 
otrokom zelo všeč. Letos sva  s sode-
lavko želeli seznaniti otroke s knjiž-

nico in jim na ta način približati knji-
ge, saj so knjige v knjižnici drugačne. 
V sebi imajo drugačen, prav pose-
ben čar. Skrivnostne so, tako kot so 
za otroka lahko skrivnostni in učeni 
prostori, v katerih te knjige prebiva-
jo. Želiva si, da bi knjižnica postala 
prostor, kjer bo otrok prijateljeval s 
sovrstniki, postala bo vir informacij, 
doživetij in izkušenj. 

Obisk knjižnice

cvetove, na katerih smo opazili bibo, 
na hribu mravljišče, tipali dežne kap-
ljice, skakali po lužah in ugotavljali, 
kdo jo pusti na tleh …

Vsa sredstva smo opazovali sko-
zi lupe. 

Prisotnih je bilo 13 otrok. Ko so 
opazili sredstva na klopeh, smo naj-
prej opazovali različne naravne ma-
teriale, jih prepoznali in poimenovali 
(kamenčki, zemlja, roža, voda, lu-
ža, kapljice ...), deklica je vejo po-
imenovala drevo! Tipali so zemljo, 
jo stiskali v pest, luščili storže, trgali 
cvetove z vejic, ob tem poimenovali 
barvo, jih polagali v vedra. Prvo sre-
čanje z lupo je bilo čudenje! Pri de-
klici sem opazila, da jo je v roki dr-
žala pri ustih in pričela pihati kot pri 
pihanju milnih mehurčkov. Nato se 
je počasi začelo opazovanje, saj so 
ob demonstraciji kar hitro ugotovi-
li, da je videnje večje in bolj teme-
ljito. Opazili so bibo, deževnika, ki 
jim je bil viden, čez trenutek pa ga 
ni bilo več. A so ga z lupo spremljali, 
nestrpno čakali, kdaj se bo prikazal. 
Deklica je vprašala: «No, kam je pa 
šel?« A čez čas se je zaslišalo navdu-
šenje in cepetanje – zagledali so ga! 
Posebno deček, ki je ves čas z lupo 
opazoval zemljo, je komaj čakal, da 
ga zagleda in takrat – lop! Z lupo po 
njem! Naslednji dan smo izdelovali 
cvetlični aranžma, trgali, tipali cveto-
ve, jih polagali v posode z vodo, isto-
časno v drugem kotičku s kapalkami 
in barvo obarvali vodo, prepoznava-
li barvo, opazovali, kako se barvne 
kapljice počasi spuščajo in širijo svo-
jo sled proti dnu kozarca. Vse to so 
opazovali skozi lupo, jo približevali 

in oddaljevali od očesa in ponavlja-
li. Proti koncu dejavnosti je deklica 
odšla od mize v likovni kotiček, lupo 
naslonila na risbico na steni, jo pri-
bliževala očem in se pomikala s te-
lesom proti steni. Zanimala jo je še 
druga, zato je stopila na stol in sko-
zi lupo opazovala še rdečo barvo na 
risbici. Kmalu so se ji pridružili še 
trije otroci. Istočasno pa je skupina 
otrok skozi lupe opazovala različna 
geometrijska telesa, oblačila, eden od 
otrok pa je šel preverjat, kako velika 
je črka in jo je tudi poimenoval. Ven-
dar preden so vse to gledali, so takoj 
na začetku opazili rumen cvet in pa 
zvonček. Velik interes so pokazali pri 
gledanju skozi lupo tudi takrat, ko 
so opazovali solato, najbolj pa jim je 
bil zanimiv radič, na katerem so se 
videle izrazite bele žile, in krompir 

z majhnimi poganjki, ki pa so pod 
lupo postali veliki in vedno več jih 
je bilo! Riž pa so uspeli gledati le za 
kratek čas, saj je bil kuhan in ga je 
iz mize kmalu zmanjkalo. Naslednje 
jutro, ko je mamica pripeljala dekli-
co v vrtec, je povedala popoldansko 
dogajanje doma. Sedeli so za mizo 
in jedli kivi. Deklica je rekla: »Bom 
gledala!« Na vprašanje, kaj, je odgo-
vorila: »Pikice!« Ker je bila mamica 
seznanjena s tem, kar smo počeli, je 
starejšo sestro poslala po lupo. Ko 
jo je deklica videla, je rekla: »Ja, to, 
to!« Vzela jo je v roke, gledala pod 
lupo narezan kivi in ugotovila »Lej, 
mami! Maule!« 

Doroteja Rumpf, vzg. 
Vrtci Občine Žalec

Najmlajši raziskovalci
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Seveda je bil vrhunec obiska spre-
jem knjižničarke Guste, ki je otrokom 
na prisrčen, duhovit in zanimiv način 
predstavila knjižnico. Prebrala jim je 
dve zgodbi, in sicer v družbi dveh 
prijateljev (lutki Marjetka in Peter), 
nad katerima so bili otroci navdu-
šeni.  Marjetka in Peter sta otroke 
spremljala tudi na otroški oddelek, 
kjer sta jim razkazala knjižne police, 
didaktične igrače, lutke …

 Ponavadi govorimo o knjigi kot o 
predmetu, ki nam omogoča, da pre-
biramo zgodbice, pravljice. Vendar 
je več kot to. Knjiga je v resnici pred-
met, ki ga otrok prime, vidi, sliši, ti-
pa, okuša, vonja. Doživlja jo z vse-
mi čutili in s celim telesom. Vsi mi, 
tako strokovni delavci kot starši, bi 
se morali zavedati, da ni vseeno, na 
kakšen način vzamemo knjigo v ro-
ke (nestrpni, nezainteresirani …) in 

»opravimo« svojo bralno dolžnost. 
Pomembno je, da si vzamemo čas za 
branje in pogovor z otrokom, saj na 
ta način ustvarjamo njegove predsta-
ve, simbole, oblikujemo doživljanje, 
logiko, mišljenje in ob tem tudi sami 
osebno rastemo.

Barbara Pelc, vzg. 
Vrtec Šmarje pri Jelšah

Kulturni mesec lahko vsakdo do-
življa po svoje. To je obdobje, ko se 
spomnimo pomembnih ljudi, ki so v 
naše okolje doprinesli marsikaj po-
membnega in dobrega. V tem mesecu 
se poskušamo spomniti tudi na neko-
liko pozabljeno ljudsko izročilo, pred-
vsem pa želimo že našim malčkom 
približati pomen kulture za naš na-
rod. Prav s tem namenom pa smo v 
enoti Ostržek strokovne delavke po-
skrbele za zares bogat in zanimiv 
kulturni program, ki se je odvijal ves 
mesec in je bil namenjen prav vsem 
otrokom, tudi tistim najmlajšim, ki 
delajo šele prve korake. Veliko dejav-
nosti smo organizirale same. Prvi te-
den smo namenile spoznavanju naše-
ga največjega pesnika in v ta namen 
smo same  pripravile recital otroških 
pesmi in lutkovno predstavo. 

Nekaj pozornosti pa smo nameni-
le tudi ljudskim plesom. Potem se je 
vsak dan predstavila po ena posamez-
na skupina s svojim nastopom. Otroci 

so ob tem dokazali, da so že pravi moj-
stri – v igranju, petju in tudi plesu.  Prav 
dobro so se izkazali tudi malčki, ki jim 
ritke grejejo še pleničke. V tretjem ted-
nu meseca februarja smo svojo pozor-
nost seveda namenili tudi pustu. 

Potem pa so nam vsako dopoldne 
popestrili naši gostje, ki smo jih po-
vabili v našo sredino in so se našemu 
vabilu z veseljem odzvali. Na obisku 
smo imeli kar nekaj glasbenikov, ki 
so že več let naši dobri prijatelji. Spet 
so nas obiskali šolarji: harmonikar 
Jaka, pianistka Lana in flavtistka Pav-
la. Ponovno pa nas je razveselil tudi 
naš ded Dušan, ki se vsako leto z ve-
seljem odzove našemu vabilu in nam 
zaigra na svojo violino. Seveda pa to 
ni kar tako, saj ded Dušan prinese 
tudi pravo manjšo violino in tako se 
otroci lahko preizkusijo v svojih glas-
benih sposobnostih. Resnično nekaj 
posebnega za otroke in vse ostale pa 
je bil zadnji obisk naših gostov. To so 
bile namreč Britofške frajle, ki igrajo 

na posebne instrumente: frajtonari-
co, gudalo in perivnik. To seveda ni-
so kakšne mlade frajlice, ampak so 
gospe v zrelih letih.

S svojo dobro voljo in pozitivno 
energijo so med otroki povzročile 
pravo »revolucijo«. Veselju kar ni bilo 
konca. Prepevali smo številne narod-
ne pesmi, nekaj otrok pa se je tudi za-
vrtelo ob melodiji polke oz. valčka. To 
je bilo resnično nepopisno doživetje 
tako za nas kot za nastopajoče gospe, 
saj je v zraku kar kipelo od navduše-
nja. Tako smo na zelo vesel in posko-
čen način zaključili z našim vsebinsko 
bogatim mesecem februarjem. Otroci 
so resnično doživeli marsikaj novega, 
se veselili in se hkrati tudi veliko na-
učili. Našim malčkom smo na ta način 
želele obogatiti njihova tako mlada in 
nežna življenja in mislim, da je bil na-
men resnično dosežen.

Damijana Bogataj, vzg. 
Kranjski vrtci

Mesec kulture v enoti Ostržek

Druženje z dedki in babicami 
Otroci so velikokrat čustveno pri-

zadeti na račun svojih staršev: ker 
so do njih prezahtevni, pretrdi, ne-
popustljivi, krivični, jih ne razume-
jo, ne ugodijo njihovim željam, jih 
kaznujejo … To je pravzaprav nuj-
nost, temu se ne da izogniti! Dokaz 
za to trditev so razvajeni otroci: nji-
hovi starši se neznansko trudijo, da 
bi otrokom v vsem ustregli, ugodili – 
razvajenci pa so pravzaprav kronično 
nezadovoljni, jezni na svoje starše … 

Stari starši lahko tu igrajo pomemb-
no vlogo nekakega blažilca te čustve-
ne prizadetosti. Če bo otrok ob taki 
svoji čustveni prizadetosti pri starih 
starših naletel na razumevanje, so-
čutje – obenem pa stari starši ne bo-
do obsojali “hudobnih staršev”, am-
pak jih bodo razumeli in poskušali to 
razumevanje prenesti na vnuka, se 
bo vnukova čustvena stiska zmanj-
šala, staršem bo hitreje “odpustil” 
(otroci zmorejo svojim staršem zelo 

hitro odpuščati). Verjetnost, da bo iz 
dogodka oblikoval koristno izkušnjo, 
je veliko večja (Žorž 2006).

V našem vrtcu je v mesecu decem-
bru zelo veselo, posebno še takrat, 
ko v goste povabimo dedke in babi-
ce. Takšna prireditev poteka vsako 
leto ob tem času. Za otroke je to po-
seben praznik in prav posebno do-
živetje. Strokovne delavke se zave-
damo, kako pomembni so za otroke 
tisti trenutki, ki jih z nami preživijo 
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njihovi najbližji, dedki in babice. Na 
prihod dedkov in babic se pripravlja-
mo cel mesec. Iz odpadnega materi-
ala izdelujemo okraske za okrasitev 
telovadnice, kjer bo potekala priredi-
tev, in okraske za dekoracijo novolet-
ne smrečice. Ker želimo presenetiti 
naše goste, spečemo piškote, ki jih 
otroci oblikujejo sami. Tudi nastop 
otrok je zelo pomemben, zato se nanj 
dobro pripravimo. Na dan prireditve 
pridejo otroci v vrtec praznično ob-
lečeni. Komaj čakajo, da se priredi-
tev prične. Kmalu prižgemo svečke, 
zaigra glasba in nastopi čas, da po-
zdravimo dedke in babice. Starejši 
otroci so zaigrali predstavo Lunino 
kraljestvo, mlajši so se predstavili z 
glasbeno pravljico Gradič. Po konča-
nem nastopu so otroci dedke in babi-

ce pogostili s piškoti in toplim čajem. 
Vzgojiteljice smo izdelale novoletne 
voščilnice in svilene rute in jih po-
nudile našim gostom. Zbran denar 
od prodaje izdelkov porabimo za na-
kup didaktičnih sredstev in AV pri-
pomočkov.

Gabi Čačinovič Vogrinčič piše v 
članku Bogat je, kdor ima babico …

»Ker sem imela priložnost povpra-
šati trideset generacij študentk in štu-
dentov, trideset generacij vnukinj in 
vnukov torej, o njihovih izkušnjah z 
babicami in dedki, vem, kakšno po-
sebno mesto lahko imajo stari star-
ši v njihovih življenjih: spomnijo se 
njihove ljubezni, da so si vedno vzeli 
čas zanje, da so jih razumeli, da so 
jih pogosto ščitili, da jim je bilo mo-
goče zaupati, da so jih razvajali. Iz 

osebne in strokovne izkušnje vem, 
da je otrok, ki ima, ob starših, še lju-
bezen, zanimanje, skrb in spoštova-
nje starih staršev, bogat otrok. Dedek 
in babica širita mrežo dobrih ljudi v 
otrokovem svetu, od njih se uči ne-
kaj drugega, novega. Povežeta ga s 
preteklostjo družine z vedenjem in 
pripovedovanjem o tem, kako je bi-
lo, ko sta bila oče in mama majhna, 
deček in deklica.«

Druženje z dedki in babicami utr-
juje vez med vrtcem in otrokovo dru-
žino, ki je pomemben element ku-
rikula, zato jo želimo obdržati še 
naprej.

Irena Bele, vzg. 
Vrtec Najdihojca,  Novo mesto

Otroci se v vrtcu vsakodnevno 
gibajo na različne načine in si tako 
širijo gibalno obzorje. Ravno zara-
di tega smo jim dolžni ponuditi čim 
več različnih oblik gibanja in gibal-
nih nalog, ki jim predstavljajo nove 
izzive. V vrtcih Brezovica smo se s 
tem namenom odločili za projekt te-
ka na smučeh v vrtcu, saj se marsi-
kateri otrok nima priložnosti sezna-
niti s to gibalno izkušnjo doma ali 
zunaj vrtca. 

Vsak otrok ima v sebi določen mo-
toričen potencial, v kakšni meri ga 
bo razvil v smislu pestrosti (širine) 
in stopnje znanja (nivo), pa je odvis-
no predvsem od kakovostnega učne-
ga okolja (Flisek 2001, Hosta 2007, 
Videmšek 2008), v katerega v gro-
bem uvrščamo športno igralnico, pe-
dagoga, športno tehnologijo in otro-
ka. Učno okolje in motorično učenje 
morata biti resnično prilagojena raz-
vojni stopnji otroka in motoričnemu 
znanju otroka, sicer lahko neka no-
va gibalna naloga pri otroku vzbudi 
odpor in nezanimanje za nadaljnje 
udejstvovanje. 

Motoričen postopek učenja teka 
na smučeh, s katerim smo bile sez-
nanjene strokovne delavke našega 
vrtca, je na tem področju zelo prija-
zen do otrok, saj otrokom res omo-

goča postopno učenje novih gibalnih 
vsebin in ustreza načelu od lažjega k 
težjemu in od enostavnejšega h kom-
pleksnejšemu.

Sam motoričen postopek učenja 
teka na smučeh je bil strokovnim de-
lavkam našega vrtca predstavljen na 
izobraževalnem seminarju, ki ga je 
za nas pripravilo podjetje Elemen-
ta. Priskrbeli so nam 12 kompletov 
opreme za tek na smučeh (smuči dol-
žine 90 cm, tekaški čevlji, po višini 
nastavljive palice) in pa didaktične 

tepihe za postavitev poligona. Nato 
smo pričeli z izvajanjem projekta v 
dveh skupinah otrok. 

Prvi dan smo projekt izvajali v sej-
ni sobi vrtca, kjer so otroci najprej 
spoznali opremo za tek na smučeh. 
Pomagali smo jim pri obuvanju te-
kaških čevljev, v katerih so sprva ho-
dili po didaktičnnem poligonu brez 
smuči.  Sledila je hoja s smučmi, še 
vedno po didaktičnem poligonu, na 
koncu pa smo dodali še hojo na smu-
čeh s palicami, kot prilagajanje na 

Tek na smučeh 

Tek na smučeh



vzgojiteljica 10

O tem in onem iz naših vrtcev

novo obliko gibanja. Otroci so hodi-
li s smučmi po didaktičnih tepihih, 
sprva ob črti naravnost, sledila je 
hoja v blago krivuljo, hoja med črta-
mi in prestopanje v novo smučino. 
Spoznali so tudi osnove vstajanja pri 
padcih s smučmi.

Ko je bila faza prilagajanja na 
opremo mimo, je sledilo učenje te-
ka na smučeh na zunanjem poligo-
nu na snegu. Večino časa so otroci še 
vedno hodili po didaktičnih tepihih, 
med katerimi pa je bilo tudi nekaj 
presledka, tako da so lahko poizku-
sili tudi hojo po snegu in na ta način 
opazili razliko v podlagi, po kateri 
hodijo. Otroci so nato ponavljali vaje 
na didaktičnih tepihih in jih čim bolj 
podobno poizkušali izvesti tudi na 
snegu. Učili so se tudi koristne upo-
rabe tekaških palic pri hoji na smu-
čeh.  Postopno smo hojo po didaktič-

nih tepihih lahko opustili in otroci so 
s smučmi hodili samo po snegu. Tu-
di na snegu smo jim s stožci označili 
poligon, ki je bil sprva manjši, nato 
pa zmeraj večji (100m×100m).

Strokovne delavke vrtca smo pri 
otrocih vsak dan opazile nov napre-
dek. Sprva so pri obuvanju tekaških 
čevljev potrebovali veliko pomoči, z 
vsakim dnem pa so bili pri tem opra-
vilu bolj samostojni in mnogi so se 
obuli že sami. Starejša skupina otrok 
si je zadnji dan tudi smuči že pripela 
samostojno. Tudi v sami tehniki te-
ka na smučeh oz. hoje na smučeh je 
bil opazen velik napredek. Otroci so  
motorično zelo napredovali in si za 
pridobljeno znanje in uspešno oprav-
ljen tečaj prislužili tudi spominske 
diplome, ki smo jih izdelale strokov-
ne delavke vrtca. Diplome so s pono-
som odnesli domov.

S celotnim projektom smo ime-
li v našem vrtcu pozitivno izkušnjo 
in menimo, da so tovrstne aktivnosti 
v vrtcih zelo dobrodošle. Edini pro-
blem, ki smo ga opazile tekom izvaja-
nja projekta, je bila sama organizaci-
ja dela. Dokler otroci še niso bili tako 
samostojni in vešči obuvanja tekaških 
čevljev, nam je ta del vzel kar nekaj 
časa, saj so skupine otrok velike, v 
skupini pa sta samo dve osebi. Za pov-
sem nemoteno delo bi bilo potrebno 
nekoliko več osebja. To pa nikakor ni 
razlog, da se v bodoče tega ne bi po-
novno udeležili, saj je bil tako odziv 
otrok in tudi staršev zelo dober. 

Joži Erbežnik, Fani Kastelic,  
Valerija Jeraj, Petra Kobe 

Vrtci Brezovica, Vnanje Gorice

Deset let pustovanja v Stranicah
Tako kot večina starih običajev in 

praznikov je tudi pust današnja po-
trošniško naravnana družba uspela 
skomercializirati in zreducirati na 
plastične lasulje in poceni konfekci-
jo, ki jih obesimo nase in se spreme-
nimo v »instant šemo«. Pust pa je tisti 
običaj, ki prav kliče po vsebini, izvir-
nosti, drugačnosti in tega se v našem 
vrtcu dobro zavedamo. 

 V našem vrtcu posvečamo pustu 
veliko pozornosti. Že deset let se 
organiziramo in šemimo v razne ma-
ske. Že dolgo pred pustom si najde-
mo idejo za masko.  Med samimi pri-
pravami seveda sodelujemo s starši,  
ki nas pri tem podpirajo in nam pri 
delu pomagajo. Za nami je desetlet-
je pustovanj, kar pomeni, da smo se 
spreminjali iz žogice Nogice v igralne 
figurice – Človek, ne jezi se, v mične 
vrtavke, iz pritlikavcev v žive pisane 
barvice, pingvine in v bogat šiviljski 
pribor. Bili smo zmaji Tolovaji, Po-
horski škrati z gozdnim možem in 
povodnim možem, ter dobro vilo in 
mamo Škratko. In v  lectove srčke! V 
okviru projekta“ Bilo je nekoč“ smo 
imeli na obisku dedka, ki je pripove-
doval o svoji mladosti. Omenil je da-
rilca, lectova srca, ki so jih v njego-

vem času fantje poklanjali dekletom. 
Srčke smo si nato ogledali na pred-
prazničnem sejmu in jih nekaj zbrali 
za razstavo v vrtcu. Zbirali smo sta-
re verze, ki so jih uporabljali v ta na-
men. Spekli smo medena srca in jih s 
pomočjo medičarke okrasili po starih 
običajih ... Na koncu pa smo začeli 
z izdelavo maske, za kar smo upora-
bili kartonsko osnovo, krep papir za 
okrasje, ogledala in verze. Poleg ve-
selih priprav na pusta hrusta in pred-

stavitev naših mask smo bili vsako le-
to nagrajeni s čudovitimi nagradami: 
pustnimi tortami, picami, košarami 
sadja, vikend paketi na Rogli in ko-
panjem v Termah Zreče. Z nami so 
uživali tudi starši in so nas vsako le-
to vzpodbujali k ustvarjanju pustnih 
mask. Uspelo nam je izpeljati 10 let 
prelepih pustnih dogodivščin. 

Lilijana Pletikos, vzg. 
Vrtec Zreče, enota Stranice 

Lectova srca na pustni dan.
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O tem in onem iz naših vrtcev

Medvedji kolački
V vsakem letnem času poskrbimo, 

da ga lepo doživimo. Tako smo storili 
tudi mi. Skupaj z vzgojiteljico Darjo 
Šetar sva si postavili cilj, da izvedemo 
celomesečni projekt z naslovom Moj 
medvedek. Vsak otrok je prinesel svo-
jega plišastega medvedka v vrtec, sku-
paj smo ustvarili kotiček in ga poime-
novali Medvedji brlog. Spoznali smo 
polarnega in rjavega medveda, se na-
učili, kje in kako živijo. Za zaključek 
projekta smo igralnico spremenili v 
pekarno, si nadeli predpasnike in ru-
tice ter pekli medvedje kolačke. 

Najprej smo se pogovorili o recep-
tu ter o potrebnih sestavinah, ki so 
jih lahko povohali, potipali in posku-
sili. Skupaj z otroki smo odmerili ko-
ličine, ki jih zahteva recept. Pomagali 
so nama pri merjenju, štetju, sipanju, 
mešanju … Ko je bila masa umešana, 
sva podali navodilo in  demonstrirali, 
kako bomo delali kroglice. Po potrebi 
sva jim ponudili pomoč in jih spod-

bujali k ustvarjanju in oblikovanju. 
Narejene kroglice smo zlagali na pe-
kač, ki smo ga predhodno prekrili s 
papirjem za peko. Medenjake smo 
odnesli v kuhinjo, da se spečejo. 

Medtem ko so se pekli, so nama 
otroci pomagali pri pospravljanju in 

pomivanju posode. Za zaključek smo 
uživali ob toplem čaju, v okušanju 
medenjakov, ki smo jih naredili oz. 
spekli sami.

Štefania Takač, pom. vzg. 
Vrtec Jadvige Golaž, Maribor

Priprava testa za kolačke.

Pohod z lučkami
Mesec december smo otrokom po-

lepšali in ga popestrili z različnimi de-
javnostmi. Sredi decembra 2009 smo 
v vrtcu Pedenjped v mraku organizi-
rali prednovoletni pohod z lučkami. 
Naš namen pohoda  je bil omogočiti 
otrokom in staršem skupno druže-
nje in aktivno vključevanje v športne 
dejavnosti v naravi. Otroci, vzgojite-
ljice in starši smo se zbrali na Loki 
ob reki Krki.

Najprej smo si ogledali raznovrst-
ne svetilke, baterije in svečke, ki so 
jih otroci in starši prinesli s seboj, 
potem pa smo se kljub mrazu ve-
selo razpoloženi odpravili po stezi 
navkreber proti  cerkvi  z imenom 
Kapitelj. Ob prijetnem druženju in 
škripanju pod nogami so nam lučke 
in svetilke razsvetljevale pot. Usta-
vili smo se pod cerkvijo Kapitelj in 
skupaj zapeli nekaj pesmic. Iz žepov 

smo potegnili prasketajoče kresnič-
ke, ki so nas ogrele in nam pričarale 
zimsko pravljico.

Pot smo nadaljevali do Glavnega 
trga in občudovali z lučkami okraše-
no Novo mesto. Med pohodom smo 
se pogovarjali, se smejali. Po ogledu 
okrašenega mesta smo pospešili ko-
rak do Novega trga in nazaj do Loke. 
Ob slovesu smo bili enakega mnenja, 
da nam je pohod z lučkami pričaral le-
pote našega mesta, veselo razpolože-
nje in dobro počutje. Ugotovili smo, 
kako je naše Novo mesto še posebno 
lepo v zimskem času. Polni prijetnih 
zimskih vtisov smo se poslovili in od-
hiteli na topel čaj. 

Navdušenje, ki smo ga občutili ob 
opazovanju lučk, svetilk in druženju, 
smo v vrtcu naslednji dan podoživ-
ljali v likovnem ustvarjanju. Risbice 
smo razstavili ter povabili na ogled 
prijatelje, starše, dedke in babice.

Mateja Ban, vzg. 
Vrtec  Pedenjped, Novo mestoPohod z lučkami
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Uvod
Hrana je vse, kar organizem vnese 

v prebavila in neposredno ali posred-
no vgradi vase v procesih rasti, razvo-
ja in obnove. Zaradi različne vsebno-
sti energije in esencialnih snovi so za 
posamezna razvojna obdobja in raz-
lične telesne dejavnosti priporočeni 
različni deleži posameznih hranil v 
prehrani. Zdravstveno ustrezna pre-
hrana omogoča normalen razvoj člo-
veka ter njegovo telesno, duševno in 
socialno blagostanje. Otrok potrebuje 
kemijsko energijo za bazalni metabo-
lizem (minimalno porabo energije v 
popolnem mirovanju in spanju), rast, 
prebavo, presnovo in druge biokemij-
ske procese ter za fizično aktivnost.

Kakovostno uravnotežena prehra-
na je nujna za pravilno rast in opti-
malen razvoj otroka. Že kratkotrajno 
pomanjkanje esencialnih in energij-
skih snovi povzroči upočasnitev otro-
kove rasti in razvoja, vpliva na njego-
vo slabo počutje, utrujenost in zniža 
odpornost organizma. Ustrezna pre-
hrana zvišuje odpornost proti neu-
godnim vplivom okolja, boleznim in 
civilizacijskim boleznim v odrasli do-
bi. Hrana mora vsebovati vitamine, 
elemente, esencialne aminokisline in 
maščobne kisline, energijska hraniva 
in balastne snovi. Bistvene sestavi-
ne hrane so: beljakovine, maščobe, 
ogljikovi hidrati, nukleinske kisline, 
balastne snovi, vitamini in minerali 
(Krnel 2005).

Otrok si že v prvih letih obliku-
je svoj odnos do hrane, zato je po-
membno, da je vzdušje pri jedi pri-
jetno in sproščeno. Prehrambene 
navade se oblikujejo v predšolskem 
in šolskem obdobju, zato je vloga 
družine in vrtca v tem obdobju zelo 
pomembna. Kako in na kakšen način 
spoznavamo zdravo hrano in skrbi-
mo za svoje zdravje v našem vrtcu, 
bom opisala v nadaljevanju.

V našem vrtcu
Pričujoči projekt “Moj trebušček 

se smehlja, zdravo hrano rad ima” 
poteka v enoti Tinkara v VVZ Antona 
Medveda že nekaj let v vseh starost-
nih skupinah. V projekt so vključe-
ni otroci, starši in strokovni delavci. 
Brez kuharice in kuharja pa tudi ne 
bi šlo, zato smo veseli, da nam ved-
no priskočita na pomoč in prispevata 
svoj čas, ideje in sredstva.

Ko so bili otroci v naši skupini stari 
komaj leto dni, smo spoznali koren-
ček, ga jedli surovega ali kuhanega, ce-
lega ali narezanega na kolobarje. Tudi 
zelenjavna nabodala smo naredili in 
poskušali kolobar korenja natakniti na 
paličico. To pa ni bilo enostavno, saj 
drobni prstki še niso bili tako spretni. 
Korenček smo lahko tudi  naribali, ga 
zavili v gazo in močno stisnili. Tako 
nam je uspelo narediti korenčkov sok. 
Seveda so kasneje otroci v vsaki juhi, 
omaki in ostali hrani poiskali korenček 
in ga z veseljem pojedli.

Naslednje leto, ko so bili otroci 
stari od 2 do 3 leta, smo spoznali 
koruzo. Koruza je ena izmed zdra-
vih sestavin, ki jo lahko uživamo 
kot samostojno jed ali pa jo doda-
mo juham, solatam … Že v jeseni 
smo jo spoznali kot rastlino, ki ra-
ste na polju, jo ličkali, luščili, nato 
pa smo jo vključili tudi v prehra-
no. Poizkušali smo koruzo v zr-
nju in storžkih in ločili med slad-
ko in kislo. Iz koruznih zrn smo s 
posebnim mlinčkom, ki nam ga je 
prinesla kuharica, naredili koruzno 
moko. Potrebnih je bilo kar nekaj 
ročnih spretnosti in moči. Nato pa 
je kuharica dodala še kvas, vodo in 
sol ter zamesila testo. Otroci so ji 
pomagali in nato oblikovali testo v 
majhne kroglice, hlebčke. Kako so 
se zasvetile otroške oči, ko je bil 
koruzni kruh pečen! 

V naslednjih dneh smo še pekli, 
in sicer smo pripravili pico – takšno 
zelenjavno in z veliko koruze. Spo-
znali pa smo tudi to, kako iz koruz-
nih zrn nastane pokovka. Ker mora-
mo poskrbeti tudi za varnost, smo si 
pomagali s posebnim strojčkom. Ka-
ko zanimivo je bilo videti, ko so zrna 
spreminjala obliko, frčala po zraku in 
pristala v loncu! Koruzo smo jedli v 
solati ter tudi kot polento.

Vmes smo se večkrat pogovarjali 
tudi o poklicu kuhar, kuharica. Spo-
znali smo, kaj le-ti potrebujejo, da 
zaščitijo sebe in hrano. Tudi mi smo 
naredili kuharske kape iz papirja, so-
delavka Helena je celo sešila kape, 
rutke in predpasnike iz blaga. Uredi-
li smo kuharski kotiček, da se lahko 
otroci večkrat igrajo igre vlog.

Ko so bili otroci stari 3–4 leta, 
smo se posvetili zeleni kroglici, ki 
ji rečemo grah. Otroci so ga posku-
šali  prepoznati najprej v vrečki iz 
blaga po otipu. Takoj po otipu so 
otroci tisto, kar so otipali, narisali 
na papir. Kar nekaj otrok je narisalo 
nekaj okroglega. Šele ko smo vrečko 
odprli, so nekateri otroci prepoznali 
grah. Najprej smo ga poduhali, nato 
pa še poskusili.

Kuhanje – neizčrpen vir naravoslovnega 
znanja

Povzetek
Kakovostno uravnotežena prehrana, bogata z vitamini, minera-
li in ostalimi sestavinami, je nujna za pravilno rast in optimalen 
razvoj otroka. Ker se prehrambene navade oblikujejo že v pred-
šolskem obdobju, imajo vrtec in zaposleni v njem pomembno vlogo 
pri zagotavljanju ustrezne prehrane. Prav tako v vrtcu vplivamo 
na spoznavanje in poizkušanje raznovrstne hrane na čim bolj za-
nimiv način. Ob tem ko otroci sami sodelujejo pri pripravi hrane, 
pridejo do izkušenj in kompleksnejših spoznanj. 

Ključne besede: zdrava hrana, prehrambene navade, kuharski 
pripomočki, zelenjava
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Naslednji dan smo otrokom pred-
stavili zgodbico Grah v otroškem vrt-
cu. Pogovarjali smo se, iz česa grah 
zraste, zato smo posadili zrno gra-
ha, ga vlažili in vsak dan opazovali, 
kaj se bo zgodilo. Čez nekaj dni so 
otroci odkrili, da je iz zrna pognal 
kalček, kasneje pa smo lahko videli 
tudi korenine. Grah smo posadili v 
večji lonček. Lonček smo postavili v 
škatlo, ki smo jo pregradili s karto-
nom z odprtino na vrhu. Otroci spo-
znavajo, da potrebuje grah za svojo 
rast in razvoj tudi svetlobo. 

Ko smo odkrili, da sodi grah k ze-
lenjavi, smo se lotili priprave zele-
njavne juhe. Kuharica nam je pripra-
vila oprano zelenjavo, naša naloga 
pa je bila, da zelenjavo narežemo in 
jo damo v lonec. Kar veliko spretno-
sti in potrpljenja je bilo potrebno, 
da smo jo nasekljali in skuhali. Nato 
smo juho z veseljem pojedli.

Nazadnje smo naredili tudi grahov 
namaz. Najprej je bilo potrebno grah 
pretlačiti s posebnim kuharskim pri-
pomočkom. Nato smo pretlačen grah 
namazali na kruh ali toast, dodali na-

riban sir in vse skupaj za  nekaj mi-
nut potisnili v pečico. 

Zakaj smo vse to počeli?
Kuhanje in priprava jedi, pri ka-

terih uporabljamo različne postop-
ke in pri čemer se snovi spreminja-
jo, so neizčrpen vir naravoslovnega 
znanja. Pri pripravi hrane, kuhanju, 
cvrtju, pečenju hrana oz. snovi spre-
menijo videz, vonj, okus in obliko. 
Pri otrocih v vrtcu se pri spoznavanju 
snovi in razvijanju pojma snov osre-
dotočamo predvsem na razlikovanje 
lastnosti posameznih snovi. Otroci 
spoznajo, da se pri mešanju snovi in 
pripravi zmesi mešajo tudi lastnosti 
snovi. Zato ima vsaka zmes oz. meša-
nica več snovi specifičen vonj, okus, 
videz. Da do tega pridemo, pa mora-
mo sestavine pripraviti v čim manj-
še delce. To pomeni, da jih režemo, 
drobimo, sekljamo, meljemo, strga-
mo. Prav tako moramo sestavine, če 
želimo dober okus, dodati v pravem 
razmerju, kar pomeni, da snovi meri-
mo. Nekaterim snovem merimo pros-
tornino in otroci pri tem uporabljajo 

nestandardne merske enote, kot so 
žlice, skodelice ali merilne posode s 
standardnimi enotami. Snovi, ki niso 
sipke, pa lahko tudi stehtamo. Nena-
zadnje pa otroci pri tem spoznajo in 
uporabljajo orodje in pripomočke in 
spoznajo postopke za obdelavo sno-
vi (Novak 2003).

Zaključek
Otroci se ob pripravi hrane učijo 

zdravega prehranjevanja, pravilnega 
umivanja rok, pospravljanja in po-
dobno. Ob tem si oblikujejo pravil-
ne prehranjevalne navade. Za to pa 
smo odgovorni starši ter tudi vzgoji-
telji v vrtcu.

Literatura:
Krnel, D. (2005). Naravoslovje pri kuhanju. 

V: Naravoslovna solnica, letnik 10, št. 1, 
str. 32–37.

Novak, T. in sodelavci. (2003). Začetno nara-
voslovje z metodiko. Maribor: Pedagoška 
fakulteta Univerze v Mariboru.

Irena Sabljakovič, dipl. vzg. 
VVZ Antona Medveda Kamnik

Nestrukturirani material in miselni 
izzivi

Naloga strokovnih delavcev v vrt-
cu je, med drugim, graditi na otro-
kovih zmožnostih in jih voditi k 
pridobivanju novih doživetij, izku-
šenj, spoznanj, tako da jih soočamo 
z miselnimi izzivi in jim ponujamo 
predmete in materiale, ki vključuje-
jo otrokovo aktivno učenje. Otrokom 
omogočamo izražanje, doživljanje 
ter čustveno in socialno angažira-
nje. Učenje predšolskih otrok temelji 
na neposredni aktivnosti s predme-
ti in pridobivanju izkušenj z ljudmi, 
stvarmi, razmisleku o dejavnostih 
ter oblikovanju predstav in predpoj-
movnih struktur na osnovi prvih ge-
neralizacij, na notranji motivaciji in 
reševanj konkretnih problemov ter 
pridobivanju socialnih izkušenj (Ku-
rikulum za vrtce 1999). Pogosto je 
težko najti različne primerne didak-
tične igrače, ki pri otroku razvijajo 
določeno spretnost ali sposobnost. 

Otrok si lahko oboje razvija na več 
načinov. Poleg tega je otrokova kon-
centracija kratkotrajna in hitro me-
nja interes. Vzgojiteljice moramo biti 
zato čim bolj  domiselne in iznajdlji-
ve pri izbiri in tudi pri izdelavi di-
daktičnih igrač iz nestrukturiranega 
materiala.

V nadaljevanju članka bom pred-
stavila nekaj primerov takšnih igrač, 
ki sva jih izdelali s pomočnico vzgo-
jiteljice.

Igra vtikanja  iz penaste gobe

Izdelava igrače
Iz plošče penaste gobe, ki je s 

spodnje strani plastificirana, sem iz-
rezala kroge različnih velikosti. Ploš-
čo z odprtinami različnih velikosti 
(kjer sem izrezala kroge) sem prile-
pila na kartonsko podlago  in jo po-
barvala z voščenko.

Povzetek
V oddelkih prvega starost-
nega obdobja  je pozornost 
otrok zelo kratkotrajna, za-
to je pomembno, da otrokom 
ponudimo dovolj različnih 
spodbud za reševanje misel-
nih izzivov, ki jih večkrat po-
navljamo, dokler pač otroku 
predstavljajo problem. Za to 
so potrebna različna sred-
stva in igre, ki jih lahko izde-
lamo tudi sami.

Ključne besede: nestruktu-
riran material, miselni izzi-
vi, prvo starostno obdobje, 
razvoj matematičnih pred-
stav in pojmov
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Potek igre
Otroci vtikajo kroge različnih veli-

kosti v odprtine, ki ustrezajo veliko-
sti kroga. Ko so otroci uspeli  vtakniti 
vse kroge v odprtine brez preizku-
šanja, sem jim ponudila nov izziv. 
Kroge so zlagali v seriji od najmanj-
šega do največjega in obratno. Šte-
vilo krogov sem prilagajala razvojni 
sposobnosti otrok.

Slika 1: Namizna vtikanka

Igra vtikanja in 
razvrščanja žog v odprtine 
v škatli

Izdelava igrače
Ozko, podolgovato in trdo škatlo 

smo oblepili z barvnim lepilnim tra-
kom in nato vanjo izrezali odprtine 
dveh velikosti. Škatlo smo pokonč-
no obesili na omaro, tako da je bila 
s spodnje strani odprta. Pred oma-
ro sem postavili velik polkrog – bla-
zino, z namenom, da se niso žoge 
kotalile po vsej igralnici.

Potek igre
V prostor  med omaro in polkro-

gom sem stresla žoge dveh velikosti, 
ki so ustrezale velikosti odprtin na 
škatli. Otroci so pobirali žoge in jih 
vtikali v odprtine. Najprej poljubno, 
nato sem jim velikost poimenovala 
ob njihovem vtikanju. V nadaljeva-
nju so žoge vtikali po mojih navodi-
lih (veliko žogo v veliko odprtino …) 
in na koncu sami poimenovali veli-
kost (kakšna je ta žoga, kam jo boš 
dal, v katero odprtino …).

Igra vtikanja  žog v 
odprtine na viseči foliji

Izdelava igrače
Odreževa tako dolgo, široko, kom-

paktno, debelo folijo, kot je dolžina 
prostora, kjer bova folijo napeljali vo-

doravno iz ene strani na drugo stran. 
Na folijo priveževa elastične trakove 
(da se ne raztrga, ko jo otroci potiska-
jo navzdol, ob vtikanju žog), nato pa 
izreževa odprtine različnih velikosti, 
odvisno od velikosti žog, ki jih bomo 
uporabili za igro.

Potek igre
Otroci pobirajo žoge s tal in jih vti-

kajo v različno velike odprtine na vo-
doravno viseči foliji.

Najprej jih pobirajo in vtikajo 
poljubno, nato jim ubesedim veli-
kost žoge in odprtine, kamor bodo 
žogo vrgli oz. jih spodbudim, da ve-
likost  ubesedijo sami. Opozorim jih 
na povezavo; velika žoga –velika od-
prtina  in jih spodbudim k preizku-
šanju, če gre mala žoga v veliko od-
prtino in obratno. Otroke spodbujam 
in usmerjam tudi z navodili (poišči 
veliko žogo in jo potisni skozi veliko 
odprtino …).   

Slika 2: Viseča vtikanka

Simbolna igra

Priprava materiala za igro
V kotiček pripraviva medvedke, 

posteljice, odeje, lončke in krožnike 
dveh velikosti. Poleg tega še razre-
ževa PVC material na kvadrate dveh 
velikosti, plastenke v dveh velikostih 
z obarvano vodo in palčke.

Potek igre
Otroci pričnejo poljubno s simbol-

no igro, po določenem času se jim 
pridružim in jim od igri v pogovo-
ru ubesedim velikost predmetov, ki 
mi jih ponujajo, ali pa jim dajem na-
vodila. V obliki igre jih  spodbujam 
k  opazovanju in primerjanju, ko jih 
npr. prosim: »Prinesel si mi velik kos 
peciva,  jaz pa nisem lačna in bi raje 
manjšega. Ali mi lahko prineseš pro-
sim manjšega?« 

Slika 3: Simbolna igra

Igra odbiranja in 
razvrščanja ilustracij po 
velikosti

Izdelava materiala za igro
Izberem nekaj ključnih ilustracij 

iz pravljice Bor in Bina na snegu in 
jih kopiram v dveh velikostih. Nato 
jih plastificiram in šele kasneje, ko 
smo pri igri ugotovili, da bi bilo za 
otroke enostavneje, smo jih prilepili 
na stiropor, ki smo ga s stironožem 
obrezali na potrebno velikost.

Potek igre
Ob ilustracijah smo se najprej po-

govarjali o njihovi vsebini, nato smo 
jih primerjali in ugotavljali, kje je ve-
lik Bor, kje ima velike škornje, kje je 
velik snežak, kje majhen in podobno. 
Nato smo iskali enake ilustracije po 
vsebini, jih med seboj primerjali še 
po velikosti in jih razvrščali.

   Slika 4: Igra razvrščanja

Kakšni so cilji opisanih 
iger? 

Cilji so s področij dejavnosti giba-
nja, jezika, narave in matematike.

Cilji s področja gibanja: razvijanje 
koordinacije in skladnosti gibanja, raz-
vijanje prstne spretnosti, iskanje lastne 
poti pri reševanju gibalnih problemov, 
uvajanje otrok v igre s pravili.

Cilji s področja jezika: poslušanje 
jezika v vsakdanji komunikaciji, raz-
vijanje jezikovne zmožnosti v različ-
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nih funkcijah, doživljanje in spozna-
vanje verbalne komunikacije kot vira 
za reševanje problemov, razvijanje 
sposobnosti rabe jezika v povezavi 
z mišljenjem pri oblikovanju pred-
pojmovnih struktur (velikostni od-
nosi, število).

Cilji s področja narave: odkriva-
nje in spoznavanje lastnosti teles in 
materialov.

Cilji s področja matematike:  iska-
nje in uporabljanje različnih možnosti 
reševanja problema, uporaba izrazov 
za položaj predmetov (zgoraj, spodaj, 
skozi, pod, nad …), razvrščanje.

Zaključek
Za otrokov razvoj je zelo po-

membno bogato učno okolje, ki ga 
lahko, z malo domišljije in dela,   
popestrimo tudi z  igračami in ig-
rami, ki  jih izdelamo sami iz pov-
sem preprostih materialov. Menim, 
da je pri malčkih zelo pomembno, 
da za doseganje ciljev uporabimo 
različne poti in načine, saj si bodo 
ob bogati ponudbi otroci pridobi-
li več izkušenj, z vzgojiteljevo po-
močjo pa jih tudi osmislijo.

Opisane pripomočke in igralne 
dejavnosti so malčki med drugim in 

tretjim letom ugodno sprejeli, se z 
njimi dolgo ukvarjali in naredili tudi 
korak naprej v svojem razvoju.   

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

nistrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za 
šolstvo.

Priročnik h kurikulun za vrtce (2001). Mari-
bor: Založba Obzorja.

 
Marina Železnik, dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Marjetka Smetka ločuje odpadke

Uvod
Za učenje malčkov je potrebno orga-

nizirati okolje, vzpostavljati ozračje za 
pozitivne socialne interakcije, spodbu-
jati namenska dejanja otrok, omogo-
čiti reševanje problemov in verbalno 
razmišljanje. Vzgojiteljice načrtujejo 
dejavnosti, ki gradijo na otrokovih iz-
kušnjah, znanjih, interesih in zmož-
nostih, spodbujajo otroke, da naredijo 
stvari sami in omogočajo in spodbujajo 
sodelovanje med vrstniki.

Otroci v prvi starostni skupini že 
dajejo pobude za dejavnosti, ki iz-
virajo iz osebnih interesov in name-
nov, izbirajo materiale in se odloča-
jo, kaj z njimi početi. Z vsemi čutili 
aktivno raziskujejo materiale, odkri-
vajo razmerja skozi neposredne iz-
kušnje s predmeti, s svojimi beseda-
mi ali kretnjami govorijo o tem, kaj 
počnejo, in preoblikujejo in kombi-
nirajo materiale.

Dejavnosti organiziramo tako, da 
se vanje vključujejo tako otroci kot 
odrasli, da odrasli ob tem s svojim 
vzorcem spodbujamo razvoj govora 
skozi vsa področja dejavnosti, da so 
dejavnosti v kontekstu s svetom, v 
katerem živijo, da so dejavnosti iz-
zivajoče in da je v dejavnosti vklju-
čujemo didaktični pogovor.

V lanskem šolskem letu sem vo-
dila skupino otrok, starih od 2-3 
leta. Otroci v skupini so bili zelo 
radovedni in vsak izziv jih je spod-
budil k razvijanju dejavnosti. Pol-
ovica otrok je že bila stara tri leta, 
druga polovica pa je dopolnila dve 
leti in pol. Govorni razvoj je bil pri 
večini otrok v porastu. Tisti otro-
ci, ki so že dopolnili tri leta, so bi-
li sposobni daljšega pripovedova-
nja ali opisovanja predmetov, slik, 
dogodkov. Na podlagi opazovanj 
otrok in dogajanj v okolju (uvedba 
ločevanja odpadkov) sva se s po-
močnico odločili, da jih seznaniva 
z ekološko temo, varovanje narave 
in hkrati človeka  – ločevanje od-
padkov. Želeli sva, da z dejavnost-
mi spoznavajo lastnosti različnih 
materialov in razvijajo naklonjen, 
spoštljiv in odgovoren odnos do ži-
ve in nežive narave.

Priprava spodbudnega 
učnega okolja 

Otroci še niso imeli izkušenj s 
pojmi o različnih materialih, iz ka-
terih so predmeti in stvari, s kateri-

mi so se srečevali v svojem okolju. 
V igralnici smo oblikovali ekološki 
kotiček. Pri tem so pomagali tudi 
starši, ki so od doma skupaj z otro-
ki prinašali različno odpadno em-
balažo. Otroci so jo imeli možnost 
samostojno umestiti v ekološki ko-
tiček. Kotiček je bil opremljen tudi 
z različno literaturo o ločevanju od-
padkov. Otroke sva spodbujali k opi-
sovanju materialov, iz katerih je bila 
izdelana različna odpadna embala-
ža. Na stenah igralnice sva namestili 
tudi različne slikovne aplikacije, ki 
so prikazovale načine ločevanja od-
padkov. Ob teh so se otroci pogosto 
ustavljali, si jih ogledovali in se ob 
njih pogovarjali. 

Dejavnosti, v katerih so 
otroci spoznavali različne 
materiale

Otroci so odpadno embalažo raz-
iskovali, si jo ogledovali, tipali, se 
z njo igrali. S pomočnico sva jih 
spraševali po materialu posamez-
ne embalaže. Zelo dobro so pozna-
li embalažo iz papirja in stekla. Po-
imenovanja za plastično embalažo 
še niso poznali. Tudi kovinskih iz-
delkov niso znali poimenovati. Tu 
sva se s pomočnico vključili v igro 
in ob tem uporabljali izraze za do-
ločeno embalažo. Spodbujali sva jih, 
da so to počeli tudi sami. Prav kmalu 
so bili vidni rezultati, saj so v spon-
tani igri z različno embalažo upo-
rabljali prave izraze za posamezni 

Povzetek
V svojem prispevku sem 
predstavila dejavnosti in ak-
tivnosti, v katerih so 2- do 3-
letni otroci osvojili prva spo-
znanja o ločevanju odpadkov, 
ki vsakodnevno nastajajo v 
njihovem bližnjem okolju. 

Ključne besede: odpadki, lo-
čevanje, vzgoja
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material, iz katerega je bila izdela-
na embalaža.

Z embalažo različnih materialov 
so se igrali v bazenčku z vodo. Ob-
likovali smo plakat, na katerem so 
z zakritimi očmi, s tipanjem, prepo-
znavali in poiskali dva po materia-
lu enaka predmeta. Otroci so brez 
težav urejali embalažo po enakih 
lastnostih, težje pa so te lastnosti 
poimenovali. To pa so pridobili v 
dejavnostih, v katerih smo odrasli 
s pogovorom in aktivnim vključe-
vanjem v igro vplivali na dvig ravni 
razumevanja v povezavi s poimeno-
vanjem določenih pojmov.

Spoznavanje načinov 
in pomena ločevanja 
odpadkov

Otroke je v svet ločevanja odpad-
kov popeljala lutka Marjetka Smetka. 
Z animacijo lutke sva otrokom pripo-
vedovali o dogodivščinah, ki jih je 
Marjetka Smetka doživela, ko je ho-
dila po travniku, gozdu in ob potoku. 
Povedala jim je, da je bila zelo žalost-
na, ko je odkrila, da leži po travniku, 
v gozdu in tudi v potoku polno odpad-
kov, ki so poškodovali rože, živali v 
gozdu in seveda tudi ribe v potoku.

Lutka Marjetka Smetka jih je 
spremljala skozi vse dejavnosti. Ve-
lik vtis je pustila na otroke prireje-
na zgodbica Petrov dom, v kateri se 
je zgodila ekološka nesreča z razlit-
jem nafte v morje. Otroci so zgodbico 
močno podoživljali, saj so na spreho-
dih ob potoku opažali že najmanjše 
odpadke in opozarjali, da bodo uma-
zali vodo in s tem račke, ki so jih po-
gosto videvali.

Primeri dejavnosti
Spoznavanje različnih materialov

Otroci, stari od 2 do 3 leta, še ne 
poznajo pojmov za poimenovanje 
različnih materialov. Najbližje jim je 
prepoznavanje papirja, saj se z njim 
srečajo že zelo kmalu, ker se pogosto 
igrajo z različnim odpadnim papir-
jem, ki ga trgajo ali mečkajo, ogledu-
jejo si slikanice in ob tem tipajo papir 
in seveda rišejo na papir in ob tem 
spoznavajo njegove lastnosti. 

Da bi otroci spoznali lastnosti še 
drugih materialov, iz katerih so pred-
meti, ki jih srečujejo v vsakdanjem 

življenju, smo jim ponudili igro s te-
mi predmeti. Otroci so bili za igro ze-
lo motivirani. Različna embalaža jih 
je vabila k raziskovanju njihove vse-
bine ali oblike.  V igro sva se vključi-
li tudi obe s pomočnico,  tako da sva 
opisovali materiale, iz katerih so bili 
predmeti, s katerimi so se igrali otro-
ci.  »Prosim, podaj mi rdeč plastičen 
lonček, papirnato škatlico, kovinsko 
ploščico, steklen kozarček …« Raz-
lične materiale so spoznavali tudi v 
likovnih dejavnostih, ko so iz različ-
ne embalaže z lepljenjem oblikovali 
različne skulpture. 

Igra z vodo
Otrokom smo pripravili bazenček 

z vodo, plastenke, različne predmete 
in snovi. Najprej so se z vodo le igrali, 
jo prelivali, nalivali, polagali različne 
predmete v vodo in opazovali odziv 
predmetov vodi. 

V plastenke, v katere so nalili 
vodo, so vlagali različne predmete 
(plastične kroglice, koščke voščenih 
barvic, lesene delce, kovinske vijake 
ter koščke papirja). Starejši otroci v 
skupini so ob tem opisovali, kaj se s 
kakšnim predmetom dogaja (se po-
topi, plava, pušča barvo). Nekateri 
otroci so kmalu opazili, da voda ni 
več čista. Svojo ugotovitev so pove-
zali z zgodbico Petrov dom.  Kasne-
je so vlivali v plastenke jedilno olje 
in motorno olje. Vodo v plastenkah 
so vonjali in ugotovili, da ni prijetne-
ga vonja. Z napolnjenimi plastenka-
mi so se igrali, jih pretresali, kotalili, 
podirali in ob tem opazovali snovi in 
predmete v njih. 

Slika 1: Vlivanje olja v vodo

Pogosto so ob tem pripovedovali, 
da je voda umazana, da se v njej ne 
vidi plastičnih predmetov in da se je 
papir raztrgal. V tej dejavnosti so do-
bili izkušnje o tem, da se voda zelo 

hitro umaže in da taka ni pitna in da 
tudi smrdi. Odrasli smo ob teh de-
javnostih razvili didaktični pogovor, 
v katerem so otroci nadgradili svoja 
praktična spoznanja, ki so jih prido-
bili v igri. 

Pripravili sva dejavnost, s katero 
so otroci poskušali očistiti vodo, ki 
so jo v prvih dejavnostih umazali. V 
posodo z vodo so vlili malo olja, da 
je nastal na površini masten madež. 
Skupaj smo pripravili filter, s kate-
rim naj bi očistili vodo, v zapored-
ju: čista posoda, cedilo, gaza, pesek, 
oglje. Otroci so vlivali onesnaženo 
vodo skozi filter in opazovali razliko 
med onesnaženo vodo in vodo pod 
cedilom. Opazovali so očiščeno vodo 
in bili z rezultatom filtriranja zado-
voljni. Osvojili so nove pojme o eko-
logiji, kot so onesnaženje, čistilna na-
prava za vodo …

Ločevanje odpadne embalaže
Pripravili sva velik format papirja. 

Skupaj smo ga razdelili na tri dele 
in te dele označili s simboli za posa-
mezno embalažo. Samostojno so le-
pili embalažo, ki smo jo v ta namen 
pripravili, v določen del plakata. Ob 
tej dejavnosti je ves čas tekel didak-
tični pogovor.

V naslednji fazi so samostojno 
ločevali embalažo v pripravljene za-
bojnike. Ločevali so embalažo iz pa-
pirja, plastike in stekla. Seveda niso 
le pobirali embalaže iz kupa, kjer je 
bila zbrana, temveč so si jo ogledo-
vali, jo tipali in se o njej pogovarja-
li. Pogosto so se obračali na naju in 
preverjali, če se odločajo za pravilen 
zabojnik. Embalažo, ki so jo otroci 
razvrstili po izdelanih zabojnikih, 
smo odnesli na ekološki otok, v bli-
žini stavbe vrtca, kjer so z najino po-
močjo razvrstili odpadno embalažo v 
posamezne zabojnike. Ob tem so pri-
povedovali, da to počnejo tudi skupaj 
s starši, opisovali so posode za od-
padke, ki jih imajo doma, predvsem 
pa so pokazali poznavanje povezave 
barve posod z določeno vrsto odpad-
ne embalaže. 

Recikliranje odpadnega papirja
Časopisni papir so trgali na majh-

ne koščke in ga odlagali v plastični 
bazenček. Skupaj smo papir zalili z 
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Uvod
Pojem »kurikuluma« daje po-

membnost samemu procesu pred-
šolske vzgoje, na celoto interakci-
jo in izkušnje, iz katerih se otrok v 
vrtcu uči. V kurikulumu je posebej 
poudarjena otroška igra kot dejav-
nost, ki je svobodna, odprta in pri-
jetna za otroka. V otrokovi igri in 

dejavnostih se nenehno prepletajo 
različna področja kurikula, kar je v 
tem starostnem obdobju smiselno in 
strokovno utemeljeno. Načrtovanje 
vzgojnega dela pomeni načrtovanje 
celotnega življenja v vrtcu. Osnova 
za načrtovanje, izvajanje in ovred-
notenje vzgojnega dela je spozna-
nje, da otrok razume svet celostno 
(Kurikulum za vrtce 1999). Temelj 
pedagoškega dela našega vrtca je 
ustvarjalno mišljenje, dobro počut-
je in dobri odnosi, zaupnost, odpr-
tost, veselje ter zadovoljstvo otrok, 
staršev in zaposlenih. 

Pot do kvalitetnega dela v 
oddelku

V vrtcu Lendava sem zaposlena 
dobrih 26 let. Od tega večino dela 
opravljam v kombiniranem oddelku 
v enoti Hotiza, kjer so otroci stari od 
2 do 6 let. 

Stavba, v kateri je vrtec, je nekda-
nja stara šola, ki je pri zaposlenih 
zelo priljubljena, saj daje občutek 
domačnosti, delo v njej je prijetno. 
Odrasli ustvarjamo pozitivno klimo 
in stremimo k dobrim medsebojnim 
odnosom. To nam omogoča, da zna-
mo poskrbeti za uspešen tim. V po-
govorih znamo prisluhniti drug dru-
gemu in upoštevamo posameznikove 
ideje, zamisli ter komuniciramo v 
prijetnem vzdušju. 

Zelo ljub mi je naslednji prego-
vor: »Dober nasvet enega človeka 
je srebro, dober nasvet več ljudi je 
zlato«. Pregovor je pomemben tako 
za odrasle in za otroke. Zgled za pri-
jetno in prijazno komunikacijo smo 
odrasli. Zelo pomembna je pozitiv-
na neverbalna komunikacija, ki se 
odraža v nasmehu, dotiku, prijemu 
…  Pomembna pa je tudi verbalna 
komunikacija, ki se kaže v prijazni 

Za dobro prakso

vodo, sami pa so pregnetli papir in 
vodo v papirno kašo in mi jo poma-
gali naložiti v mešalnik, s katerim 
smo si pomagali, da smo dobili fino 
papirno kašo. V drugi večji posodi so 
imeli v vodi postavljeno sito za izde-
lavo recikliranega papirja. Na sito so 
vlivali papirno kašo. Pomagala sem 
jim, da smo sito dvignili iz vode, ga 
razpeli, položili nanj posebno folijo, 
na kateri smo iz papirne kaše na ve-
liki brisači iztisnili vodo. Vsak otrok 
je izdelal en list recikliranega papirja. 
Iz njega so izdelali voščilnice za ma-
mice. Na svoje voščilnice so bili zelo 
ponosni. Staršem so pripovedovali o 
postopku izdelave papirja in o tem, 
kako je nastala voščilnica. 

 

Slika 2: Priprava odpadnega papirja za 
reciklažo.

Zaključek
Otroci so v organiziranih dejav-

nostih naredili prve ekološke ko-
rake, ki pa za njih seveda niso bi-
li znanost, temveč aktivna igra, ki 
smo jo pripravili odrasli, na podla-
gi njihovih pobud in seveda pobud 
iz okolja. Če bi odrasli otrokom sa-
mo pripravili različen odpadni ma-
terial in se ne bi aktivno vključili v 
dejavnosti, bi otroci ostali na ena-
ki razvojni stopnji, kot so bili pred 
dejavnostmi. Ker pa so otroci delo-
vali s pomočjo odraslega, ki jim je 
zastavljal nove izzive, so pridobili 
nove izkušnje, podatke in razume-
vanje nekaterih procesov. Otroci so 
se v interakciji z odraslimi učili in 
razvijali svoje sposobnosti in nova 
razumevanja.

Pomen zgodnjega učenja v pr-
vem starostnem obdobju je zelo 
velik, saj ob spodbudah odraslega 
otroci hitreje napredujejo v svojem 
razvoju. Pri tem je zelo pomemben 
didaktični pogovor oziroma vzgoji-
teljevo pripovedovanje, opisovanje 
in pojasnjevanje ob različnih aktiv-
nostih. Res je, da vzgojitelji v sku-
pinah prvega starostnega obdobja 

mnogo časa porabijo za zagotav-
ljanje bioloških potreb otrok in se-
veda potreb po varnosti in ljubez-
ni, vendar se zavedamo, kako zelo 
pomembno je organizirati dejavno-
sti, v katerih spodbujamo in vodi-
mo otroke k napredku na vseh po-
dročjih razvoja. 
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Delo v kombiniranem oddelku
Povzetek
V svojem prispevku predstav-
ljam izkušnje lastne prakse, 
s poudarkom na uspešnem 
timskem sodelovanju in mož-
nostih za kvalitetno delo v 
kombiniranem oddelku. 

Ključne besede: tim, kombi-
nirani oddelek
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besedi, pogovoru, poslušanju, reše-
vanju konfliktov. Timsko sodelova-
nje omogoča kvalitetno in uspešno 
vzgojno delo.

Timsko delo v vrtcu ni le eno od 
načel delovanja sodobnega vrtca; 
nanj lahko gledamo kot na pristop za 
uresničevanje ostalih načel kurikula 
za vrtce. Timsko delo je ključen de-
javnik oblikovanja sodelovalne kul-
ture, slednja pa ga hkrati spodbuja 
in pogojuje. Pri oblikovanju sodelo-
valne kulture ima ključno vlogo vod-
stvo, ki prek svoje vizije in vrednot 
vpliva na odnose v delovnem okolju. 
Za zagotavljanje kakovostnega dela 
v vrtcu mora timsko delo vključeva-
ti vse tri etape: timsko načrtovanje, 
timsko izvajanje in timsko evalvacijo 
(Polak 2008).

Delo v kombiniranem oddelku, 
ki ga opravljam, je odgovorno in po-
membno. Že nekaj let razmišljam, 
kako predstaviti zanimivosti dela 
v oddelku, v katerega so vključeni 
otroci različne starosti. Izkušnje ka-
žejo, da je za tako delo potrebno ve-
liko truda, strokovnosti in znanja, da 
se upošteva  vsak otrok in se mu po-
sveti. Otroci in njihovi starši moj trud 
povrnejo z zadovoljstvom in zaupa-
njem. Zame kot vzgojiteljico je zelo 
pomembno, da nudim pozornost in 
čustveno toplino vsakemu posamez-
niku. Otrok to začuti takoj in tako tu-
di sam vrača svoja čustva, hkrati pa 
zaradi tega rad obiskuje vrtec in se v 
njem prijetno počuti. 

Moja izkušnja mi pravi, da je v 
kombiniranih oddelkih manj agre-
sivnosti, konfliktov in tekmovalno-
sti ter več prosocialnih kontaktov. 
Otroci pridobijo izkušnje in medse-
bojno sodelujejo. V naši enoti starej-
ši otroci pokažejo večjo občutljivost, 
mlajši pa se ob pomoči starejših po-
čutijo bolj varno. Velikokrat se zgo-
di, da starejši otroci radi prevzamejo 
skrb za mlajše. Med seboj si poma-
gajo, mlajši posnemajo starejše, so 
samostojni, znajo izražati svoje želje 
in se podrejati, naučijo se pravil ob-
našanja, so ustvarjalni in navezujejo 
prijateljstva. Tudi komunikacija pote-
ka bolj naravno, razvijanje verbalnih 
sposobnosti je uspešnejše. 

Pomembnost dajem poznavanju 
vsakega otroka, saj je večkrat potreb-

no vzgojno delo fleksibilno načrtova-
ti. Prišla sem do spoznanja, da mi je 
delo z različno starimi otroki izziv za 
boljše in bolj ustvarjalno delo. 

Ker se že nekaj let ukvarjam z iz-
boljševanjem svojega dela, sem uve-
dla aktivno učenje, portfolio otroka, 
ERR pristop in elemente uspešne 
prakse. Začela sem z uporabo tehni-
ke aktivnega učenja otrok ter s tem 
razvijanje kritičnega mišljenja. 

Pri aktivnem učenju otrokom 
omogočam, da so aktivni udeležen-
ci pri raziskovanju, razmišljanju ali 
sklepanju, reševanju nalog in proble-
mov, izražanju svojih mnenj in izku-
šenj. Dajem jim možnost raznolikosti 
razmišljanja in obenem upoštevanja 
predlogov drugih. Pri samem uče-
nju jim postavljam večinoma odprta 
vprašanja in jih na tak način motivi-
ram k razmišljanju. Otrok postane 
aktiven, ko na osnovi lastne aktiv-
nosti prihaja do novih spoznanj, ve-
denj, sprememb in jih potem upora-
bi v praksi. Ob tem pa mu moramo 
omogočiti možnosti izbire. Želim, da 
otroci aktivno sodelujejo, ker se za-
vedam, da na ta način učenje posta-
ne trajno.

Zavedam se tudi, da se je v današ-
njem času in ob določenih novostih 
potrebno stalno strokovno izpopol-
njevati. Nekaj let se že ukvarjam s 
pomenom in osveščanjem pravilnega 
zapisa refleksije in evalvacije, kar mi 
omogoča kakovostno spreminjanje 
in razvijanje dobre prakse. 

Moj dan v vrtcu
Moj dan v vrtcu se začne s toplim 

pozdravom, nasmehom in dobro vo-
ljo vseh prisotnih. Prav posebno po-
zornost posvečam otrokom, ko jih 
ogovorim, objamem ali pobožam. 
Pripovedovanja in doživetja otrok se 
kar zlivajo z enega konca igralnice 
na drugi konec. Sledi priprava drse-
če malice, kjer imajo otroci med pre-
hranjevanjem tudi možnost vključe-
vanja v igro. 

Vzgojno delo poteka v vrtcu sko-
zi ves dan, ko se igra po želji pre-
pleta s strokovno pripravljenimi de-
javnostmi, med katerimi lahko otrok 
izbira.

S pomočnico vzgojiteljice si veči-
noma razdeliva delo in dogovoriva za 

izvajanje vodenih dejavnosti, ki pote-
kajo v okviru šestih področij. Otroci 
imajo možnost, da se vključujejo in 
sodelujejo po svojih sposobnostih in 
interesih, lahko se igrajo po svoji želji 
ali se umaknejo od skupine.

Zadovoljna sem, da sem sposo-
bna ob določenih situacijah upošte-
vati posameznega otroka in mu dati 
možnost, da je sam iskal odgovore, 
pri določenih problemih prišel do re-
šitve in bil ustvarjalen po svojih za-
mislih, idejah, sposobnostih ter po-
čutju.

Zaključek
Svoje poslanstvo vzgojiteljice 

opravljam profesionalno in si vedno 
znova prizadevam biti uspešnejša pri 
svojem delu. Še nadalje se bom zav-
zemala za upoštevanje vrednot, kot 
so strpnost, sodelovanje, odgovor-
nost, zaupnost, spoštovanje, razu-
mevanje in prijateljstvo, ki so moje 
vodilo tako v vrtcu kot izven njega. 
Ugotovila pa sem, da moram biti pri 
svojem delu še bolj prilagodljiva in 
fleksibilna. Prilagodljiva predvsem 
do otrokovih različnih pristopov pri 
odkrivanju sveta, da vsakemu nudim 
spodbudno učno okolje in pogoj za 
njegov razvoj. 
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Najprej po znanje
Kuža Pazi, z repkom miga, avtorja 

Janeza Bitenca, je bila prva pesmica, 
ki jo je mala Pina leta 2000 zaigrala 
na ksilofon kar po posluhu. Takoj so 
se ji pridružila še tri dekleta, ki so 
pokazala velik interes za igranje na 
instrumente. Njihova vztrajnost in 
želja po glasbenem ustvarjanju sta 
tudi mene vzpodbudili, da sem za-
čela nadgrajevati svoje znanje na se-
minarjih s področja glasbene vzgoje 
predšolskih otrok. Obogatena z zna-
nje sem se zavzeto lotila dela z otroki 
na področju glasbene vzgoje.

Glasbeni kotiček v igralnici
Otroci imajo prirojene dispozici-

je, ki jih lahko razvijejo v sposobno-
sti le, če imajo dovolj stimulativno 
okolje. Ker lahko glasbo uvedemo v 
vsa področja dejavnosti, sem se od-
ločila, da v svoji igralnici organizi-
ram celoletni glasbeni kotiček, v ka-
terem so materiali za proizvajanje 
raznih zvokov, ritmični in melodič-
ni instrumenti. Ko sem to poveda-
la kolegicam, se je takoj pojavila di-
lema glede hrupa. Ne bo v igralnici 
preglasno? Na začetku ga je bilo res 

preveč. Skupaj z otroki smo se za-
to dogovorili za nekatera pravila, ki 
so jih otroci upoštevali in hrup je bil 
odpravljen. Otroci so radi prihajali v 
glasbeni kotiček, na njihovo igranje 
pa so postali pozorni tudi drugi otro-
ci in kolegice vzgojiteljice. V želji, da 
bi bili lahko tudi drugi otroci vklju-
čeni v glasbeno ustvarjanje, smo se 
v vrtcu odločili, da v okviru obogatit-
venih dejavnosti tudi otrokom drugih 
oddelkov ponudimo možnost glasbe-
nega udejstvovanja. Oblikovali smo 
idejo glasbenega krožka.

Glasbeni krožek
Kurikulum za vrtce (1999) nas ob-

vezuje, da omogočimo otrokom vse-
stranske glasbene dejavnosti: glasbe-
ne didaktične igre, petje, poslušanje 
in igranje na instrumente. Glasbene 
dejavnosti so sestavni del področja 
umetnosti. Vzgojiteljica jih organizi-
ra tako, da lahko sodelujejo vsi otro-
ci, ki to želijo.

V glasbeni krožek pa se vključijo 
tisti otroci, ki jim je glasba še nekaj 
več, ki pokažejo več zanimanja za 
glasbo in instrumente. Krožek pote-

Orffov glasbeni krožek
Povzetek
Otroci imajo prirojene glas-
bene dispozicije, ki jih lahko 
razvijejo v sposobnosti le, 
če imajo dovolj stimulativno 
glasbeno okolje. 

V članku prikazujem začetke 
nastajanja Orffovega glasbe-
nega krožka v Vrtcu Tončke 
Čečeve v Celju, ki praznuje 
letos že deseto obletnico ne-
prekinjenega in uspešnega 
delovanja. V krožku se je v 
teh letih učilo igrati na Orffo-
ve instrumente že več kot sto 
otrok.

Ključne besede: glasba, kro-
žek, Orffovi instrumenti

Slika 2: Del krožka na vaji 

Slika 1: Glasbeni kotiček v igralnici
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ka, tako kot drugi krožki, po urniku, 
običajno enkrat tedensko kot interes-
na dejavnost za otroke iz več skupin. 
Krožki so v našem vrtcu obogatitve-
na dejavnost in s tem sestavni del iz-
vedbenega kurikula. Vsak otrok si iz-
bere krožek, ki ga želi.

Pri glasbenem krožku posvečamo 
več pozornosti raziskovalni igri in ig-
ranju na Orffove instrumente. Pri re-
produciranju določenih glasbenih vse-
bin z glasbili si otroci razvijajo drobno 
motoriko, sposobnost koncentracije, 
pomnjenja, občutek za ritem in po-
sluh. Otrokom je potrebno zagotoviti 
tudi dovolj časa za eksperimentiranje 
z glasbili, s katerimi si pridobivajo no-
ve glasbene izkušnje.

Otroci spoznavajo telo kot instru-
ment (tleskanje, ploskanje, topotanje 
…). Spremljajo razna ritmična bese-
dila, ljudske izštevanke, šaljivke in 
pesmice. Te spretnostne vaje pome-
nijo nekakšno predpripravo za igra-
nje na Orffove instrumente.

Sledi raziskovanje ritmičnih in-
strumentov, s katerimi otroci repro-
ducirajo razne zvočne slike in si ta-
ko razvijajo občutljivost za zvoke. 
Spremljajo govorjena besedila in pes-
mi, ki smo jih spremljali že z lastnimi 
instrumenti – tako razvijajo občutek 
za ritem.  Še bolj privlačno pa je za 
otroke igranje na melodične instru-
mente. Preko raziskovalne igre otroci 
instrumente spoznajo in se naučijo 
pravilne tehnike igranja. 

Zavedam se, da so otrokove glas-
bene sposobnosti različne, zato je 
potrebno tudi individualno delo. 
To omogočim otrokom pred svojim  
uradnim nastopom službe (med 7.00  
in 7.30), v tihem okolju, pridoblje-
na znanja pa enkrat tedensko pove-
žemo v celoto. Ugotovila sem, da so 
otroci zjutraj bolj zbrani in dovzet-
ni za nova znanja, kot so na primer 
po kosilu. To so otroci sprejeli in ra-
di prihajajo k jutranjemu individu-
alnemu delu. Otroci najprej iščejo 
melodije preprostih znanih otroških 
pesmi po posluhu (Kuža Pazi, Mar-
ko skače ….), sledi učenje preproste 
melodične spremljave. Otrokom po-
magam tako, da jim z instrumenta 
snamem vse nepotrebne ploščice. V 
nadaljevanju se otroci učijo izvajati 
kratke melodične motive zahtevnej-

ših pesmi, ki jih povežejo v celoto. 
Pri delu otroke spodbujam in se ve-
selim njihovih uspehov. Veliko tru-
da, vztrajnosti in vaje je potrebno, 
da zazveni uglašena melodija, zato 
jim vsi z veseljem prisluhnemo, ko 
se predstavijo.

Otroci glasbenega krožka so po-
pestrili marsikatero prireditev v vrtcu 
in opozorili nase v širši okolici. Med 
drugi smo nastopili na:
 -   različnih prireditvah za starše in 

otroke v vrtcu,
- vsakoletnih prireditvah, ki jih 

organizira MČ Hudinja,
- na obletnicah Vrtca Tončke Če-

čeve (55. in 60. letnica),
-  na odprtju razstav vrtca v Mu-

zeju novejše zgodovine ali v Po-
krajinskem muzeju,

- na javnih prireditvah vrtca 
»Otroški mozaik« v Narodnem 
domu,

- na vsakoletni  medobmočni re-
viji pevskih in glasbenih skupin 
vrtcev  »Pojem in igram«.
Na medobmočni reviji »Pojem in 

igram« nas vsako leto oceni tudi dr. 
Dragica Virt. Najbolj pa smo ponos-
ni na nastop na XIV. državnem sre-
čanju Orffovih skupin, ki je potekal  
leta 2009 v kraju Visoko pri Kranju, 
kjer smo bili edini predstavniki vrt-
ca in s strani strokovne žirije prejeli 
spodbudne pohvale. Z  nastopom pa 
smo popestrili tudi Regijski posvet 
Ministrstva za šolstvo in šport z mi-
nistrom dr. Igorjem Lukšičem in dr-
žavno sekretarko gospo Alenko Kov-
šca v Celju (oktober 2009).

Zaključek
Naj zaključim z mislijo legendar-

ne profesorice Mire Voglar (2000).
 »Če več posameznikov poustvar-

ja (ali ustvarja) glasbeno delo v obliki 
sodelovalne igre, pri kateri delež po-
sameznika ni usmerjen k sebi, ampak 
k celoti, lahko temu rečemo skupin-
sko ali skupno muziciranje. Muzici-
rati pomeni več kot zaigrati skladbo. 
Pomeni, da je vsak sodelujoči notra-
nje povezan z glasbeno vsebino, ki jo 
pomaga oživljati, in tudi z vsemi so-
delujočimi, ki skupno tkejo to glasbe-
no prejo – glasbeni pogovor –, pri ka-
terem vsak sliši sebe in sogovornike, 
posluša glasbeni tok – prejo – in po 
njej uravnava svoj prispevek.«

Tej  misli smo sledili tudi mi. Otro-
ci so znotraj glasbenega krožka pove-
zani, si med seboj pomagajo in svoje 
v krožku pridobljeno znanje prena-
šajo v svoje matične oddelke. Mlade 
glasbenike druži veselje do glasbe, 
zato tudi radi  obiskujejo glasbeni 
krožek, kjer je vedno veselo.

Literatura:
Voglar. M. ( 2000). Skladbe za male in velike 

instrumente. Ljubljana: DZS.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Minis-
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Silva Smrečnik, vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Slika 3: Nastop na XIV. državnem srečanju Orffovih skupin
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Spoštovani gospod akademik, na 
zadnjem strokovnem srečanju 
ravnateljic in ravnateljev vrtcev 
v Portorožu ste imeli predavanje 
o pomenu splošne izobrazbe za 
vrednostni sistem in harmonični 
razvoj odgovornega človeka. Kak-
šen vtis ste odnesli s posveta?

Najbrž je bil marsikdo presene-
čen, da se je na strokovnem sreča-
nju ravnateljic in ravnateljev vrtcev 
pojavil človek, ki na prvi pogled na 
tako prireditev res ne spada. Prišel 
sem na povabilo ministra za šolstvo 
in šport, g. Igorja Lukšiča, po naj-
inem pogovoru pred meseci, v ka-
terem sem izrazil mnenje, da mladi 
potrebujejo več vzgoje o vrednotah. 
Strinjal se je in vprašal, kje naj se 
po mojem mnenju taka vzgoja za-
čne. »Čim prej, a najpozneje v vrt-
cu,« je bil moj odgovor. Takoj sem 
dobil prijazno povabilo na vaše sre-
čanje.  Moj vtis pa je bilo presene-
čenje, da so me poslušalci tako lepo 
in toplo sprejeli.

Kakšna je povezava med splošno 
izobrazbo, vrednotami in razvo-
jem odgovornega človeka?

Na Akademiji se res zavzemamo, 
da bi bili naši otroci in mladostni-
ki deležni boljše splošne izobrazbe. 
Obenem pa je potrebna orientacija 
o vrednotah. Šolsko znanje je treba 
umestiti v sistem vrednot. Poznati 
dejstva, denimo o naravi, zgodovi-
ni, medčloveških odnosih, družbe-
nem redu, je premalo. Potrebno je tu-
di etično ovrednotenje. Brez tega ne 
moremo vzgojiti odgovornega, do-
brega človeka, ki se bo znal odločati 
pravilno in etično.  

Kdaj lahko pri sebi rečemo, da de-
lujemo v skladu s splošnimi etič-
nimi vrednotami? 

Ko se za nekaj odločamo in ne iz-
beremo tistega, k čemur nas nago-
varjajo sebičnost, koristoljubje, le-
nobnost ali impulz, ampak se zaradi 
nekega ozira odločimo drugače, je ta 
ozir morda vrednota. Preprosto me-
rilo za etičnost je, ali o nečem lahko 
rečemo, da je prav, da je dobro in da 
je lepo. 

Vse življenje že delujete na po-
dročju medicine, natančneje nev-
rologije. Lahko našim bralkam 

in bralcem na kratko razložite, 
kakšna veja medicine je to, s čim 
se ukvarja? 

Nevrologija je veda o delovanju 
živčevja in njegovih boleznih. Ima 
pa številne panoge. Sam delujem na 
področju klinične nevrofiziologije, 
kjer se ukvarjamo z diagnostiko in 
deloma tudi zdravljenjem vrste raz-
ličnih motenj in bolezni. Take so na 
primer živčnomišične bolezni, epi-
lepsija, motnje spanja, poškodbe 
in okvare živcev ter tudi posledice 
okvar hrbtenjače in možganov. Pri 
vsem tem sodelujemo s strokovnjaki 
cele vrste drugih medicinskih strok, 
poleg nevrologov še pogosto z nev-
rokirurgi, travmatologi, ortopedi, pe-
diatri in drugimi. 

Če vas prav razumemo, je razvoj 
funkcij živčevja kritično odvisen 
od pravočasne izpostavljenosti 
otroka ustreznim spodbudam. 
Kaj mislite s tem?

To je bila pravzaprav vodilna mi-
sel mojega prispevka na vašem sre-
čanju – nevrofiziološko spoznanje 
o nenadomestljivosti vzgoje in uče-
nja v zgodnjih obdobjih življenja. Za 
nekatere prvine vzgoje je človek do-
jemljiv samo v majhnem  časovnem 
oknu. Okno je lahko res presenetljivo 

Znanje je treba umestiti v sistem vrednot

Akademik, prof. dr. JOŽE TRONTELJ  

 Predsednik Slovenske aka-
demije znanosti in umetno-
sti, prof. dr. Jože Trontelj, 
se je pred sedemdesetimi leti 
rodil v Kamniku. 

Ko je končal študij medici-
ne, se je posvetil klinični 
nevrofiziologiji. Leta 1986 
je bil habilitiran za rednega 
profesorje na Medicinski fa-
kulteti v Ljubljani. Dosegel je 
izjemne znanstvene uspehe 
na področju nevrofiziologije 
in nevrologije in objavil vrsto 
pomembnih znanstvenih del.

Leta 2008 je postal predsed-
nik najvišje slovenske znan-
stvene ustanove. Zadnja leta 
je dejaven na področju biome-
dicinske etike.
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ozko – od nekaj tednov do nekaj me-
secev ali let. To velja za prav ravno-
vrstne stvari: denimo za razvoj vida. 
Če novorojenčke pustite prve tedne 
življenja v temi, bodo vse življenje 
slepi. Podobno velja za temeljne spo-
sobnosti gibanja, za jezik in govor, za 
sposobnost empatije, za čustveno in-
teligenco – in velja tudi za dojemanje 
in sprejemanje vrednot. To zadnje se-
ga celo v obdobje adolescence. A pri 
nobeni od naštetih sposobnosti ne 
moremo računati na poznejše, na-
domestno vseživljenjsko učenje. V 
teh rečeh ostaja poznejša izpostavlje-
nost vzgojnim spodbudam brez pra-
vih učinkov. Pomen tega spoznanja 
je naravnost neprecenljiv. 

Poudarjate, da pomanjkanje nor-
malne stimulacije iz otrokovega 
okolja povzroči v otroštvu nepo-
pravljive strukturne okvare v razvi-
jajoči se možganski skorji. Zakaj?

Če se v zgodnjih obdobjih razvoja 
določene povezave med nevroni ne 
uporabijo, ker ni ustrezne spodbu-
de, učeče izkušnje, te povezave ne 
čakajo dolgo, temveč preprosto pro-
padejo in izginejo. Če pride izkuš-
nja pozneje, nima več živčnih poti, 
nevronskih mrež, ki naj bi jih aktivi-
rala, torej ostane brez učinka. Zani-
mivo pa je, da je podobno škodljiva 
preintenzivna, prepogosto ponavlja-
na izkušnja. Ta pretirano ojači ‘svo-
je’ kombinacije nevronov, druge pa 
zatre, tako da izginejo. Atrofija teh 
nevronov in sinaptičnih povezav za 
vedno uniči možnost alternativnega 
odločanja, alternativnega vedenja, 
primernega neki drugi situaciji. To 
je nevrofiziološki temelj indoktrini-
ranja. Človek preprosto ne zna in ne 
zmore reagirati drugače, kot je bil na-
učen. Že pretirano učenje na pamet 
lahko naredi takšno škodo. 

Omenjali ste nekatere spodbudne 
raziskave. Nam lahko opišete kak-
šen primer?

To je že klasična je Perryjeva štu-
dija o predšolski vzgoji (High/Scope’s 
Perry Preschool Study). Zajela je 123 
afroameriških otrok, starih 3 leta, ro-
jenih v revnih družinah v 60. letih 
prejšnjega stoletja. Otroke so razde-
lili v dve skupini: ena je imela kako-

vostno predšolsko vzgojo, druga pa 
je doraščala v svojih družinah. Otro-
kom so sledili skozi nadaljnjih 40 let. 
Razlike med skupinama so bile veli-
kanske celo po desetletjih.  Že pri 5 
letih je bilo v skupini s predšolsko 
vzgojo 2-krat več inteligentnih otrok, 
pri 14 letih so se trikrat bolje odreza-
li v šoli, pozneje jih je veliko več do-
seglo srednješolsko izobrazbo, v po-
klicu so veliko več zaslužili, mnogo 
manj jih je zašlo na kriva pota. 

Če vas prav razumemo, je informa-
cija iz okolja nevrokemični signal, 
ki se hoče povezati z nevroni? Kaj 
se pravzaprav dogaja v možganih, 
ki sprejmejo neko informacijo iz 
okolja?

Dozorevanje osrednjega živčevja 
je zapleteno dogajanje, vsega še ne 
razumemo. Vemo za dva temeljno 
različna mehanizma za vzpostavlja-
nje nevronskih povezav v možganski 
skorji: prvi so molekularni ‘ključi’, 
drugi pa vzorci nevronske aktivnosti. 
Prvi vodijo selitve nevronov in rast 
njihovih aksonov z določenih podro-
čij na oddaljena tarčna mesta, urejajo 
nastanek sinaptičnih stikov. 

Nadaljnji razvoj je odvisen od ko-
ordinacije živčne dejavnosti med 
presinaptičnimi in postsinaptični-
mi nevroni. Tu gre za sodelovanje 
in tekmovanje. Nevroni, ki delujejo 
hkrati, v sinhroniji, imajo prednost; 
sinapse nevronov, ki ne sodelujejo 
na ta način, pa se umaknejo in izgi-
nejo. Rezultat je izjemno natančno 
povezovanje posamičnih nevronov 
s tisoči drugih, krajevno na submi-
kronski ravni, kemično pa na ravni 
molekul. 

V nekem trenutku imamo izredno 
številne povezave med nevroni mož-
ganske skorje. Ko se določena kombi-
nacija nevronov vzburi zaradi neke-
ga dogajanja v okolju, ki ga zaznajo 
čutilni mehanizmi, se povezljivost te 
kombinacije poveča. Njeno prednost 
še poveča hkratna dejavnost  kake 
sosednje mreže. Obenem se neaktiv-
ne povezave oslabijo. ‘Sodelovanje’ 
in ‘tekmovanje’ sta pomembna v tej 
kritični dobi razvoja. Prevlada enih 
povezav nad drugimi je dramatično 
odvisna od ravnovesja med aktiv-
nostjo presinaptičnih nevronov. Po 

koncu kritične dobe postanejo pove-
zave stabilne, mnogo manj odvisne 
od ravnovesja v aktivnosti. 

Poleg senzoričnih izkušenj v toč-
no določenih časovnih obdobjih so 
razvijajoči se možgani odvisni še od 
genetskih dejavnikov, tudi od spola. 

Omenjali ste »kritično dobo«, ko 
postanejo povezave stabilne, dru-
ge pa propadejo. S čim lahko vzgo-
jitelji po vašem mnenju pozitivno 
vplivamo na nevronske povezave 
pri otrocih, ki so z nami vsak dan 
devet in več ur?

Tudi o tem je že nekaj znane-
ga. Naj navedem nedavno raziska-
vo »IEA o predšolskem projektu«. 
Zajela je 5000 4-letnih otrok iz 15 
evropskih držav. Rezultati kažejo 
naslednje: Otroci pridobijo boljše 
govorne sposobnosti, če jim pred-
šolski učitelji dovolijo čim večkrat 
samostojno izbirati svoje dejavno-
sti. Otroci pridobijo pomembno 
večje govorne sposobnosti, če za-
nje skrbijo vzgojitelji z višjo izob-
razbo. Otroci pridobijo večje misel-
ne sposobnosti, če prebijejo manj 
časa v skupinskih dejavnostih. Čim 
več opreme in vzgojnega gradiva je 
na razpolago v predšolskem okolju, 
tem boljše spoznavne sposobnosti 
pridobijo otroci. 

Zelo zanimiva se nam je zdela 
vaša trditev, da dolgočasno okolje 
z veliko ponavljanja in monotonega 
učenja na pamet uničuje otrokove 
možgane. Zakaj?

Dolgočasno okolje, monotonija in 
pretirano učenje na pamet povzroči-
jo deprivacijo, tragično osiromašenje 
otrokovega razuma. Kot sem že re-
kel, pretirano učenje na pamet dobe-
sedno poškoduje možgane. Podoben 
učinek ima zgodnja indoktrinacija, ki 
zatre sposobnost za alternativno od-
zivanje, uniči bogastvo palete vedenj-
skih vzorcev, primernih različnim si-
tuacijam. Zatre celo sposobnost za 
alternativno razmišljanje.

Dolgočasno okolje brez vzgojnih 
pobud pa je v kritičnem času enako 
usodno. Nekatere sposobnosti se ni-
koli ne morejo razviti. Odtegnitev lju-
bečega stika s staršema v prvih dveh 
letih življenja povzroči, da bo otrok 
odrasel v sociopata. 
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Navadno podcenjujemo izredno 
zmogljivost dojemanja novih infor-
macij, ki jo imajo otroški možgani 
v prvih mesecih in letih življenja. 
Včasih je niti ne opazimo, lahko se 
komu zdi celo škodljiva. Žal pa že 
ob ‘klasični’ vzgoji, ki jo na splošno 
štejemo za solidno, pestrost odzivov 
otroških možganov pojema, izvir-
nost polagoma zamenjuje priučena 
stereotipija. 

 Že nekaj časa ste predsednik 
Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti. Kaj bi kot predsednik 
sporočili slovenski vzgojiteljski 
javnosti?

Vzgoja otrok je nekaj, na kar se 
bolj ali manj vsakdo spozna. Tako 
vsaj misli. Vsak ima glede tega svoje 
teorije, veliko je lahko prebral v raz-
nih časopisih, ženskih revijah, še več 
je slišal od ljudi okrog sebe. Nekateri 
komaj čakajo svojega prvega otroka, 
na katerem bodo vse to preizkusili. 
Vsak misli, da ve, kako se tem stva-
rem streže, dvomov je malo. 

Poučno je pogledati, kaj o tem mis-
lijo otroci v svojem najobčutljivejšem, 
najbrž najbolj odločilnem času: v 
predšolskem obdobju. Vredno je vzeti 
v roke knjigo Janeka in Marjana Mu-
ska Odraslim Slovenije. Otroška spo-
ročila pretresljivo opozarjajo na tra-
gične napake, ki jih dela naša družba, 
lahko rečemo, naša kultura. Ne mis-
lim samo na razpadajoče družine, niti 
ne na sicer usodno nasilje v nekaterih 
družinah. Glavno sporočilo je, da si 
starši ne vzamejo dovolj časa za lju-
beč in vzgojni stik z otrokom. Posle-
dice vidimo med prihajajočo genera-
cijo, a jih redki razumejo. Delodajalci, 
ki zaradi zanikrnih koristi zahtevajo 
od zaposlenih z majhnimi otroki de-
lo prek delovnega časa, so odgovorni 
za morda nepopravljivo škodo, vidno 
šele desetletja pozneje. 

Nekaj je jasno: od tega, kar bomo 
storili za vzgojo naših otrok, bo od-
visna ne samo njihova usoda, ampak 
tudi usoda naroda, v svetovnem me-
rilu tudi človeštva. Ne gre le za zane-
marjene, za vedno izgubljene vzgojne 

priložnosti. Tudi prezgodnja speciali-
zacija je v tej  luči usodna napaka, je 
tragično zgrešena poraba tistega po-
sebno dragocenega časa, ki ga pozne-
je ni več mogoče nadomestiti. Človek, 
ki v mladosti ni pridobil splošnega, z 
vrednotami uravnoteženega pogleda 
na svet, ima le malo možnosti, da za-
mujeno popravi pozneje. Ta pogled 
pa ključno opredeljuje njegovo vede-
nje. Vedenje, to so odločitve v odno-
su do lastnega življenja, do drugih, 
do narave, do političnih opredelitev, 
do malone vsega.  Tudi do tega, kaj je 
z etičnega vidika prav in kaj narobe. 
Šele dovolj dobro znanje, umeščeno 
v sistem vrednot, je lahko podlaga za 
zares svobodno izbiro, za odgovorno 
in etično odločanje. 

V imenu strokovne javnosti se 
vam zahvaljujem za odgovore in 
vam želim še veliko znanstvenih 
uspehov.

Spraševala je: Betka Vrbovšek

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Jana Bastič (3 leta), mentorici Zlatka Hudovernik in Marijana Ferenc, Vrtec Lučka
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Že Platon je menil, da je razcvet države odvisen od 
glasbe: »Čim boljša je glasba, tem boljša je država,« je 
dejal (V Voglar 1979, str. 9).

Problem definiranja glasbene nadarjenosti
Velikokrat je prav glasba tisto področje, o katerem go-

vorimo, da je otrok zanjo nadarjen ali ne. Vzgojitelji in 
kasneje tudi učitelji so tisti, ki vse prevečkrat dajejo so-
dbe o otrokovi nadarjenosti. Otroka lahko označijo kot 
nenadarjenega za glasbo in ga s tem prikrajšajo za mno-
ge šolske ali obšolske dejavnosti, ki bi jih lahko obisko-
val. Otrok se s tem odpoveduje glasbenim dejavnostim. 
Razlike v nadarjenosti obstajajo na vseh področjih. Mo-
rali pa bi se zavedati, da ne obstaja samo nadarjen ali 
nenadarjen otrok, temveč so stopnje nadarjenosti raz-
lične (Denac 1994).

George (1997) v svoji knjigi omenja, da nadarjeni otro-
ci s potencialom izkazovanja nadpovprečnih rezultatov 
blestijo na širokem spektru dejavnosti iz različnih podro-
čij. Talentirani pa s potencialom izkazovanja nadpovpre-
čnih uspehov na enem področju dejavnosti. Ustvarjalnost 
(sinonim je beseda kreativnost) je sposobnost povezova-
nja idej, informacij in stvari na izviren, nenavaden način. 
Za nastanek ustvarjalnosti je potrebnih več sestavin:
- divergentno mišljenje je mišljenje v najrazličnejših 

smereh in se ne zadovolji le z najbližjo rešitvijo;
- izvirnost je podajanje snovi na nek nov, enkraten, 

neponovljiv način. Domišljija človeka velikokrat po-
sega tudi na povsem neznana, nova področja;

- prožnost je sposobnost obravnavanja problema iz 
različnih zornih kotov oziroma hitro prestopanje 
med različnimi miselnimi ravninami;

- domiselnost je vir novih idej in spodbud.

 
Slika 1: Odnos med nadarjenostjo, ustvarjalnostjo in talentom 

(George 1997)

Mnogo karakteristik, ki jih pripisujemo nadarjenim 
otrokom, lahko pripišemo tudi glasbeno nadarjenim otro-
kom. Tipični znaki so:
- na različne načine pridobiva pozornost,
- deluje samostojno in podaja pobudo,
- je zelo radoveden,
- postavlja abstraktna vprašanja, kot na primer o lju-

bezni in pravici,
- debatira in razglablja o idejah na nevsakdanje načine,
- uživa v igranju s številkami in reševanju matematič-

nih problemov na svojstven način,
- rad se igra z besedami,
- je zelo čustven do drugih (Lancaster 2003).

Ko govorimo o glasbeni nadarjenosti, pogostokrat naj-
demo tudi sinonime, kot so muzikalnost, glasbeni talent 
in glasbena sposobnost. Glede na različno stopnjo ded-
nosti bi te pojme morali razlikovati, vendar v strokovni 
literaturi niso natančno določeni (Črčinovič Rozman 19-
94). So pa osrednje komponente glasbene nadarjenosti, 
glede na Garnerjevo teorijo, naslednje:
- ritem,
- višina tona,
- horizontalne in vertikalne relacije.

Ton je veliko pomembnejši v tistih kulturah, ki upo-
rabljajo poltone pogosteje kot intervale. Ritem pa ima 
več poudarka v kulturah, ki uporabljajo bolj zapletene 
glasbene strukture. Evelyn Glennie pravi, da lahko tudi 
gluha oseba doseže zavidajoče uspehe v glasbi (Lanca-
ster 2003). Moramo pa ločiti razliko med muzikalnostjo 
in glasbeno nadarjenostjo, kar je skušal opredeliti tudi 
Ravesz. Ta pravi, da je osnovni pokazatelj muzikalno-
sti pri otroku sposobnost opažanja glasbenih vsebin in 
sposobnost doživljanja in emocionalnega reagiranja na 
glasbo. Medtem ko glasbena nadarjenost obsega visoko 

Iz teorije v prakso

Glasbeno nadarjeni otroci v vrtcu
Povzetek
O splošni nadarjenosti otrok je bilo že mno-
go raziskanega, napisanega, povedanega, o 
glasbeni nadarjenosti pa se je v zadnjem času 
šele pričelo govoriti. Ker pa ni moč zaslediti 
raziskav, v kakšni meri se vzgojiteljice in po-
močnice vzgojiteljic odločajo za izobraževanja 
na tem področju in koliko o tem vedo, sem se 
odločila raziskati drobec tega področja in ugo-
toviti, kakšno znanje o glasbeni nadarjenosti 
je prisotno v različnih vrtcih po Sloveniji. Prav 
to razmišljanje me je pripeljalo do odločitve za 
diplomsko nalogo s področja glasbene nadarje-
nosti otrok, ki sem jo opravila pri mentorici izr. 
prof. dr. Olgi Denac in somentorici asist. dr. Ka-
tarini Habe.
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razvite glasbene sposobnosti na enem ali več področjih 
glasbenih dejavnosti (Denac 1994).

Obstajajo pa različne karakteristike glasbeno talenti-
ranih otrok. Te je za obdobje od prvega do šestega raz-
reda podal Many Meeker in so naslednje:
- spontano odzivanje na ritem in glasbo,
- rad poje in si izmišlja pesmi,
- sorazmeren ali absoluten posluh in močan občutek 

za tonaliteto,
- močno razvit sluh in povezava med tonom in vizu-

alno predstavo,
- neverjetno dober spomin in nenehno razširjajoča se 

obzorja,
- zmožnost prepoznati znano melodijo tonskih in-

strumentov,
- izrazito navdušenje za igranje uvodnikov in sprem-

ljav,
- izbira glasbo kot orodje za izražanje čustev in doži-

vetij,
- ustvarjalni ogenj za improvizacijo in izkazovanje 

nagnjenj do komponiranja,
- poseben interes za glasbene instrumente in njihovo 

uporabo,
- prostovoljno udejstvovanje v glasbi in velik interes 

za učenje o glasbi,
- očitna nadarjenost za enega ali več glasbenih instru-

mentov,
- velik užitek v poslušanju žive in posnete glasbe,
- prirojen čut za estetske vrednote (lepota, zaporedje, 

oblika),
- navdušen nad nastopanjem,
- sposobnost hitrega ločevanja med istimi, podobni-

mi in kontrastnimi frazami v pesmih in delih daljših 
glasbenih kompozicij,

- občutek za sporočilno vrednost glasbe, ki se kaže v 
najmanjših spremembah tempa, dinamike in barve 
tona,

- v večglasnem igranju razloči dva ali več ritmičnih 
vzorcev, metričnih množic in melodičnih tem,

- dojemanje in razumevanje medsebojnih zvez med 
različnimi deli glasbe (Lancaster 2003).

Glasbeno nadarjenost je najverjetneje najširše defini-
ral Teplov. Ta pravi, da je to »kvalitativno originalna kom-
binacija vseh sposobnosti, od katere je odvisna možnost 
uspešnega ukvarjanja z glasbeno aktivnostjo« (Črčino-
vič Rozman1994).

Smernice za naprej
Otroci imajo glasbo zelo radi. Ob njej se razvedri-

jo, razigrajo in kar je najpomembneje, ob glasbi se 
sprostijo. Že Shakespeare je dejal, da iz glasbe pri-
haja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in 
vse bolečine srca.

Pri raziskovanju, snovanju in zaključevanju diplom-
skega dela pa se mi je porodilo nekaj predlogov za pri-
hodnje raziskave. Ti so v obliki iztočnic strnjeni v spod-
njih alinejah.

- Vzgojitelje bi morali bolj načrtno izobraževati ter 
seznanjati z usmeritvami in delom z nadarjenimi 
otroki v vrtcu.

- O glasbeno nadarjenih otrocih bi bilo potrebno na-
pisati več znanstveno raziskovalnih raziskav in o 
njih poročati.

- Poleg literature o teoretičnih dognanjih bi bila do-
brodošla tudi literatura o praktičnem delu z glasbe-
no nadarjenimi otroki; npr. zaposlitve, igre in prak-
tični napotki za delo z njimi.

- Dobrodošle bi bile dopolnitve Kurikula na področju 
splošne in glasbene nadarjenosti v vrtcu.

- Literaturo o glasbeno nadarjenih otrocih, prevedeno iz 
angleščine, bi morali prilagodili slovenskim razmeram 
in delu v vrtcih (testiranje otrok, pogoji dela ipd.).

Raziskava
Namen raziskave je bil proučiti glasbeno nadarjenost 

v predšolskem obdobju. Predvsem pa se bolje spoznati 
z glasbeno nadarjenostjo in problemom odkrivanja na-
darjenih predšolskih otrok. Za raziskavo smo uporabili 
100 anketnih vprašalnikov, ki so bili poslani v različne 
vrtce po Sloveniji. Vrnjenih je bilo 56 anket. Od tega je 
sodelovalo 54 oseb ženskega spola in 2 osebi moškega 
spola. Vrnjeni pa so bili tudi 4 vprašalniki, ki so bili po-
dani vzgojiteljem v 1. razredu OŠ. Izmed vseh anketnih 
vprašanj sem izbrala le nekaj najpomembnejših, ki po 
mojem mnenju najbolj zaznamujejo celotno raziskavo.

Graf 1:

  
»Če vzgojitelj oz. učitelj pri posameznem otroku ugo-

tovi stopnjo glasbene nadarjenosti, mora vzgojno-izobra-
ževalni proces prilagoditi tudi glasbeno nadarjenemu 
otroku. Pogosto se dogaja, da glasbeno nadarjenim otro-
kom naložimo le več dela kot njihovim sovrstnikom. To-
rej gre za razliko v kvantiteti in ne v kvaliteti dela« (De-
nac 1994).
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Graf 2:

  

Nagel (1987) razlikuje med štirimi nadarjenostmi, ki 
so najpogostejše (splošno intelektualna, psihomotorič-
na, socialna in umetnostna nadarjenost). Med odgovori 
pa je bilo precej drugih zanimivih predlogov, ki bi lahko 
razširili spekter nadarjenosti. 

Graf 3:

 
Karens in Johnson (1991) navajata, da lahko nadarjeni 

štiriletnik pogosto ve o določeni temi več kot vzgojitelji-
ca. Avtorja pa opozarjata na to, da vzgojiteljici vsekakor 
ni potrebno zato imeti občutka, da bi moral/a biti kot 
»hodeča enciklopedija«. V primeru nepoznavanja odgo-
vora ga lahko poišče kasneje ali otroka seznani s kom, 
ki mu bo na vprašanje znal odgovoriti (Karens in John-
son 1991; povz. po Mazi Golob 2003).

Graf 4:

  

Vzgojiteljice menijo, da je predvsem želja staršev, da 
otrok obiskuje določen krožek ali obogatitveno dejav-
nost. Zato večina otrok teh ne obiskuje z veseljem, ker 
po večini ustrezajo staršem, ne pa tudi željam otrok. 

 »V mnogih vrtcih živahne otroke označijo za pored-
ne, nagajive. Vzgojiteljice se premalo zavedajo, da so ti 
otroci željni ustvarjalnosti in pozornosti. Zahtevajo ce-
lega človeka, veliko mero potrpežljivosti in dobre volje, 
predvsem smeha. Glasba in ples sta področji doživetja 
in izraza ter se lahko navezujeta na vsa ostala področja, 
zato naj vzgojitelj spodbuja, razvija in ohranja otrokov 
interes in ljubezen do glasbeno-plesnih dejavnosti« (Foj-
kar 1998; povz. po Kroflič 2001).

Graf 5:

  
Znaki glasbeno nadarjenih otrok so: 
- ima dober občutek za ritem,
- ima dober občutek za koordinacijo,
- dobro loči glasbo od drugih zvokov,
- razume odnose v glasbi,

Iz teorije v prakso
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- uživa v glasbenih aktivnostih in demonstrira glasbe-
na doživetja,

- pokaže tonski spomin,
- hitro se odzove na ritem, melodijo in harmonijo,
- glasbo uporablja za izražanje čustev in doživetij,
- sklada izvirne melodije,
- uživa v plesu in dramskih aktivnostih z glasbenimi 

elementi (NSWAGTC, 2007).

Graf 6:

  
Med odgovori, ki so bili zabeleženi, so tudi takšni, ki 

karajo trenutno gnečo v vrtcih. Vzgojitelji imajo namreč 
ob preveliki količini otrok premalo časa za izstopajoče 
posameznike. Nekateri pa so celo navedli, da bi za do-
datno delo morale vzgojiteljice biti več plačane.

Graf  7:

   

Raziskave kažejo, da bi morali vložiti več truda v to, da 
bi otrokom zagotavljali kar največjo kvaliteto materiala 
za poslušanje. Različni stili glasbe lahko vplivajo na otro-
ka. Glasba Mozarta, Bacha ali Chopina ima na poslušalca 
terapevtski učinek, vojaške koračnice in ostala klasična 
dela od Wagnerja in Paganinija pa imajo energijski efekt 
(Maudale 1997, povz. po Ensign Baney 1999).

 Zaključek
Odgovori, ki so se pojavljali v anketnem vprašalniku, so 

mnogokrat odraz dejanskega stanja v vrtcu in hkrati izpo-
stavljajo nepoznavanje področja nadarjenosti in glasbene 
nadarjenosti v vrtcu. To področje namreč v Kurikulu ni 
posebej omenjeno in je v predšolskem obdobju marsik-
daj celo potisnjeno ob stran. Menim, da se v vrtcih sicer 
sorazmerno veliko poje, za izvajanje zahtevnejših aktiv-
nosti na glasbenem področju pa morda med strokovnimi 
delavci vrtcev ni dovolj glasbeno usposobljenih. Premalo 
je tudi permanentnega izobraževanja s področja pouče-
vanja glasbe predšolskih otrok, če pa že, so le-ta pogosto 
cenovno tako draga, da so za večino vrtcev nedosegljiva. 
Prepoznavanje in poučevanje glasbeno nadarjenih otrok 
pa je izključno v kompetenci vzgojiteljice, kot vodje oddel-
ka predšolskih otrok in pomočnice vzgojiteljice. Če vodja 
oddelka torej nima posebne afinitete do tega področja in 
do prepoznavanja nadarjenih otrok, pa je lahko otrok v ob-
dobju hitrega razvoja in učenja za marsikaj prikrajšan.
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Interakcijska komunikacija vzgojitelja 
in otroka v vrtcu

Komunikacija je zelo pomembna osnova je spreje-
manje, kar preprosto pomeni imeti otroke rad. Takšna 
komunikacija omogoča boljše počutje otrok, jih vzpod-
buja k govorjenju, daje občutek vrednosti, zmanjšuje 
strah. Pomembno je, da zna vzgojitelj aktivno posluša-
ti, kajti tisti, ki govori, izbira, kaj bo govoril in kdaj bo 
govoril. Aktivno poslušanje ustvarja tesnejši in zrelejši 
odnos med vzgojiteljem in otrokom. Aktivno posluša-
nje zagotavlja pravilno razumevanje sporočil. Da smo 
pripravljeni poslušati, morajo to otroci najprej zaznati 
iz našega obnašanja:
- povzamemo, kar nam je  sogovornik povedal,
- kar nam je nejasno, povprašamo; vedno sprašujemo 

po tem, kar je že povedal,
- pohvalimo ga,
- na koncu povemo svoj čustveni odziv na to kar smo 

slišali (Dickinson, D. K., & Smith 2001).

Odrasli imamo glavno vlogo pri pridobivanju veščin 
verbalnega izražanja pri majhnih otrocih. Otroci se uči-
jo izražanja ob opazovanju in medsebojnem delovanju 
odraslih, ki so izurjeni govorci. Skozi to medsebojno 
delovanje se otroci naučijo socialnih aspektov komuni-
kacije, vrstnega reda in upoštevanja pogovornega part-
nerja. Naučijo se tudi slovnice in besednjaka. Otroci so 
glavni govorci, poslušalci, spraševalci, odgovarjajoči in 
nosilci govornega razvoja ter napredka v igralnici (Ge-
nishi 1988).

Vzgojitelj ima obilno priložnosti med vzgojno-izob-
raževalnim delom govoriti bogat jezik, ki vsebuje tako 
elemente besednjaka kot slovnice, ki otroke spodbuja k 
pravilnejšemu verbalnemu izražanju. »Poznavanje spod-
budnega pogovora in uporaba širokega besednjaka s stra-
ni učitelja so povezali z otrokovim kasnejšim govornim 
in pismenim napredkom« (Dickinson & Smith 1994). 

Vzgojitelji moramo otroke spodbujati pri igri v pogo-
voru, da njihov pogovor vsebuje razlage, pripovedništvo 
in namišljeno igro, igro vlog, kjer otroci govorno ustvar-
jajo. Vzgojitelji posvečamo precejšen čas otrokovi igri, 
a naš pogovor vedno ne vsebuje bogatih, stimulativnih 
vsebin; v nekaj primerih pa kljub temu vsebuje le postav-
ke reševanja problemov, obvladovanja vedenj, nakazo-
vanja pravilnega vedenja in podajanja navodil. Deljenje 
razlag, idej, je ključnega pomena pri spodbujanju otro-
kovega kognitivnega razvoja govora. Vzgojitelji se mora-
mo potruditi in se podati v globlje razprave in abstraktno 
mišljenje, ki bi jo lahko otrok izkusil s predvidevanjem, 
analiziranjem ali pa se bi ukvarjal z literarnim likom in 
njegovimi značilnostmi. Vse preveč se mi včasih zdi, da 
nekam hitimo (tako kot v svojem življenju in v življenju 
v vrtcu) in bi torej morali stvari raziskati globlje in po-
iskati nove smernice obogatitvenega pogovora.

Izziv za vzgojitelje: ustvariti kognitiven, 
ustvarjalen govor

Seveda je na prvem mestu kvaliteta vzgojiteljevega go-
vora, ki je ključ za pravilen razvoj verbalne komunikacije. 
Izziv za vzgojitelja pa je vzpostaviti, ustvariti ustvarjalen 
govor, ki je hkrati tudi izzivalen. Obstajajo štirje nivoji 
abstraktnega govora, ki ga lahko vključuje pogovor med 
vzgojiteljem in otrokom (Massey 2004).

Stopnja 1: enakovredno dojemanje; je najnižja stop-
nja zapletenosti; osredotoči se na konkretne označbe in 
lokacije objektov in karakterjev, na primer: odrasel po-
kaže na predmet in vpraša: »Kaj je to?«

Stopnja 2: izbirna analiza/integracija zaznav; je osre-
dotočena na opisovanje in spomin, na primer:  »Kakšna 
je bila gosenica v pravljici?«

Stopnja 3: nenatančno dojemanje/zaznavanje; se na-
naša na obnovo, definiranje, primerjave in razločeva-
nje, ustvarjanje mnenja, na primer: po branju zgodbice 
odrasli vpraša po občutkih in čustvih literarnega lika: 
»Kako, mislite, se je počutil Miha, ko je  kasneje  našel 
igračo za polico?«

Stopnja 4: sklepanje z dojemanjem; ki vsebuje predvi-
devanja, reševanje problema in razlago osnutka, na pri-
mer: »Razloži mi, kako deluje ta naprava, ki si jo zgra-
dil?«, »Kako bo miška ubežala kači?«, »Kaj bi še lahko 
storila?«

Vzgojitelj je dolžan otroke pritegniti na različne ni-
voje pogovora tekom dneva, osredotoči se na ravnotežje 

Povzetek
Otroci v vrtcu zelo radi in veliko govorijo. Nji-
hovi pogovori se vrstijo eden čez drugega, po-
govarjajo se med igro, med obedi, na sprehodu, 
celo med oblačenjem. Tipična učilnica, ali kot jo 
mi imenujemo, igralnica, je izbruh aktivnosti in 
zvoka. Med poslušanjem lahko izluščiš določe-
ne pogovore, vseh pa je nemogoče slišati. Kakš-
na je kvaliteta teh pogovorov? Kakšna je vloga 
vzgojitelja pri usmerjanju in vodenju pogovora? 
Raziskave predlagajo, da so pogovori med uči-
telji in učenci planirani kot vzgojne dejavnosti 
in so ključ otrokovega pridobivanja spretnosti 
verbalnega jezika. V prispevku želim pokazati, 
kako lahko vzgojitelj pripomore k verbalnemu 
razvoju otroka.

Ključne besede: komunikacija, govor, jezik, ak-
tivno poslušanje, ustvarjalen govor

Iz teorije v prakso
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med nižjim in višjim nivojem spretnostnega pogovora. 
Da bi zvišali pomen omenjenega pogovora, v katerega 
so otroci redno vključeni, lahko vzgojitelji uporabijo 3 
ključe predšolskega konteksta:
- čas branja pravljic/knjig,
- igro,
- obede (hranjenje).

Interakcija med vzgojiteljem in otrokom 
med branjem

Vzgojitelji imamo različne metode posredovanje vse-
bin knjig. Medtem ko imamo nekateri dramatičen pri-
stop s spreminjanjem vokalov, glasov, spet drugi prebe-
rejo knjigo in postavljajo vprašanja glede na ilustracije. 
Razprave in vprašanja se lahko pojavijo pred, med ali 
po branju. Morali bi biti seznanjeni z različnimi način, 
ki pripomorejo na nivo spretnostnega mišljenja oziroma 
govora v vsakodnevnem branju. Vzgojitelj si mora v vsa-
kodnevnem urniku najti čas za branje. Zatorej vsak dan v 
roke vzamem knjigo in berem otrokom. Prav užitek jih je 
gledati in poslušati, saj besede in ilustracije iz knjig kar 
»požirajo» z očmi. Vzgojiteljev govor lahko zelo ustreza 
razvoju govora in potrebnim veščinam, ki jih otroci po-
trebujejo za uspeh v šoli (Dickinson & Tabors 2001).

Vloga odraslega je, da otroku pomaga postati pripo-
vedovalec, to pa stori z vzpodbujanjem otroka, da govo-
ri o knjigi, razširjanjem odziva s ponovnimi besedami 
(vprašanji in odgovori), dodajanjem informacij in nato 
s preverjanjem razumevanja. Da bi izpolnili to vlogo, 
lahko vzgojitelj uporablja veliko vprašanj: kdaj, kje, ka-
ko, kaj in zakaj. Skozi ta pristop branja dialogov otroci 
kombinirajo rabo jezika in obsežnost oz. razumevanje 
in pridobivajo potrebne veščine literature.

Interakcija vzgojitelja in otroka med igro
Ko vzgojitelj verbalno komunicira z otrokom v času 

igre, so otroci v manjših skupinah in včasih je prav za-
nimivo poslušati njihov pogovor in način komunikaci-
je. Primarna naloga vzgojitelja je, da mu je med igro na 
voljo. Vzgojitelj v igralnici naj bo na enem mestu, kar 
mu omogoča bolj ustvarjalen pogovor z otroki, kot pa 
če kroži po igralnici (Dickinson 1994). Vzgojitelj lah-
ko prispeva k namišljeni igri in govoru  kot vzor ali s 
kakšnimi rekviziti, podporo, ki spodbudi pogovor. Na 
primer v kotiček kuhinja  pripravi jedilnike, pisalo, pa-
pir in tako vzpodbudi otroke k pogovoru, ki bi se lahko 
dogajal v restavraciji. Med igro odrasel lahko igra kup-
ca. Vzgojitelj pomaga otrokom z opisno igro, s spraše-
vanjem odprtih, projekcijskih vprašanj. Venomer se je 
potrebno odzvati na otrokove namige in jim podati in-
formacijo, s čimer razširimo njihov besedni zaklad v 
zvezi z omenjeno temo. Del diskusije  se lahko nanaša 
na literaturo, ki smo jo predhodno uporabili in se na-
naša na izbrano temo.

Interakcija vzgojitelja in otroka med 
obedom

Zelo pomemben čas za razvoj verbalnega govora je 
med hranjenjem, malico. Med tem časom je pomemb-
no, da je vzgojitelj  stacioniran na enem mestu, kar je 
pomemben element med pogovorom vzgojitelj – otrok. 
Tako lahko vzgojitelj sliši in se pogovarja z otroki in ima 
možnost povečevanja besednjaka, pripovednega govora 
in povezovanja z literaturo, kar pa predstavlja tipične ob-
like govora med obedi. Besednjak se lahko povečuje, če 
vzgojitelj uporablja redke besedne zveze in razvija jezi-
koslovni koncept. Na primer: vzgojitelj pripomni, da je 
jogurt mlečni izdelek, kjer je beseda mlečni redka bese-
da. Med razlaganjem in spraševanjem se pogovor lahko 
razširi v pogovor o tem, od kod izvirajo mlečni izdelki 
izvirajo, proces nastajanja sira, primeri ostalih mlečnih 
izdelkov in kako je mleko zdravo za telo. Vzgojitelj se 
lahko sklicuje na literarne aktivnosti v igralci, da upora-
bi različen besednjak.  Ko otroci predstavijo teme, lah-
ko vzgojitelj pripomore k pogovoru, poseže v besednjak, 
obnovi in razširi pogovor. Obedi so tudi priložnost, da 
se otroci med seboj pogovarjajo in tako nadgrajujejo iz-
razne veščine govora.

Zaključek
Raziskave predlagajo, da so pogovori med učitelji in 

učenci planirani kot vzgojne dejavnosti in so ključ otro-
kovega pridobivanja spretnosti verbalnega jezika. Ko 
vzgojitelj oceni svojo trenutno pogovorno interakcijo z 
otroki in naredi načrt, da bo vključeval čez dan kvaliteten 
pogovor, mora vedeti veličino pomembnosti pogovora z 
otroki in njihovimi kasnejšimi literarnimi spretnostmi. 
Za uspešen pogovor morajo biti vzgojitelji na razpolago 
otrokom in zavestno načrtovati takšne interakcije vsak 
dan. Najugodnejši čas za učenje spretnosti verbalnega 
pogovora med dnevom je čas branja, igra in obedi. Naj-
bolje je pričeti pogovor med temi dejavnostmi. 
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Uredničin kotičekZanimivosti, komentarji in mnenja

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

· V večini držav (v EU) je treba za organiziranje predšolske vzgoje in 

varstva izpolniti predpisane pogoje glede varnosti in zdravstvenega 

varstva.

· V nekaterih državah lahko zaradi kršitve teh predpisov zaprejo vzgojno 

institucijo ali ukinejo javna finančna sredstva. Češka, Latvija in Avstrija 

imajo zelo stroge predpise za ustanovitev nove institucije.

· Državne oblasti večinoma financirajo predšolsko vzgojo in varstvo za 

starejše otroke (od 3 do 6 let). Še več: v polovici držav, kjer sta predšolska 

vzgoja in varstvo popolnoma odvisni od centralnega javnega financiranja, 

staršem ni treba plačevati prispevkov.

· Plačevanje prispevkov (staršev) je pogostejše v sistemih, kjer sredstva 

zagotavljajo lokalne skupnosti.

Vir: Eurydice, informacijsko omrežje o izobraževanju v Evropi, 2009

Zanimivosti
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Jelka Reichman
je lansko poletje dopolnila sedemdeset let. Mladinska knjiga je  iz-
dala delo Čudežni vrt, knjigo z zgodbami in pesmimi, ki jih je ilu-
strirala priljubljena ilustratorka. Primerno tako za vzgojno delo 
kot za vzgojiteljske knjižnice.

Zanimivosti, komentarji in mnenja

Lilijana Praprotnik, 
z umetniškim imenom Lila Prap, Celjanka, svetovno znana avtori-
ca slikanic, bolonjska nagrajenka, razstavlja svoja dela  v uglednih 
galerijah doma in po svetu. Priporočamo, da preverite, koliko nje-
nih del najdete v svoji vrtčevski knjižnici. Bilo bi prav nerodno, da 
bi jo poznali otroci po svetu, doma, v Sloveniji, pa bi komaj vedeli 
zanjo.

Komentarji

Mira Voglar, 
legendarna profesorica glasbe, je zbrala 31 uglasbenih pesmi, 34 
ugank in še kaj, v zbirki z naslovom Krampata campata. Ilustracije 
je dodal  Daniel Demšar. Vsaka vzgojiteljica bo v njej našla spodbu-
do in oporo za vzgojno delo.
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