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vzgojiteljica

Kotiček uredništva

Uvodnik
Prijazen jubilejni pozdrav!
Pred vami je letošnja prva številka Vzgojiteljice. Obenem je to tudi
prva jubilejna številka ob letošnji desetletnici neprekinjenega izhajanja vaše in naše revije. Prijazno vas vabimo, da jo prebirate in ponudite še drugim. Tudi novih naročnikov bomo veseli, saj Vzgojiteljice
ni v kioskih, razpošiljamo jo samo naročnikom. Vse, ki ste že naši
naročniki, pa vabimo, da nam ostanete zvesti še naprej.
Obenem se lepo zahvaljujemo vsem, ki na različne načine podpirate Vzgojiteljico: Ministrstvu za šolstvo in šport, Zavodu RS za šolstvo, pedagoškim fakultetam, strokovnjakinjam in strokovnjakom na
ljubljanski Filozofski fakulteti in na vseh treh pedagoških fakultetah,
ravnateljicam in ravnateljem srednjih vzgojiteljskih šol, ravnateljicam
in ravnateljem samostojnih vrtcev in osnovnih šol z vrtci in vsem, ki
nam pošiljate prispevke in strokovne članke.
Poleg že uveljavljenih rubrik smo z novim letom izhajanja uvedli
rubriko z naslovom »Biti vzgojitelj/ica«, kjer lahko predstavite uspešno sodelavko ali sodelavca iz vzgojiteljskih vrst. Veseli bomo tudi vaših vprašanj, izzivov, predlogov, dobronamerne kritike, predvsem pa
prispevkov in strokovnih člankov.
V reviji predstavljamo Vrtec Laško in njegovo ravnateljico, ki je bila pred desetimi leti med ustanoviteljicami Vzgojiteljice. Ob rojstvu
Vzgojiteljice smo imeli pred očmi predvsem njeno osnovno poslanstvo: dvigovanje profesionalne zavesti vzgojiteljic in vzgojiteljev ter
izboljšanje profesionalizma v javnih vrtcih. V branje priporočamo
tudi intervju z mag. Marinko Marovt, v katerem smo se dotaknili zelo aktualnih vsebin.
Vsak čas prinese svoje izzive in tudi odgovore nanje. Če so bili
ustrezni, pokaže šele čas. V uredništvu si prizadevamo za povečevanje strokovne ravni, zato uredniški koš nikoli ne ostane prazen. Že
nekaj časa razmišljamo o tem, s čim bi lahko pripomogli k še boljšemu pisanju vaših prispevkov, še posebej strokovnih člankov v rubrikah »Iz teorije v prakso« in »Za dobro prakso«. To svojo željo bomo
združili z jubilejno prireditvijo, ki jo napovedujemo v Celju, v četrtek, 24. septembra 2009. O tem več v prihodnji številki.
Naj spomnimo še na to, da so v skladu z zadnjimi spremembami
pravilnika o napredovanjih vzgojiteljev v nazive objavljeni strokovni
članki v zgoraj omenjenih dveh rubrikah vredni tri točke, to dejstvo
pa nalaga strokovni urednici revije še več dela in odgovornosti.

V letu 2009
revija
Vzgojiteljica
praznuje 10 let
neprekinjenega
izhajanja.

Druga številka v jubilejnem letu bo izšla v mesecu aprilu, ko bo
okoli vrtcev že pomladno cvetje.

Do takrat pa vam želim lepe dni
vaša urednica

SOVICA OKA - Klara Plevčak (5,5 let)
mentorica Marija Vražič,
Vrtec Rogaška Slatina, enota Potoček
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Vrtec se predstavi
Vrtec Laško

Prednost imajo skupne naloge
V laških termalnih vrelcih so si menda nabirali zdravje že stari Rimljani, ime kraja pa je povezano tudi s staroselskimi Vlahi. Današnje Laško
ima svoje zgodovinske korenine v 11. stoletju, ko so se pod Humom stisnile hiše v naselje, sredi katerega se je v 13. stoletju dvignila mogočna
romanska cerkev sv. Martina. Poznejša stoletja so ji dodala nekaj gotske
in baročne podobe.
Grad Tabor nosi ime še iz časa turških vpadov, saj je bil utrjen prav
zaradi obrambe pred krivimi sabljami. Danes je turistično urejen, dobro
pa je zapisan predvsem med tistimi, ki se sklenejo poročiti v romantičnem grajskem okolju.
V zadnjih letih so Laščani nekoč razmeroma skromno zasnovan zdraviliški kompleks razširili v moderno zasnovano turistično ponudbo za
goste, ki imajo radi toplovodne užitke. Laška voda posebno ugodno vpliva na človekov gibalni aparat in razne oblike revmatičnih obolenj.
Že od leta 1817 pa je v Laškem doma tudi pivovarstvo. Sodobna pivovarna daje kruh mnogim Laščanom.
S starim mestom so tesno povezana tudi okoliška primestna naselja.
V enem izmed njih, v Debru, je zrastel zaokrožen šolski kompleks, katerega sestavni del je tudi povsem nova enota Vrtca Laško. Ravnateljica
GRETA LABOHAR ŠKOBERNE je vesela sodobne enote, gotovo pa se lepih prostorov veselijo tudi otroci in njihovi starši.

Ste dolgoletna ravnateljica Vrtca Laško. Kako doživljate svoj kraj? Kako
ga vidite, kaj vam je v Laškem, poleg vrtca, še posebej ljubo?
Mestu Laško je narava odmerila
malo prostora in ga obsodila na lego v dnu kotline na obeh bregovih
reke Savinje. Laško je treba najprej
videti od zgoraj. Moraš se povzpeti
v svit poletnega jutra na kopast vrh
Hum, ki se strmo dviga nad mestom.
Kdor se potrudi, bo pred seboj ugledal šiljasta zvonika Šmihelske cerkve, Krištofski hrib s cerkvico, skozi
koprenasto meglico bo segel grmenju podoben zvok vlaka, ki hiti preko železniškega mostu. Reka Savinja
razpolovi mesto na večji in relativno
starejši levi breg ter mlajši desni z železniško in avtobusno postajo.
Znano je, da je Savinja v bistvu
hudourniška reka. Laško je že
večkrat prizadela s poplavami …
Laško je z reko Savinjo povezano
v dobrem in slabem. Ponavljajoče
se izredno visoke vode zahtevajo

regulacijo reke in njenih pritokov, saj so
nam neurja in neukročene hudourniške
vode povzročile nepopravljivo škodo.
Laško kot trg in sedež deželnega
sodišča se prvič omenja leta 1227,
sedemsto let kasneje pa postane mesto.
1845. leta so odprli zdravilišče z blago
zdravilno termalno vodo, kjer danes
zdravijo travmatološke, ortopedske
in revmatološke bolezni. Zdraviliški
turizem pa se vse bolj prilagaja
današnjim potrebam sodobnega
človeka po sprostitvi in masažah. Vse
to boste našli v novem Wellness Spa
centru Thermana. Laškega piva pa
najbrž ni treba posebej predstavljati.
Omenila bi še Odo, znano laško vodo
dobrega okusa.
Lahko predstavite javni zavod, ki
ga vodite, Vrtec Laško?
Vrtec Laško je s svojimi šestimi
enotami v občini precej razpršen.
Delujemo na precej oddaljnih lokacijah, kot je Jurklošter, ki je od uprave oddaljen kar 24 km. Ostale naše
enote so še: Rimske Toplice, Sedraž,
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Zidani Most, Laško in od novembra
2008 dalje nova enota Debro, na katero smo še posebej ponosni. V letošnjem šolskem letu imamo triindvajset oddelkov s 390 otroki in 64
zaposlenimi delavci.
Prvi zapisi o organizirani skrbi za
otroke v Laškem so zapisani v kroniki vrtca. Segajo v leto 1945.
Seveda je imelo vsako obdobje v
razvoju našega vrtca svoj čas, svoje
prednosti in slabosti. Danes lahko govorimo o bogati preteklosti, saj smo
zaokrožili lep lubilej delovanja.
»Kurikulum za vrtce« bo letos dopolnil deseto leto obstoja. Kako
so se spremembe, ki jih zahteva,
v primerjavi z bivšim Vzgojnim
programom, uveljavile v vašem
vrtcu?
Kurikul za vrtce se je v teh desetih letih dodobra zasidral v naših enotah vrtca. Lahko bi dejala, da je postal
naš vsakdan z vsemi svojimi elementi.
Vsaka naša enota v občini pa je na ravni izvedbenega kurikula uspela ohraniti svojo prepoznavnost. V uvajanje
sprememb so nas še pred uvedbo Kurikula silile nove potrebe in zahteve v
okolju, zato večjih težav z uvajanjem
sprememb nismo imeli. Fleksibilnost
in avtonomnost vzgojitelja, odpiranje
v okolje, integracija otrok s posebnimi potrebami in odlično sodelovanje s
starši so tista področja, na katerih gradimo svoje poslanstvo.
Kako ocenjujete sedanjo strukturno kakovost v vašem zavodu? Pri
tem mislim na prostore in opremo
ter na organizacijo dela v vaših
enotah.
Glede organizacije dela v našem
vrtcu imamo kar precej zakoreninjeno miselnost o delovnem času vzgojiteljic, ki menijo, da otrokom v popoldanskem času »ne morejo nič dati«. V
zadnjih nekaj letih počasi odpravljamo to miselnost, saj vzgojiteljice same spoznavajo, kako dobrodošla je
prisotnost dveh strokovnih delavk po
14. uri, ne samo v prvem starostnem
obdobju, ampak tudi v drugem.

Vrtec se predstavi
Organizacija vrtcev je specifična.
Večina nima, kot je to značilno
za osnovne in srednje šole, le ene
hiše, ampak sestavlja vsak samostojni zavod več hiš oz. enot vrtca.
V lanskem letu ste tudi v vašem
vrtcu odprli novo enoto Debro. Jo
lahko predstavite?
Enota Debro je v mesecu novembru
2008 odprla svoje duri za 92 otrok, zanje v petih oddelkih skrbi deset strokovnih delavk. Veseli in ponosni smo
na to novo pridobitev, saj smo se kar
dvanajst let stiskali v premajhnih, nefunkcionalnih in neustreznih prostorih podružnične osnovne šole v centru
mesta. Novi prostori so lepi, funkcionalni, čudoviti. Tako so jih opisovale vzgojiteljice, starši pa tudi otroci ob
vselitvi. Poleg petih igralnic s klimatskimi napravami imamo večnamenski
prostor za druženje, športno-gibalne
igre, nastope in prireditve. Tudi strokovne delavke imajo sedaj ustrezne
prostore za kakovostno pripravo za delo. Vse igralnice imajo izhode na pokrite terase, od tam pa še možnost igre
in gibanja na igrišču, ki je opremljeno
z raznovrstnimi igrali. Težko je vse to
opisati v nekaj stavkih.
V vsaki enoti vrtca se oblikuje delovna skupina, naloga ravnatelja
pa je, da enote povezuje s skupnimi cilji v homogeno celoto. S čim
spodbujate in omogočate sodelovanje med vzgojitelji različnih
enot vrtca?
Šest enot vrtca zahteva res veliko
ravnateljevega sodelovanja in usklajevanja. S strokovnimi delavci vrtca
se srečujem na vzgojiteljskih zborih,
strokovnih aktivih, delovnih sestankih in pri hospitacijskih obiskih. »Kolegij vrtca«, kot rečemo vodstveni skupini v sestavi ravnateljice, pomočnice
ravnateljice in vodij enot, se srečuje
enkrat mesečno. Vsi zaposleni v vrtcu pa se enkrat do dvakrat letno sestanemo, da se dogovorimo o skupnih
ciljih, nadaljnjem delu in o težavah, ki
jih imamo pri svojem delu.
K profesionalnemu razvoju in zadovoljstvu naj bi nekaj prispevala tudi revija Vzgojiteljica. Letos
praznuje deseto obletnico izhajanja. Vrtec Laško in vi osebno ste

Ravnateljica Greta Labohar Škoberne
med njenimi ustanovitelji. Zakaj
ste podprli idejo o ustanovitvi strokovne revije za vzgojiteljice?
Je res minilo že deset let? Revija
Vzgojiteljica je res nastala na pobudo
ravnateljic samostojnih vrtcev celjske
in šaleške regije, saj smo zaznale določeno strokovno vrzel na področju
predšolske vzgoje. Tako ravnateljice
kot vzgojiteljice smo pogrešale izmenjavo dobre prakse. Menim, da morajo
biti vzgojiteljice in vzgojitelji strokovnjaki na področju vzgoje predšolskih
otrok, ne le dobri praktiki. Prav in dobro je, da se nenehno izobražujejo,
spopolnjujejo, izmenjujejo znanje in
poglede. Revija daje možnost spoznati
tudi novejše teoretične poglede, vzgojiteljice lahko predstavijo svoje strokovno delo, ravnateljice in ravnatelji vrtec, vsak lahko najde kaj zase.
Vzgojno-izobraževalni proces v vrtcu je svojevrstna oblika interakcije,
a vseeno je načrtovanje tega procesa nujno. Lahko prestavite poudarke vašega izvedbenega Kurikula?
Vsem nam je osnova za delo Kurikulum za vrtce in vsak izmed nas si po
svojih močeh in sposobnostih prizadeva za kakovost, strokovnost in ustvar-
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jalnost. Osnova nam je vizija, ki smo
jo skupaj zapisali: »Naš vrtec je vrtec
medsebojnega razumevanja, radosti
in veselja, v katerem vsak posameznik najde v svoje mesto, poln želje po
spoznavanju vsega novega, lepega in
dobrega, odprt do staršev in okolja ter
usmerjen v prihodnost.« Izpostavila bi
še vključevanje in sodelovanje v lokalno okolje, kar je posebnost vsake enote posebej. Vsako leto izberemo prednostno področje. V letošnjem letu je
to nadgrajevanje državljanske vzgoje v
vrtcu ter medgeneracijsko druženje.
V procesni kakovosti so pomembne
tudi rutinske dejavnosti in v zvezi
z njimi moč prikritega kurikula, ki
se najbolj odraža in odkriva ravno
pri vsakodnevnih rutinskih dejavnostih, kot so prehranjevanje, spanje in počivanje, opravila v zvezi
z obleko in obutvijo, nega in uporaba sanitarnih prostorov ... Kako
izvajate prehranjevanje in počitek
oz. spanje?
Otroci v času bivanja v vrtcu dnevno prejmejo tri obroke prehrane: zajtrk, malico v dopoldanskem času in
kosilo. Otroci drugega starostnega
obdobja kosijo ob 12.00. V teh sku-

Uredničin
Vrtec
se predstavi
kotiček
pinah navajamo otroke na samopostrežni način prehranjevanja in samostojno pripravo pogrinjkov. Otroci
se po zaključenem kosilu umaknejo v umirjene kotičke, kjer lahko zaspijo, če čutijo potrebo po spanju,
lahko pa se pod nadzorstvom vzgojiteljice zaposlijo v kotičku z družabnimi igrami ali nadaljujejo z delom,
ki ga niso opravili v dopoldanskem
času. V prvem starostnem obdobju
otroci oddidejo k počitku ob 11.00,
po zaužiti malici. Kosilo ponudimo
malčkom med 13.00 in 13.30, ko se
zbudijo iz spanja. Namen takšnega
dnevnega reda je, da sta v času kosila, ko je veliko dela, prisotni obe
strokovni delavki oddelka.
Odprt kurikul v procesno-razvojnem modelu omogoča, da lahko
vzgojiteljica opazuje in spremlja otroke v razvoju in omogoča
kompleksnejše oblike učenja in
poučevanja. Kakšne so izkušnje v
vašem vrtcu?
Otrokom je v vrtcu zagotovljena
možnost optimalnega razvoja ne glede na socialno in kulturno usmerjenost družine, upoštevajo se njihove
pravice in možnost izbire. Tega se
dobro zavedajo vzgojiteljice, ki se še
posebej zelo potrudijo in omogočijo
otrokom varno, zdravo, čustveno toplo okolje, vrsto gibalnih, miselnih,
socialnih in drugih izzivov. Otroci
si pridobivajo preko raziskovanj in
ustvarjanj nove izkušnje in zadovoljijo svoje potrebe.

Čemu v šolskem letu 2008/09 namenjate največ pozornosti pri strokovnem izpopolnjevanju?
Stalno strokovno izpopolnjevanje
je tudi stalna ravnateljeva skrb. Pri
odločitvah o vrsti izobraževanja dajemo prednost določeni skupni nalogi. Tako v preteklem letu kot tudi
v letos dajemo velik poudarek izpopolnjevanju za državljansko vzgojo.
Delno upoštevam tudi individualne
želje zaposlenih, čeprav se pogostokrat vsak rajši izobražuje na tistem
področju, ki ga že obvlada, in manj
na tistih, ki bi jih potreboval, da si
izboljša in dopolni znanje na svojem
šibkem področju. Žal se tudi tukaj
vse pogosteje srečujemo s finančnimi težavami, zato se odločamo za
izobraževanje, ki ga organiziramo
v vrtcu.
Ste zadovoljni z novim plačnim
sistemom za vrtce? Predlagate odpravo kakšne pomanjkljivosti?
Plačni sistem je v marsikaterem
pogledu vzvalovil vrtčevske delavce, ponekod povzročil nejevoljo, pri
nekaterih tudi veselje. Razvrstitve
v plačne razrede so se razveselile
vzgojiteljice s V. in VI. stopnjo izobrazbe. Računovodja zavoda je zagotovo razočaran nad svojo uvrstitvijo in to upravičeno. Menim, da so v
veliki meri sindikalni pogajalci pozabili na tiste delavce, ki prejemajo najnižje dohodke. O razvrstitvi
ravnatelja vrtca pa raje ne bom govorila, saj ima marsikateri ravnatelj

Pred vhodom v enoto Debro

nižjo plačo od vzgojitelja svetovalca
ali svetnika, ki dela v oddelku. Ironija je, da je ravnatelj njegov strokovni vodja in je torej odgovoren tudi
za njegovo delo in za vrtec v celoti.
Želela bi si čim hitrejšo odpravo teh
»nesorazmerij«.
Kaj bi iz Laškega sporočili v slovenske javne vrtce?
Slovenski javni vrtci so kakovostni vrtci, zato so najustreznejše okolje za razvoj in učenje predšolskega
otroka. Odprtost kurikula nudi dobremu in odgovornemu vzgojitelju
ogromne možnosti za kakovostni izvedbeni kurikul. Pri skrbi za razvoj
in učenje predšolskega otroka vedno
težimo k boljšemu, kakovostnejšemu, zato moramo vedno izboljševati svoje delo. V Laškem vemo, kam
hočemo priti, zato bomo tja tudi prišli. Sicer pa želim vsem zaposlenim
v slovenskih vrtcih uspešno delo,
veliko vedoželjnih otrok, zadovoljne starše in razumevajoče župane s
polno »malho« cekinov za gradnjo
novih vrtcev, njihovo posodabljanje
in vzdrževanje že dosežene kakovosti. Pa tudi na revijo Vzgojiteljica ne
pozabite, splača se jo brati.
Hvala vam za spodbudne besede
in odgovore na naša vprašanja.
Spraševala je: Betka Vrbovšek

Igrišče enote Debro
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O tem in onem iz naših vrtcev

Predpraznični utrinki
V mesecu decembru občutimo
praznično vzdušje tudi v našem vrtcu
Šmarje pri Jelšah. To je čas, ko okrasimo svoje domove, pripravljamo darilca, voščilnice, okraske in aranžmaje.
Vemo, kako je prijetno podariti nekaj,
kar smo sami ustvarili. V ta namen smo
v popoldanskem času otroke in njihove
starše povabili v vrtec na ustvarjalne
delavnice. Te delavnice niso namenjene le skupnemu druženju, temveč se
ob tem porodijo nove ideje in zamisli
– tako otrok kot tudi staršev.
V delavnicah se nam je pridružilo veliko ustvarjalnih rok in pod
njihovimi spretnimi prsti so nastajali okraski iz slame, slanega testa in
blaga. Izdelali so si novoletne voščilnice, ki bodo potovale med njihovimi najbližjimi, marsikateri njihov aranžma pa bo del domačega
pogrinjka. Želeli smo, da bi se mali
ustvarjalci v naši družbi dobro počutili in domov niso odnesli le svojega končnega izdelka, ampak tudi
prijeten spomin. Delavnice smo za-

Praznična delavnica
ključili z lepimi vtisi staršev in zaposlenih, kar nam daje veselje in željo
po ponovnem druženju.

Renata Gobec, vzg.
Vrtec Šmarje pri Jelšah

Pohod z baklami in Božičkovo obdarovanje
Otroci VVZ Slovenj Gradec smo se
sredi decembra odpravili na pohod z
baklami. Bilo je malo deževeno popoldne, ko smo se starši, otroci in vzgojiteljici zbrali na parkirišču pred tovarno Nieros. Ko smo bili pripravljeni
na hojo in so bila naša srca polna pričakovanj, se je tudi vreme izboljšalo. Dež je nadomestil sneg, zato smo
prižgali bakle in se odpravili cilju naproti. Nekateri otroci so se sprva bali
prižganih bakel, a so kmalu ugotovili,
da jim je to všeč in ni nič nevarnega.
Sproščeni smo se sprehodili do bližnje stavbe, kjer je nas čakal topel čaj.
Ko smo se pogreli, pa smo izvedeli, da
je Božiček ravno potoval mimo, zato
smo ga z veseljem poklicali. Odzval
se je, se nekaj časa pogovarjal z otroki in jim razdelil darila. Otroci so bili navdušeni nad sprehodom po temi
in prijaznim Božičkom, veseli pa so
bili tudi daril.

Melita Ravlan, vzg., VVZ Slovenj Gradec
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O tem in onem iz naših vrtcev

Naravoslovno dopoldne
V sredo, 22. 10. 2008, nas je z Zavoda RS za varstvo narave obiskal gospod Matej Demšar, univ. dipl. inž.
gozdarstva. Otrokom in strokovnim
delavkam vrtca je najprej s fotografijami predstavil nekaj naših ogroženih
živalskih in rastlinskih vrst. Povedal
je, da so zaščitene in zelo redke, zato
moramo še posebej paziti nanje. Otroci so mu z zanimanjem prisluhnili in
nekatere živali tudi prepoznali.
Po predstavitvi v igralnici smo se
primerno obuti in oblečeni odpravili
v bližnji gozd. Tu pa je razlaga o naravi in skrbi zanjo dosegla vrhunec. Gospod Demšar nam je pokazal primere sožitja v naravi, različne drevesne
vrste in njihove značilnosti. Povedal
nam je, zakaj majhnih dreves in gob
ne smemo trgati ali brcati, da po gozdu hodimo tiho, da ne odmetavamo
odpadkov in da iz lesa dreves delajo
različne stvari (pohištvo, papir ...). Ob
tem smo se spomnili, da so papirnati robčki, papirnate brisače, knjige in
papir za risanje narejeni na osnovi lesa. To pa tako, da les razžagajo, zmeljejo in iz njega naredijo papir.
Zato v našem vrtcu ločujemo papir od ostalih odpadkov. Odpadni papir bodo potem ponovno predelali v
nov papir in tako ni potrebno posekati preveč dreves, saj le-ta potrebujejo
več desetletij, da ponovno zrastejo. Pri
brisanju rok uporabimo le eno brisačko, saj tudi tako ohranjamo drevesa in

Didaktični pogovor
gozdove, ki nam čistijo zrak, uravnavajo režim vode, dajejo zavetje pred
vetrom, številnim živalim pa dom. Pokazal nam je tudi, kako po letnicah na
štoru določimo starost drevesa.
A kot vedno je vsega lepega prehitro konec. Tako se je tudi naše naravoslovno dopoldne približalo koncu. Srečni, veseli in polni novih znanj
in spoznanj o naravi smo se odpravili nazaj v vrtec. Gospodu Demšarju
smo obljubili, da bomo v okviru naravoslovnega krožka izdelali plakat z
ogroženimi živalskimi in rastlinskimi

vrstami, ki si ga bodo lahko ogledali
vsi starši in drugi obiskovalci našega vrtca. Tako smo tudi storili. Kdor
je želel, si je lahko plakat pogledal in
svoje znanje o varovanju narave še izpopolni z brošurami in publikacijami,
ki so nam jih poklonili strokovnjaki
Zavoda RS za varstvo narave. Hvala
vsem naravovarstvenikom iz Celja, še
posebej gospodu Demšarju.
Renata Košica, koordinatorka
Vrtec Tabor Maribor

Mesec brez sladkarij
V mesecu novembru sva s pomočnico načrtovali dejavnosti za december. Odločili sva se za dejavnosti brez
sladkarij in tako sledili viziji našega
vrtca. Starše sva z dejavnostmi, ki sva
si jih začrtali, seznanili na roditeljskem sestanku. Dali sva jim možnost,
da tudi sami razmislijo in predlagajo
kakšne ideje in zamisli, vendar so se
strinjali z najinimi predlogi in nama
ponudili pomoč pri izpeljavi le-teh.
Najino prednostno področje je bilo »jezik« v povezavi z ostalimi po-

dročji. Jezik vključuje zelo široko
polje komuniciranja, sodelovanja z
otroki in odraslimi, seznanjanje s pisnim jezikom ter spoznavanje književnosti.
Po dogovoru s starši je vsak otrok
v vrtec prinesel eno knjigo (ne nove, ampak knjigo, ki jo otrok morda
sploh ne pogleda, ne pogreša, morda je doma kje založena ...). V skupini je 24 otrok, tako smo oštevilčili
knjige od 1 do 24. Sledilo je vsakodnevno odpiranje paketkov. To smo
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storili tako, da smo se igrali z glasovi, črkami in številkami. Prvi glas
imena otroka po abecednem vrstnem
redu je poiskal številko dneva oziroma datum; tako so prišli na vrsto
vsi otroci in odprli smo vse paketke.
Sledilo je vsakodnevno komuniciranje, poslušanje pravljic, zgodbic, pesmic, ugank, igrali smo se s črkami,
glasovi in številkami. Vse to pa smo
povezovali z dejavnostmi iz ostalih
področij. Nanizala bom samo nekaj
zgodbic, ki so bile v paketkih: Pisa-

O tem in onem iz naših vrtcev
ni klobuček, Z Donaldom po svetu,
Siničke v škornju, Rad bi, Vstopite,
prosim, Zlatolaska in trije medvedki,
Kako sta Bibi in Gusti preganjala žalost, Trije prašički, Miška požeruška
kupuje moko in druge. Vključevali
smo se še v druge dejavnosti izven
vrtca, in sicer:
- v Slovenskem narodnem gledališču Maribor smo si ogledali
dve predstavi: Vilinček in Kralj
Matjaž,
- v Pionirski knjižnici Rotovž
Maribor smo imeli pravljično
uro, kjer smo poslušali pravljice:
Lena in sneženi mož, Snežna
jezdeca in Zvezdno drevo,
- v Lutkovnem gledališču Maribor
smo si ogledali lutkovno predstavo Pravljice, hej in
- v Pokrajinskem muzeju Maribor
smo si ogledali razstavo z naslovom Čas turških vpadov.
Imeli smo tudi dneve odprtih vrat
za babice in dedke. Izredno presenečenje nam je pripravila Matevževa babica Helena, in sicer dejavnost
na temo »Bele snežinke«. Za zaključek sta babica in vnuk odigrala pravljico Rdeča kapica. Požela sta velik
aplavz ne samo s strani otrok, ampak tudi od ostalih babic in dedkov.
Seveda pa ne smem pozabiti še na
obisk dedka Mraza. Imeli smo ga izven vrtca, iskali smo ga z lučkami,
ki smo si jih sami izdelali. Zaklju-

Taki so bili paketki presenečenja s knjigami od doma
ček decembra pa nam je popestrila
otroška pisateljica Majda Labotar s
predstavitvijo svoje knjige z naslovom Balončkova juha, v kateri so še
druge zanimive zgodbice.
Zakaj sem napisala December –
mesec brez sladkarij? Prav zaradi tega, ker je mesec december čas mnogih obdarovanj, ki otroke zasitijo s
sladkimi dobrotami. V našem vrtcu
si prizadevamo za pridobivanje navad zdravega in raznolikega prehranjevanja, tako da otroci spoznavajo

različno prehrano, vedno pa imajo
na razpolago sadje in napitek, zato
sladkarijam nismo naklonjeni. Tako
smo se, skupaj s starši, odločili, naj
bo december resnično brez sladkarij.
Otroci jih sploh niso pogrešali, niti
niso po njih povpraševali.

Olga Gros, vzg.
Vrtec Ivana Glinška Maribor

Praznična čajanka in pomoč živalim
blizu vrtca
V pismu je vsaka družina dobila
zgodbo Jelen Jarko. Jelen Jarko je
videl otroke, ki so ob novoletnem
času prinesli v gozd okrašeno jelko
s sadjem, zelenjavo, oreški in drugimi priboljški. Gozdnim živalim je
hrana zelo teknila.
V vrtcu smo pripravili košaro, ki
so jo otroci skupaj s starši pridno
polnili z jabolki, orehi, koruzo, s
suhim sadjem, zeljem ... Ob druženju in petju novoletnih pesmic
pa smo tudi ustvarjali, in sicer smo

suhe hruške nizali na vrvico, vezali
šope sena, korenčkom in jabolkom
naredili zanke …
Ob bližajočih se novoletnih praznikih smo starše povabili na čajanko
in s prižganimi svečkami ter glasbo
violine pričarali prijetno novoletno
vzdušje. Na čajanki nas je obiskala
škratovka in nam izročila pismo dedka Mraza. V njem je možakar s sivo
kučmo prosil otroke, da bi pozimi
pomagali živalim. Otroci so skupaj
s starši s sadjem, zelenjavo in dru-

vzgojiteljica 9

gimi dobrotami okrasili veliko novoletno jelko ter jo za živali postavili
pred vrtec.
Ena izmed babic je za lačne ptičke pripravila tudi ptičjo pogačo, ki
smo jo skupaj z drugimi dobrotami
prav tako obesili na jelko. Ob koncu dela smo poklepetali še ob čaju
in piškotih.
Ivanka Franc, vzg.
Vrtec Ravne na Koroškem

O tem in onem iz naših vrtcev

Sodelovanje s turističnim društvom
Na Stari Cesti že nekaj let uspešno
sodelujeta turistično društvo in vrtec.
Med pomembnejšima skupnima projektoma sta Bučerija in Miklavžev pohod. Tako smo tudi v letu 2008 sodelovali na lokalni prireditvi Bučerija v
mesecu septembru. Občinstvu smo
se predstavili z dramatizacijo zgodbice Pozabljena buča ter z aranžmajem
iz buč, ki smo ga ustvarili po tem, ko
smo buče dodobra raziskali in spoznali. Otroci so skupaj s starši poizkušali različne dobrote, seveda iz buč,
ki so jih pripravile marljive gospe turističnega društva. Na sami prireditvi
smo ustvarjali tudi v likovni delavnici, kjer so se nam pridružili še bratci
in sestrice ter drugi otroci.
Bolj kot pa se bliža december, toliko bolj so v teku priprave na tradicionalni Miklavžev pohod z baklami
in svetilkami v našem kraju in nič
drugače ni bilo letos. Miklavžev pohod je tokrat potekal v Desnjaku.
V vrtcu smo se na ta dogodek vneto
pripravljali. Začeli smo z zbiranjem kozarcev in sveč, iz katerih smo izdelali
svetilke, ki so nam na samem pohodu
dajale svetlobo na poti do Miklavža.
Ker so tudi naši otroci pričakovali najrazličnejše stvari, smo naše želje zapisali in jih seveda poslali Miklavžu. Pismo smo dali na okno, najverjetneje so
ga odnesle ptičke, ki jih v teh zimskih
dneh pridno hranimo. Naučili smo se
nekaj pesmic, ki so jih najpogumnejši otroci Miklavžu tudi zapeli. Na sam
dan pohoda (5. 12.) smo v vrtcu dan
začeli z Miklavževim zajtrkom, kjer

Miklavžev pohod
smo »parkle ali vragece« pojedli, da
nas zvečer le-ti ne bi preveč strašili.
Skupaj s starši, z babicami, dedki,
otroki od blizu in daleč ter ljudmi dobre volje smo se v temi ter s svetilkami
v rokah zbrali pri kmečkem turizmu
v Desnjaku, kjer smo najprej preučili
načrt pohoda in zatem sledili označbam. Med potjo nas je spremljal zvok
harmonike in od nekod so se slišale
verige, kar je napetost in pričakovanje otrok le še povečevalo. Cilj tokratnega pohoda je bil pri naši kuharici
Jožici, ki nam je ob pomoči ostalih
članov turističnega društva pripravila tople napitke in druge kulinarične
dobrote. Vsi pa smo posebej nestrpno pričakovali prihod Miklavža, ki je
prišel v spremstvu dveh angelčkov in
parklja. Slednji že po tradiciji rad ponagaja »porednim« otrokom, a dobri

mož Miklavž je vsem otrokom prinesel darila.
Otroci so polni vtisov z navdušenjem v naslednjih dneh pripovedovali o njihovem doživljanju ta večer, ki
so ga z navdušenjem pričakovali in se
ga veselili. To je tudi dan, ko se vsako leto zberejo domačini, družine in
sorodniki ter se veselijo skupaj z našimi najmlajšimi. Tako v našem kraju, kjer stoji podeželjski vrtec z dvema skupinama, doživljamo prijetne
trenutke in veselje ob različnih prireditvah ter se medgeneracijsko družimo mali in veliki Vrtca Stara Cesta in
Turističnega društva Stara Cesta.
Renata Berden, dipl. vzg.
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci
Enota: Vrtec Stara Cesta

Izboljšali smo znanje in uporabo ITK
V šolskem letu 2007/08 smo se že
drugič vključili v Mreže 2, tokrat v Izboljšave na področju IKT. V projekt
Vodenje za spodbujanje IKT smo se
vključili z namenom, ker smo menili, da smo v vrtcu Šmarje pri Jelšah
dobro opremljeni z informacijsko–komunikacijsko tehnologijo, vendar jo
premalo delavcev zadovoljivo pozna
in uporablja. Informacijsko-komunikacijska tehnologija je prisotna povsod in je družbeno neizogibna. Javni

zavodi so tesno povezani z okoljem
in prav komunikacijska tehnologija
omogoča še tesnejšo povezavo med
strokovnimi delavci, starši in otroki.
Razvojni tim sva sestavljali vzgojiteljica in svetovalna delavka.
Na prvi delavnici v vrtcu smo izbrali naslednje prednostne naloge:
1. zvišati nivo uporabe in znanj IKT
pri strokovnih delavcih vrtca,
2. osvežiti, posodobiti spletno stran
vrtca,
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3. sodelovanje po e-pošti.
Prednostne naloge smo sproti evalvirali in ugotavljali trenutno stanje.
Kot glavno prednostno nalogo smo
izbrali: zvišati nivo uporabe in znanj
IKT pri strokovnih delavcih vrtca.
Znano je, da so med zaposlenimi v
vrtcu velike razlike glede poznavanja
in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije. Menimo, da je
osnovno poznavanje in uporabljanje
programske opreme osnova za nad-

O tem in onem iz naših vrtcev
gradnjo uporabljanj informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Strokovnim delavkam/cem sva
omogočili individualna izobraževanja osnovne pismenosti računalništva. Strokovni delavci so prihajali k
računalniku oz. izobraževanju med
12.30 in 13.30. Vse strokovne delavke
so osvojile Word in osnovno brskanje
po spletu preko Najdi.si ali Googla.
Na oglasnih deskah so imeli na voljo
različne termine za skupna izobraževanja Excela in Power Pointa. Kot zanimivost lahko omeniva, da so se k
izobraževanju priključili tudi nekateri
tehnični delavci.

Spletna stran našega vrtca je posodobljena in sprotno ažurirana. Določili smo dva skrbnika spletne strani.
Svetovalna delavka skrbi za sprotne
aktualne informacije, jedilnike …,
strokovni delavec pa skrbi za fotogalerijo. Sodelovanje strokovnih delavcev z vodstvom preko e-pošte je v letošnjem letu novost. Strokovni delavci
oddajamo vsa poročila le po e-pošti in
s tem smo bile primorani spoznati to
obliko komunikacije. Tudi svetovalna delavka nas o vseh dogodkih, vabilih, razpisih, natečajih seznani preko
e-pošte. Ta oblika sodelovanja nam je
zelo všeč, ker smo o vsem takoj obveš-

čeni, predvsem pozitivna je za enote
in dislocirane oddelke, saj so o dogodkih obveščeni istočasno.
Meniva, da smo zastavljene cilje
dobro realizirali in da se jih bomo
lotevali ter uresničevali tudi v prihodnje. Odziv na projekt je bil pozitiven. Veseli sva, da so se v projekt
Izboljšave na področju IKT vključili
vsi strokovni delavci vrtca ter da so
tudi starejše delavke pokazale interes
ter se z velikim zanimanjem vključile
v izobraževanje.
Jelka Čujež, dipl. vzg.
Vrtec Šmarje pri Jelšah

Pravljična dežela v vrtcu

Vila pripoveduje pravljico

V decembru se je vrtec Trnava spremenil v pravljično
deželo. Zagorele so lučke, igralnice so se ovile v belo odejo, slišala se je glasba, delavnice za otroke in starše so bile
pripravljene in pravljični stol je že čakal. Prišli so starši in
skupaj z otroki so ustvarjali v različnih delavnicah.
Šivali so palčkove kape, iz blaga so izrezali in nalepili
palčkovo sliko, izdelali in okrasili so svoj božični okrasek
in ga obesili na smrečico. Spotoma je v vrtec prišla vila,
ki je potovala v pravljično deželo. Iskala je svoja izgubljena palčka. Prosila je otroke, da ju pomagajo poiskati.
V zahvalo jim je na velikem pravljičnem stolu prebrala
pravljico o zvezdicah.
Otroci so palčkoma pomagali rešiti uganke o zimi in
ju naučili pesmico o palčkih. Na koncu so se vsi posladkali z jabolki.
Petra Kumer, dipl. vzg.
OŠ Braslovče, vrtec Trnava

Obisk v pekarni
Končno smo dočakali dan, ko smo
se odpravili na obrobje mesta Slovenj
Gradec, kjer stoji pekarna. Toplo nas
je sprejel vodja proizvodnje, oče našega otroka, gospod Primož, ki nam
je razložil in pokazal potek nastanka
in peko kruha. Ogled smo pričeli kar
zunaj, kjer nam je pokazal visoke stolpe, ki se imenujejo silosi, kjer zbirajo
moko. Popeljal nas je skozi vrata pekarne in že se je razširil prijeten vonj
po kruhu. Najprej smo opazili, da je
vse belo: česar koli smo se dotaknili,
je bilo belo. Kako veliki kotli so tu, v
katerih se meša in pripravlja testo! Še
dobro, da pekarnam pomagajo mešal-

ci, saj so to velike količine testa, ki ga
je potrebno zmešati in pregnesti. Ko
je testo zmešano in vzhajano, ga peki oblikujejo v želeno obliko, kruh,
rogljiče, makovke ... V času našega
obiska so ravno pripravljali pletenice
z rozinami. Opazovali smo jih pri delu in nismo se mogli načuditi njihovim spretnim rokam, ki so švigale in
migale po mizi in oblikovale pletenice. Pladenj s pletenicami je bil kmalu
poln in že so nastavili drugega, ki se
je polnil. Pladnji so se polnili eden za
drugim. G. Primož nas je peljal dalje,
kjer so videli polne pladnje in police
testa na velikih vozovih, kjer mora te-
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sto najprej vzhajati, nato ga dajo v hladilnico, cel voz potisnejo še v veliko
peč, kjer se speče. »Pečica je tako velika kot omara,« so komentirali otroci. Ko je kruh pečen, se vrata pečice
zopet odpro, kruh se mora ohladiti,
predenj ga zapakirajo v škatle in odpošljejo v trgovine. In kako diši!! Ob
vonju kruha so se nam cedile sline in
peki so nam z veseljem ponudili kruh
v pokušino. Z veseljem smo okušali
dobrote kruha, ki ga vsakodnevno za
nas pečejo pridne pekovske roke.
Helena Krejan, vzg.
Slovenj Gradec

Biti vzgojiteljica

Zanimal naju je svet otrok
V Vrtcu Velenje smo se pred
tremi leti prvič srečali z zaposlitvijo odraslih otrok naših že zaposlenih delavk.
Splet okoliščin je nanesel,
da smo sestavili tandem, v
katerem sta kot vzgojiteljica
in pomočnica vzgojiteljice sodelovali mati in hči.
Ko sem se kot vodja enote
odločila za sestavo takšnega
tandema, sem naletela na
odzive začudenja in skepse.
Predsodki so bili vezani na
izkušnje, da smo se v vrtcu
izogibali situacijam, ko bi
bil otrok strokovne delavke vključen v oddelek svoje
mame. Tokrat pa je šlo za
dva odrasla človeka in odnos
med sodelavci, zato me pomisleki niso prepričali.
Po treh letih spremljanja tega tandema ugotavljam, da je
v vseh pogledih zelo uspešno
deloval, kar se je odražalo tudi na dobrem počutju otrok
in zadovoljstvu staršev. Zato
želim tandem, ki ga sestavljata vzgojiteljica MAJDA
CVIRN in njena hči PETRA
KRALJ kot pomočnica vzgojiteljice, preko intervjuja
predstaviti v naši reviji.
Kaj vaju je vzpodbudilo k odločitvi za ta poklic?
Majda: V sebi sem že zelo zgodaj odkrila, da me zanima svet otrok.
Kolebala sem le med predšolskimi
in šolskimi otroki. Prevladal je vrtec
kot hiša tisočerih možnosti pred ožje
usmerjeno šolo.
Petra: K odločitvi sta me spodbudila mamino veselje in ljubezen do
tega poklica.

Majda Cvirn

Petra Kralj

Kako sta zastavili sodelovanje v
tandemu?
Majda: Nisva natančno opredelili
vlog. Zavedava se, da je pomembno
sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela, dogovarjanje in skupno iskanje ustreznih rešitev. Ob petkih sva si naravnali
čas za skupno načrtovanje za prihodnji teden, pri izvajanju dela enakovredno sodelujeva in sproti izmenjujeva mnenja in informacije.
Petra: Dogovorili sva se, da na
osnovi načrtovane teme pripravim
predstavitev le-te za oglasno desko,
ki je namenjena informiranju staršev.
Pri izvajanju si dejavnosti deliva glede na najine želje, izkušnje, znanja.

jah, ni me bilo strah, da bi se odzvala
užaljeno, nisem pričakovala napada
ali obrambe. Občutek odgovornosti
ni bil povezan z obremenjenostjo.

Kje vidita prednosti vajinega tandema?
Majda: Že v samem začetku sodelovanja je bilo vzpostavljeno medsebojno zaupanje in spoštovanje.
Uspešno sva uravnavali čas za načrtovanje, ob prihodu domov sva lahko
takoj izmenjali informacije. Nisva bili obremenjeni pri izmenjavi mnenj,
medsebojno se dopolnjujeva in bodriva.
Petra: Prednosti takšnega tandema so gotovo sproščena, odprta komunikacija, občutek varnosti, predvsem pa enakopravnosti. Med nama
ni bilo tekmovalnosti. Bila sem bolj
samozavestna pri samostojnih akci-

Kakšni so bili odzivi otrok in staršev?
Majda: Odzivi otrok so bili pozitivni. Zdelo se jim je zanimivo.
Spraševali so: »A ti si mama? A si
njo prav rodila?« Primerjali so naju
in ugotavljali podobnosti in razlike.
Starši so bili z najinim delom zadovoljni. Sorodstveni odnos se jim ni
zdel pomemben. Iz anket in osebnih
stikov je bilo razvidno, da jih je zanimal profesionalni odnos do otrok
in do njih.
Petra: Odzivi otrok so bilo pozitivni. Sprva sploh niso verjeli, da sva
mama in hči. Kasneje temu niso posvečali veliko pozornosti. Starši so
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Ali sta se soočali s kakšnimi težavami?
Majda: Občasno sem imela občutek, da je odnos sodelavk zabrisal odnos mati — hči.
Petra: Zavestno sem se trudila za
vzpostavljanje profesionalnega odnosa. Na začetku sem bila manj sproščena, negotova, tipaje sem iskala
utemeljitve za ideje. Ostali družinski
člani so se pritoževali, da se ne znava
pogovarjati o ničemer drugem kot o
tem, kaj se dogaja v službi.

Biti vzgojiteljica
bili sprva presenečeni, nato pa so komentirali, da se verjetno zato tako
dobro dopolnjujeva.
Kaj pa odzivi kolegic?
Majda: V svoji enoti nisem čutila neodobravanja, bolj čudenje nad
mojo odločitvijo in odločitvijo vodstva. V večini so naju podpirali, vendar pa sem čutila, da sva bili bolj
opazovani na različnih strokovnih
srečanjih (aktivih, izobraževanjih).
Bile so presenečene nad najinim
profesionalnim odnosom.
Petra: Pri nekaterih sodelavkah
sem v začetku čutila neodobravanje
in nezaupanje, celo negodovanje.
Malo je bilo pozitivne podpore. Nekatere pa so naju že v samem začetku sprejele kot vsak drug tandem.
Česa sta se naučili druga od druge?
Majda: Pozitivne naravnanosti,
pedagoškega optimizma, novih, svežih pristopov, novih idej, odvračanja
od pretirane storilnosti.
Petra: Pristopa do otrok in staršev,
načina izvajanja dela, empatije, samoiniciativnosti, delavnosti, profesionalnega odnosa in prednosti delu.
Kaj se vama zdi za dobro sodelovanje v tandemu najpomembnejše?
Majda: Pomembno se mi zdi medsebojno zaupanje, spoštovanje, naučiti se poslušati, upoštevati med-

Na enem izmed strokovnih
srečanj vrtcev je predavatelj svoje predavanje pričel z
vprašanjem: »Katera izmed
vas bi z odobravanjem ali celo
navdušenjem sprejela odločitev lastnega otroka za poklic
vzgojiteljice?« Le tu in tam se
je kakšna roka negotovo poskušala dvigniti v zrak. Večina
je sicer izražala zadovoljstvo
s svojim poklicem, vendar pa
bi za svoje otroke želeli, da se
odločijo za kaj bolj obetavnega,
manj obremenjujočega.
sebojne razlike. Obema mora biti
v ospredju skupen cilj zadovoljen,
ustvarjalen, srečen otrok in zadovoljni starši. Dober tandem predstavlja
tudi dober zgled za otroke.
Petra: Pomembna se mi zdi odprta
komunikacija, medsebojno dopolnjevanje, sprotno dogovarjanje in fleksibilnost pri načrtovanju in izvajanju
dela, predvsem pa enakopravnost.
Kaj vaju v poklicu najbolj osrečuje?
Majda: Možnosti ustvarjanja, dajanja, kreativnosti. Zadovoljni otroci in starši. Otroci, ki se še po mno-
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gih letih vračajo in ohranjajo prijetne
spomine na vrtec in ki so vrtec zapustili s pozitivno izkušnjo in dobro
samopodobo.
Petra: Najbolj me osrečujejo delo z otroki, sproščena klima, raznolikost dela.
Ali se kot mati in hči po izkušnji
sodelovanja v poklicnem tandemu
doživljata drugače?
Majda: Veseli me, da se je moja
hči odločila za ta poklic. Pri najinem
tandemu je prišel do izraza že prej
zgrajen odnos, ki je zaupljiv, pozitiven, prijateljski. Njene kritike sprejmem bolj umirjeno, premišljeno.
Nekoliko sva si značajsko podobni,
uspešno pa dopuščava in sprejemava
različnosti druga druge.
Petra: Spoštujem jo še bolj, ker
je znala ločiti odnos sodelavk in odnos mati - hči in vzpostaviti z mano
partnerski odnos. Nikoli nisem imela
občutka podrejenosti. Rada bi se zahvalila vodstvu za to neobičajno odločitev. V teh letih sem se veliko naučila od mame in spoznala, da sem
se pri izbiri poklica prav odločila.

Rozalija Kovač, pom. ravnateljice
Vrtec Velenje

Za dobro prakso

Uvajanje novincev v oddelek vrtca
Povzetek
V članku predstavljam enega
izmed načinov postopnega
uvajanja, ki je najpogostejši. Večina staršev si vzame
teden dni časa za postopno
uvajanje. Žal pa to ni dovolj.
Večina otrok potrebuje kakšen mesec dni.
Ključne besede: uvajanje,
postopnost, starši, otroci,
vzgojitelji.
Prvi nasveti o uvajanju

Uvajanje novosprejetih otrok v vrtec je zahtevno strokovno delo, ki je
v Kurikulu za vrtce (1999) posebej
opredeljeno kot pravica staršev do
postopnega uvajanja otrok v vrtec.
Odnos med starši in vzgojitelji pa je
osnova vzgojiteljeve pedagoške avtoritete, meni Kroflič (2001). Vzgojiteljica si pridobi otrokovo zaupanje
s podporo staršev. Vsaka vzgojiteljica ima svoj način uvajanja, vendar je
končni cilj vedno enak – čim hitrejše
prilagajanje otroka na vrtec, na nov
način življenja, nova pravila, osebe,
otroke, prostore.
Na prvem roditeljskem sestanku
staršem svetujem, naj si vzamejo
vsaj en teden časa za uvajanje svojega otroka. Pomembno je, da se
otroka uvaja postopno. Vsak dan je
v vrtcu dalj časa, kar pa ne pomeni,
da so starši cel teden ves čas skupaj
z njim, saj dlje kot traja uvajanje,
daljši čas traja vključevanje otroka
v skupino. Povem jim tudi, da bodo
imeli tako oni kot otroci na začetku težave pri vključevanju v vrtec
(dokler ne zaupajo novim ljudem,
novemu okolju). Opisala bom, kako sva se s pomočnico vzgojiteljice, Mojco, lotili uvajanja v najini

skupini otrok, starih od enega do
dveh let.

Uvajanje po dnevih

Prvi dan sta otrok in eden od staršev skupaj v igralnici, spoznavata nov
prostor, igrače (kar jih zelo zanima),
vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, otroke. Poudariti moram, da je
vsak otrok drugačen, da se drugače
prilagaja in da je vsak starš drugačen,
vsak drugače gleda na uvajanje. Potrebno je upoštevati vsakega posebej,
vendar samo do neke meje. Starši so
z otrokom skupaj pri zajtrku ali pri
kosilu. Skupaj traja največ dve uri,
kar je dovolj za prvi dan. Starše tudi
opozorim, naj otroci pridejo v vrtec
spočiti, naspani, skratka dobre volje.
Ponavadi so otroci navajeni na svoj
ritem, ki ga imajo doma, kar pomeni, da hodijo spat med pol deseto in
enajsto uro. In če se tega ritma ne
držijo, postanejo slabe volje in niso
razpoloženi za nove stvari.
Drugi dan poteka tako, da so nekaj
časa skupaj, nato jih starši pustijo za
nekaj časa same (pol ure ali dlje ali
manj, odvisno od posameznega otroka). Svetujem jim, naj gredo čim dlje
od vrtca, saj je težko poslušati svojega
otroka, kako joka. Starši pridejo nazaj
in vsak svojemu otroku pomaga pri
kosilu (ponavadi so otroci zelo sitni,
zaspani in bi šli čim prej domov).
Tretji dan starš in otrok še prideta skupaj na zajtrk in se poslovita do kosila. V primeru, da se otrok
nikakor ne more umiriti, pokličemo
starše, naj pridejo prej. Ne bi bilo pametno, da bi se otroku vrtec že na začetku zameril.
Četrti dan poteka približno tako
kot tretji, samo da jih pustijo, da so
še pri kosilu sami. Nekateri poskusijo tudi s spanjem v vrtcu.
Zadnji dan pa so skupaj še pri zajtrku, nato jih pustijo, dokler se ne
zbudijo. Pri večini otrok je tako, da
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so že tako utrujeni, da hitro zaspijo.
Staršem določimo uro, kdaj naj pridejo po otroka. Ko se otrok zbudi, naj
bi bili starši že v vrtcu.

Uvajanje traja mesec dni

Naslednji teden starši ponavadi
začnejo hoditi v službo. Otroka pripeljejo zgodaj in otroci so od sedem
do devet ur v vrtcu. Da se navadijo
na vrtec, na novo okolje, nove osebe
… potrebujejo približno mesec dni
– toliko časa poteka uvajanje. V tem
času so dostikrat razdražljivi, jokavi,
potrebujejo veliko pozornosti, crkljanja … Nekateri otroci tudi uporno
uveljavljajo svojo voljo. Ker je ta čas
zanje zelo naporen, stresen, kaj hitro
zbolijo. Tu pa nastane problem. Komaj se malo navadijo na vrtec, zbolijo. Ko pa pridejo nazaj, jih starši več
ne uvajajo in je ponovno uvajanje toliko bolj naporno tako za otroke kot
tudi za vzgojitelje. Takrat potrebujejo
nekoga, na kogar se lahko zanesejo,
nekoga, ki jih potolaži in stisne k sebi, ko jim je hudo. Skratka, potrebujejo veliko pozornosti.
Po mesecu dni smo prebrodili tudi ta del obdobja, ki je pomemben pri
otrokovem vključevanju v vrtec. Po
tem času se otroci že sproščeno igrajo. Ne da bi vmes zaspali, pokonci
zdržijo vse do kosila. Skupaj pojemo,
plešemo, z zanimanjem me poslušajo
in lepo jih je videti vesele, zadovoljne
in v pričakovanju, kaj novega bodo še
videli, slišali, delali, spoznali.
Literatura:
Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za
šolstvo.
Priročnik h kurikulu: Otrok v vrtcu. (2001).
R. Kroflič …[at al]. Ur. L. Marjanovič
Umek. Maribor: Založba Obzorja.

Lidija Kopasić, dipl. vzg.
Vrtec Črnuče, Ljubljana

Za dobro prakso

Predstavitev projekta s področja
socialnega učenja
Povzetek
Otrok se uči prosocialnega
vedenja z lastno praktično
aktivnostjo z interakcijo z
drugimi otroki in odraslimi
(vzgojitelji, starši). V članku predstavljam projekt s
področja družbe, ki smo ga
izvedli v kombiniranem oddelku, z otroki med drugim
in četrtim letom starosti.
Ključne besede: prijatelj,
prijateljstvo, skupina, igra,
dejavnost.
Uvod

Kadar se v vrtcu odločamo za projektno delo, je pomembno, da poiščemo tiste interesne teme, ki otroka
postavijo v aktiven odnos do problema. Predhodno opazovanje otrok pri
igri, dialogih z vrstniki je lahko odlično izhodišče, da odpremo temo ali
problem, ki ga lahko skupaj z otroki
raziskujemo. Tovrstno delo s svojim
življenjskim stilom otroka pozitivno
motivira, ga pritegne, navduši in zainteresira. Vse to pa so pogoji za otrokov aktivni odnos do vzgojnega dela v
vrtcu ter do življenja v celoti. S temo, v
katero vnesemo nekaj življenjskih elementov, pri otroku izzovemo radovednost in interes, da bi v projektu sodeloval. To so teme, vezane na življenjsko
okolje otrok in na informacije, ki jih
otroci v svojem okolju dobijo. Pri oblikovanju takega procesa je vzgojiteljeva naloga, da informacijo otrokom
ponudi tako, da jo bodo z lastno neposredno izkušnjo doživeli, razumeli in
jo lahko priklicali v spomin, ko jo bodo rabili. Otrok se uči z lastno praktično aktivnostjo, z interakcijo z drugimi
otroki in odraslimi (vzgojitelji, starši).
Projektni način dela mu omogoča iskanje lastnih rešitev, dovoljuje mu napake, ga sili k razmišljanju in k učenju na
njemu lasten način.

Predstavitev projekta

Izhajali smo iz področja družbe
(Kurikulum za vrtce 1999). Globalni
cilj je bil doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za
vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje, ne glede na spol, telesno konstitucijo, nacionalno pripadnost.
Izbrana cilja sta bila naslednja:
- otrok spoznava, da morajo vsi
ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi lahko ta
delovala,
- otrok ima možnost razvijanja
sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje v prijateljskih odnosih z
enim ali več otroki (reševanje
problemov, pogovarjanje, dogovarjanje, razumevanje, sprejemanje stališč).

Faze projekta

1. Pobudnici sva bili vzgojiteljici, najina opažanja o pogostih
konfliktih v skupini (posojanje
igrač, nagajanje med vrstniki,
ki je postajalo moteče), plakat z
zapisi mišljenj otrok, kakšni smo
prijatelji med sabo, kaj skupaj
počnemo – vrednote prijateljev.
2. Naredili smo skico: dejavnosti
tematskega sklopa smo razširili
v projekt na podlagi dveh vprašanj: »Koga imamo radi?« (akcijsko vprašanje) in »Kaj mislite,
kaj bi zanje lahko pripravili?«
(miselno vprašanje).

Načrt izvedbe

Otroci so izbrali nekaj pesmi, ki
smo jih takrat prepevali. Izbira keksov je bila nekoliko težja, saj je vsak
želel, da bi pekli tisto, kar ima posameznik najraje. Na podlagi naštetih
pogojev (ni štedilnika in pečice, primernih posod, premalo časa …), ki
jih imamo v igralnici, smo se odločili za čokoladne in vanilijeve piškote.
Odločili smo se, da zaplešemo tudi
ITG (izraz telesa ob glasbi po metodi
konvergentne pedagogike).
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Izvajanje

Plesali smo ITG, utrjevali pesmi.
Sproti so se nam porajale nove ideje
za naloge, z njimi pa vprašanja. Potrebovali smo recept. Pet otrok se je
odločilo, da ga prinese, skupaj pa s
pomočjo žreba izberemo dva. Otroci
so v revijah našli recepte, posledično
pa je nastala nova ideja: poiščimo še
več receptov. Otroci so dobivali ideje,
kaj bi lahko dodali na piškote (bonbone, mrvice, čokolado). S pomočjo
kuharske knjige smo ugotovili, da rabimo še orodje za peko, spoznavali so
sestavine in jih tudi narisali. Otroci so
se samostojno odločali, katero nalogo
od danih bi kdo želel izvesti. Iz izrezanih receptov iz revij je nastala tudi
knjižica receptov skupine »Metulji.«
Plakat smo vsakodnevno dopolnjevali
z risbami otrok in zapisi novih ugotovitev, spoznanj in mišljenj.
Otroci so sami od sebe prišli do ideje ter pričeli s kazanjem svojih igrač
vsako jutro v krogu. Igrača je potovala
od otroka do otroka in vsak je dobil
možnost, da si igračo prijatelja ogleda, jo otipa, preizkusi njeno funkcijo.
Peko piškotov smo končno dočakali.
Otroci so uživali pri oblikovanju testa,
se preizkušali pri gnetenju in hkrati
spoznavali obnašanje mase (se prijema na roke, se ne prijema, lahko oblikujemo kroglico, je ne moremo, testo
lahko razvaljamo, je trdo, mehko). Na
koncu so jih okrasili še z dvema izbranima dodatkoma - z drobci čokolade
in s pisanimi mrvicami.
Naš projekt se je razširil še v mesec april, v katerem smo prišli tudi
do zaključka – nastopa. Na največjem
plakatu je pisalo: »Kaj vse prijatelji
skupaj počnemo?« Otroci so si zelo
dobro zapomnili, kaj vse smo napisali ter pričeli naštevati vrednote prijateljstva. Od naštetih vrlin sta bili za
našo skupino najpomembnejši medsebojna delitev igrač in da se zanje
ne kregamo.
Nadaljevanje celotnega dogajanja,
po izvedbi omenjenega nastopa, so
otroci povzeli tako: »Za naše starše
smo pripravili piškote in sladki čaj. Po-
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magali smo tako, da smo prinesli modelčke za piškote, sestavine, recept.«
»Veliko se nas je odločilo, da prinesemo recept, vendar ga je prinesla samo
Rebecca, jaz sem ga pa narisal, da ne
bi kaj pozabili noter dat,« je pripomnil Žiga J. Na podlagi te izkušnje smo
skupaj prišli do spoznanja, da če nihče ne bi prinesel recepta, potem tudi piškotov ne bi mogli speči. »Morali bi staršem povedati,« je pripomnil
nekdo izmed otrok. Napisali smo nov
recept. »Jaz sem prinesel čokolado,«
je rekel Jaša. Čokoladni so vsebovali
drobce čokolade, vanilijeve smo pa posuli s pisanimi mrvicami. Ravno tako
so se vrstile želje in ideje, kaj bi kdo
prinesel od doma. Jaša je nadaljeval:
»Narisali smo tudi orodje: valjar, čopič, modelčke, predpasnik. Od orodja
smo od doma prinesli predpasnik in
modelčke.« Med ostalimi aktivnostmi
je nekdo izmed otrok listal po reviji in
našel recept. Le-tega smo prilepili na
plakat. Otroci so med spontano igro
listali po revijah, v katerih so našli še
več receptov, le-te izrezovali in nama
jih prinašali na mizo. Spraševali smo
se, kaj bi lahko z njimi naredili? Prvo
idejo je predlagal Žiga J., in sicer »da bi
jih nalepili na steno, da bi lahko vsakič
pogledali gor, kaj rabimo.« Idejo smo
skupaj pretehtali in prišli do ugotovitve, da imamo za toliko receptov premalo prostora. Nekdo od otrok je listal
otroško kuharsko knjigo, nakar se je s
strani deklice Maše porodila ideja, da
izdelamo knjigo. Med vsemi aktivnostmi smo peli še pesmice. Nejc je predlagal, da bi zapeli pesem iz risanke na TV
»Viki piše se Vijak.« Nekaj dni kasneje
nam je zaupa še deklamacijo »Dimnikar«. Le-to je na nastopu recitiral sam.
Kje bi dobili sestavine za peko? »V receptih, da bi kuharice prinesle,« so rekli otroci.
Končno je prišel dan, na katerega smo se dolgo pripravljali. Čakalo
nas je delovno dopoldne, kajti morali
smo zamesiti dvojno testo in oblikovati kekse. Najprej smo se odločili za
kekse, ki so jih otroci izrezovali z modelčki, to so bili vanilijevi keksi, nato
smo v rokah oblikovali še čokoladne.
Sledila je popoldanska priprava: »Oblekli smo rdeče majčke, bili smo lepi,« je dodala Taja. Na nastopu nam
je bilo najbolj všeč: »Voz s piškoti,

ITG (izraz telesa ob glasbi po metodologiji konvergentne pedagogike),
pesmice, počutili smo se lepo.« Nejc
je rekel: »Na nastopu sem bil žalosten, ker ni prišla babi Tanja.«
Ali so bili gostje veseli? »Črtek je jokal samo 1 kapljico med ITG, starši so
bili veseli,« je rekel Nejc. Kako smo bili pa nagrajeni? »Z majčkami.« Kaj pa
od gostov? »So nam zaploskali.«

Vrednotenje

Izhodišče za izbrano temo je bila
trenutna situacija obnašanja otrok v
skupini. Nenehno so se pojavljali konflikti med novosprejetimi in ostalimi
otroki. Vprašanje, ki se mi je porajalo,
je bilo: »Na kakšen način bi v skupini
lahko reševali nastale konfliktne situacije?« Predvidevala sem, da bi bila
lahko tema o prijateljstvu skozi izbrane dejavnosti odgovor in hkrati cilj,
kako reševati konfliktne situacije na
podlagi neposrednih situacij.
Projekt ni bil moj prvotni načrt, zato sva z Majo oblikovali običajni tematski sklop, ki naj bi trajal približno
mesec dni. Med načrtovanimi aktivnostmi se nama je porajalo vedno več
idej in tako sva prišli do ideje, da naredimo projekt konstruktivnega tipa.
Na plakat smo pričeli zapisovati, kaj
vse smo kot prijatelji skupaj počeli ter
s tem spoznavali, da si med seboj delimo igrače, se ne tepemo, si pomagamo – vrednote prijateljstva.

Iz dvojine ti in jaz smo prišli do
množine - mi, prijatelji. Z najino pomočjo smo dobili izhodišče za izvedbo projekta, katerega cilj je bil nastop
za starše v mesecu marcu, ki nekako obeležuje praznik družine. Dejavnosti, ki so nas vodile k nastopu, so
vsebovale zanimive naloge, ki so jih
otroci z veseljem opravljali, hkrati pa
uživali v prijateljskih odnosih. Med
seboj so se dogovarjali, reševali probleme, sprejemali različna stališča. V
ta namen smo skozi izvajanje načrtovanih nalog spoznavali nove pesmi
in deklamacije, ki so si jih otroci zelo dobro zapomnili. Pri otrocih opažam, da se med sabo pogovarjajo o
vrednotah prijateljstva in jih uporabljajo (kako pomagati prijatelju, če je
nesrečen, deljenje igrač, vljudnostni
izrazi prosim in hvala, ali lahko prosim pogledam tvojo igračo, se lahko
z njo poigram …). V smislu uporabe
naštetih vrlin so jih nekateri usvojili
več, drugi manj. Trud, ki sva ga vložili, se obrestuje med vsakodnevnimi
aktivnostmi. Pri otrocih je potrebno
veliko ponavljanja in strpnosti, preden usvojijo posamezne vrednote.
Otroci, ki so starejši, to že zelo dobro upoštevajo, kar pokažejo s svojim
pozitivnim reagiranjem na morebitno konfliktno situacijo. Ko so opazili
ravnanje posameznikov, ki ga nismo
odobravali (lastniško odreagiranje do
igrače), so pričeli uporabljati besede

Socialna igra »Podaj žogo prijatelju«
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»to ni prijateljsko.« Starejši otroci so
pri obuvanju pomagali mlajšim, če je
kdo jokal, so ga tolažili z objemom,
božanjem, spodbudnimi besedami
(drug drugemu so pomagali v stiski).
Otroci so razvijali strpnost in empatijo drug do drugega ter vzpostavljali
nove prijateljske vezi. Najpomembnejše spoznanje je bilo, kako zelo je
pomembno, da sodelujemo vsi. Kajti
na neposrednih primerih, pri izvedbi
določenih nalog, smo skupaj prišli do
spoznanja, da če nekdo ne izvede naloge, za katero se je odločil, določenih
aktivnosti ne moremo izvesti.
Napisani vtisi otrok so bili za naju
zelo pozitivna informacija. Ob skupnem evalviranju sva od otrok izvedeli še nekatere druge misli, za katere

prej nisva vedeli. Nad njimi sva bili
presenečeni, saj sva spoznali, kaj vse
lahko otrok občuti in opazi. Navajam
primer: »Žalosten sem bil, ker na nastop ni prišla babi Tanja.« Ta misel nama je dala novo idejo za srečanje in
čajanko s starimi starši otrok. Nastop
za starše je bil za otroke novost, saj je
bil to tako zanje kot za starše prvi nastop, na katerem so se otroci odlično
odrezali ter ga pred svojimi najdražjimi zelo pogumno izvedli.
Menim, da smo skozi projekt, ki
smo ga izvedli z otroki in starši, vsi
skupaj dosegli lep uspeh in napredek,
na katerega smo lahko vsi ponosni.
Moja naloga je bila otroke voditi po
procesno-razvojni poti, primerni starosti in razvoju otrok. Prav tako se je

realiziral proces razvijanja individualnih sposobnosti. Čeprav si s skupino
otrok skupaj več let, te otroci znova in
znova presenečajo ter nevede, z velikim veseljem, spodbujajo za nadaljnje
delo. Vodilna cilja, ki sta nas spremljala skozi vse aktivnosti, sta bila podkrepljena in uresničena s strani že napisanih povratnih informacij otrok.
Literatura:
Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za
šolstvo.
Priročnik h kurikulu: Otrok v vrtcu. (2001).
R. Kroflič …[at al]. Ur. L. Marjanovič
Umek. Maribor: Založba Obzorja.

Jasmina Fašalek, vzg.
Vrtec Dr. France Prešeren, Ljubljana

Februar – mesec knjige
Povzetek
V članku je predstavljen
projekt, ki smo ga v mesecu
februarju izvajali v Vrtcu Borisa Pečeta Maribor, v enoti
Kamnica. Naštete so načrtovane dejavnosti v projektu,
sodelovanje s starši in odzivnost otrok.
Ključne besede: knjiga, starši, projekt, načrtovane dejavnosti.

Uvod

V skupini predšolskih otrok Vrtca Borisa Pečeta – enota Kamnica
že vrsto let negujemo lep odnos do
knjige. Zraven dejavnosti, ki jih na
to temo izvajamo v vrtcu, otroci na
pobudo vzgojiteljice in pomočnice
tudi doma berejo knjige in slikanice po lastnem izboru, kar traja celo
leto. Knjige otrokom seveda prebirajo starši, otroci pa vsebino posamezne knjige, ki so jo izbrali in s starši
prebrali, nato v vrtcu ob ilustracijah
predstavijo svojim vrstnikom, vzgojiteljici in pomočnici. Obe opažava,
da se otrokom skozi poslušanje in

obnavljanje zgodb občutno povečuje besedni zaklad, da so sposobni
tvoriti daljše, sestavljene povedi in
da smiselno uporabljajo nove, doslej
nepoznane besede. Zato sva se s pomočnico odločili, da bova dosedanje
aktivnosti razširili in izvedli projekt
z naslovom Moja knjiga.

Predstavitev poteka
projekta

Projekt Moja knjiga je trajal štiri
tedne. Izvedli smo ga v mesecu februarju, ki je mesec knjige in v katerem tudi praznujemo slovenski kulturni praznik. Poleg prebiranja knjig
s starši, kar počnemo skozi celo leto,
je projekt zajemal še druge načrtovane dejavnosti:
- obisk Mariborske knjižnice, izpostava Kamnica;
- spoznavanje ustvarjalcev (pesnik, pisatelj, ilustrator);
- spoznavanje pisave za slepe in
slabovidne in znakovnega jezika
za gluhoneme;
- sestavljanje (ustvarjanje) lastne
(izmišljene) zgodbe ob slikah;
- sestavljanje (ustvarjanje) lastne
(izmišljene) zgodbe brez slik;
- obisk ilustratorke in lutkarice
Brede Varl,
- ilustriranje naših izmišljenih
zgodb;
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- priprava slikanice z zgodbami
otrok in njihovimi ilustracijami.
Pred kulturnim praznikom smo
obiskali knjižnico Kamnica, kjer se je
prijazna knjižničarka z otroki pogovarjala o pesniku Francetu Prešernu
ter ga predstavila kot velikega ljubitelja otrok. Ogledali smo si knjižnico,
spoznali, kaj vse je na njenih policah,
in ugotovili, da so knjige zelo različne. V ta namen smo si izposodili različne knjige, tako po vsebini, obliki,
vezavi, materialu, in jih odnesli s seboj v vrtec. Seveda ni manjkala niti
pravljica, ki jo je knjižničarka pripovedovala otrokom.
V vrtcu smo se naslednji dan pogovarjali o knjigah, si jih ogledali in
spoznali, da so zelo različne, saj so
namenjene različni starosti otrok. Za
najmlajše otroke so narejene iz mehkih materialov, nekatere so zvočne,
različnih zanimivih oblik in velikosti. Imeli smo možnost spoznati in
primerjati zelo majhno in zelo veliko knjigo. Ugotovili smo, kakšna je
razlika med knjigo in revijo in obe
primerjali s časopisom. Sledila je razvrstitev knjig po velikosti na knjižno
polico v igralnici.
Nadaljevali smo s spoznavanjem
ustvarjalcev knjig — pesnikov, pisateljev in ilustratorjev. Besedi ilustra-

Za dobro prakso
tor in ilustracija sta otrokom povzročali kar precej težav, vendar so
ju po nekaj dneh osvojili. Vsak dan
smo otrokom ob različnih priložnostih prebirali najrazličnejše zgodbe
in pesmi.
V nadaljevanju projekta smo se
seznanili z različnimi jeziki in ugotavljali, da je slovenščina naš državni jezik. Omenili smo tudi tuje jezike
naših sosedov (hrvaščina, italijanščina, nemščina in madžarščina), otroci pa so znali nekaj tujih besed tudi
povedati. Otroke smo poučili, da so
besede sestavljene iz črk, ki tvorijo
našo abecedo. Nekateri otroci so jo
znali tudi povedati.
V univerzitetni knjižnici Maribor
smo si izposodili knjige za slepe in
slabovidne, zapisane v Braillovi pisavi. Otroci so se zapisov lahko dotaknili in tako spoznali, da slepi in
slabovidni berejo s pomočjo dotika.
Prav tako skozi literaturo smo spoznali tudi znakovno pisavo za gluhoneme in se naučili z znaki povedati ime Jana.
Ustvarjalnost otrok smo vzpodbujali s pripovedovanjem zgodb. Otroci
so ob slikah, ki so jih imeli na razpolago, sestavili svojo izmišljeno zgodbo. Kot zanimivost povejmo, da so
otroci iz istih slik, ki so jim zamenjali vrstni red, sestavili več različnih
zgodb. Ob tem smo ugotovili, da si
lahko zgodbo tudi brez pripravljenih
slik izmislimo sami.

Otroke sva vzpodbujali, da si izmislijo svojo zgodbo in ji na koncu dodajo
naslov, s pomočnico pa bova njihovo
pripoved zapisali. Otroci so se aktivno
vključili v nastajanje zgodbe, ki so ji takoj na začetku dali naslov »Jure nima
prijateljev«. Tvorili so daljše, sestavljene povedi, pri tem uporabljali zanimive
in nevsakdanje izraze ter pazili na pravilen jezik. Ko so končali zgodbo, sem
jim jo prebrala. Bili so zelo ponosni in
polni vneme ter idej za nove vsebine.
Tako sta nastali še dve zgodbi. »Ptički
nimajo hrane« in »Moj kuža«. Zanimivo je, da so vse tri zgodbe govorile o
prijateljstvu, strahu pred osamljenostjo
in ljubezni do živali.
V zadnjem tednu našega projekta
nas je obiskala ilustratorka Breda Varl.
Ogledali smo si slikanice, ki jih je ilustrirala, in jih primerjali z originalnimi
ilustracijami, ki jih je prinesla s seboj.
Pogovarjali smo se o tehnikah in materialih, ki jih pri svojem delu uporablja. Prebrali smo ji naše zgodbe, nad
katerimi je bila zelo navdušena. Odločila se je, da bo zgodbo z naslovom
»Jure nima prijateljev« tudi ilustrirala. Pripravili smo mize, se razporedili okoli njih in jo opazovali pri delu.
Bilo je zelo zanimivo opazovati, kako počasi nastaja slika, ki vsebuje vse
bistvene elemente zgodbe. Otroci so
bili nad njenim izdelkom navdušeni.
Sklenili smo, da bomo zgodbo ilustrirali tudi sami in res smo to napravili.
Nastalo je 25 lepih ilustracij.

Ustvarjalno delo otrok (izmišljene zgodbe in pripadajoče ilustracije) smo želeli predstaviti tudi v publikaciji. Pripravili smo slikanico, v
kateri so zapisi zgodb, ki so nastali
po pripovedovanju otrok, in njihove
ilustracije. Vseh 25 otrok v skupini
je sodelovalo pri nastajanju zgodb,
prav tako je vsak otrok prispeval po
eno ilustracijo k zgodbam.

Zaključne misli

Ob zaključku projekta lahko sklenemo, da je bil odziv otrok zelo dober. Z zanimanjem so spremljali
vsebine in se aktivno vključevali v
delo. Še posebej motivirani so bili
pri nastajanju zgodb. Ponovno naj
poudarim, da je napredek v izražanju otrok in širjenju besednega zaklada od začetka šolskega leta občuten, pri čemer je nezanemarljiva
tudi vloga staršev, ki z otroki doma
aktivno prebirajo knjige. Prepričana
sem, da je negovanje materinega jezika že v vrtcu dobra popotnica za
vstop v šolo.
Literatura:
Grginič. M. (2005). Porajajoča se pismenost.
Domžale: Založba Izolit.
Jamnik. T. (1997). Knjižna vzgoja. Ljubljana:
Zavod RS za šolstvo.

Manica Skelin, dipl. vzg.
Vrtec Borisa Pečeta Maribor

Kako smo ustvarjali
Povzetek
V Vrtcu Velenje smo prepričani v dober vzgojni učinek lutk,
zato smo želeli o tem prepričati tudi starše. Izvedli smo
delavnico izdelovanja lutk,
pri kateri je sodelovala cela
družina. Članek na kratko
predstavlja namen in vsebino
delavnice za starše in otroke.
Ključne besede: lutka, otroci, starši, delavnica.

Napraviti lutko je ustvarjalno dejanje. Narisati jo, izrezati dele telesa
iz papirja, blaga, jo sestaviti, navezati
na nitke … in potem z njo igrati. Z lutko pa lahko počnemo še mnogo drugega: naučimo se pesmico, naučimo
se higienskih navad, z lutko skušamo
lepo govoriti, lahko nam je v pomoč
pri hranjenju, oblačenju … Lutka je
tudi sredstvo za dosego novih ciljev,
za spoznavanje in utrjevanje drugih,
tako umetnostnih kot zgodovinskih,
naravoslovnih in družboslovnih področij. Je magični predmet, ki mu
otroci mnogo lažje zaupajo, ob katerem se bolj sproščeno pogovarjajo;
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pomaga jim, da lažje osvajajo prostor, saj se na nek način njihova osebnost skrije za lutko, zleze vanjo, se z
njo poistoveti.
Kako zelo malo je treba, da otroke popeljemo na čudovito popotovanje v svet lutk, kjer se lahko vživijo
v pravljične ali domišljijske junake,
z njimi sočustvujejo in se soočajo s
številnimi zapleti, težavami in prigodami njihovega razgibanega življenja. Lutkovne predstave, četudi zelo preproste, so praviloma veliko več
kot le zabavno preživljanje prostega
časa. Otroci namreč ob njih pogosto
podoživljajo zadrege, težave in kon-

Za dobro prakso
flikte iz svojega lastnega življenja in
z njihovo pomočjo z varne razdalje
tudi spoznavajo načine (pravilne in
tudi napačne) za reševanje teh vsakodnevnih zapletov (Varl 1995).

Delavnica za izdelavo lutk
za otroke in starše

Ker se zavedava vsestranske pomembnosti in uporabnosti lutke in
tudi dejstva, da le-ta premalokrat oživi v rokah staršev, sva se s strokovno
delavko v oddelku odločili, da lutko in njeno preprosto izdelavo približava tudi staršem. Otroci imajo v
oddelku (1—3 let) že od začetka leta
možnost opazovati in sodelovati pri
nastajanju različnih lutk, s katerimi
bogatimo naš lutkovni kotiček in z
veseljem opažava dovzetnost otrok
za igro z lutkami.
V letošnjem šolskem letu sva načrtovali tri srečanja v obliki delavnic
s starši in otroki. Na prvem roditeljskem sestanku sva staršem predstavili osebni plan naše skupine (prva
starostna skupina). Starši so se strinjali, da se lutk v današnjem času
res premalo poslužujejo. Bili so zelo
navdušeni, zato se je prvega srečanja udeležila večina staršev in otrok.
Starše sva že v začetku spodbudili,
da otrokom omogočijo aktivno sodelovanje pri izdelavi.
V vsakem kotičku je bila pripravljena že izdelana lutka kot predlog za
izdelavo. Starši in otroci so imeli veliko materiala in možnosti za ustvarjalno izdelavo lutke. Med kotički so
prehajali in si izmenjevali materiale
in ideje. Tako je nastalo tudi nekaj
prav posebnih lutk.

Delavnica je bila organizirana po
kotičkih:
- male naprstne lutke iz rokavice,
- lutke na palici brez dodatnih vodil (lesene kuhalnice),
- marionete,
- lutke iz blaga za na dlan,
- ploske papirnate lutke iz kolaža,
- lutke iz papirnatih krožnikov.
Male naprstne lutke iz rokavice so
prvi stik malčka z lutko, imenitne so
za igro, motoriko prstov, komunikacijo (Varl 1995). Otroci so izbrali material za obraz in pomagali lepiti dele
obraza. Lutke iz lesenih kuhalnic so
ene najpreprostejših lutk za izdelavo
kot za animacijo - vodenje (Varl 1995).
Otroci so jih uspešno ustvarjali s svojo
domišljijo. Narisali so jim oči, noske,
usta. Marionete sodijo med najzahtevnejše lutke. Otroci so tukaj potrebovali več pomoči staršev, vendar so se
kljub temu zelo trudili in izdelali izvirne marionete. Lutke iz blaga za na
dlan so starši otrokom pripravili tako,
da so najprej pripravili podlago, nato
pa so otroci izbrali material za dele
obraza, ki so jih potem skupaj prilepili na pripravljeno podlago.
Ploske papirnate lutke iz kolaža
so nastale tako, da so otroci obrisali
šablono s pomočjo staršev, nato pa
so šablono pobarvali in ji narisali
obraz. V tem kotičku sva jih spodbujali predvsem k temu, da so otroci lutko raje prosto narisali, starši
so jim pomagali le pri izrezovanju.
Pri izdelavi lutk iz papirnatih krožnikov so otroci najbolj uživali, saj so
lahko zelo veliko naredili sami (risanje obraza, dodajanje delov obraza
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Družina pri ustvarjanju
- lepljenje (oči, ušesa, lasje …). Površina je bila večja od ostalih lutk,
zato so jih z velikim zanimanjem izdelovali, večina otrok čisto po svoji
domišljiji.

Zaključek

Otroci in starši so dobro sodelovali med sabo in tako ustvarili prav
prijetno vzdušje. Ob koncu so nama
nasmehi staršev in razigranost otrok
povedali, da so skupaj preživeli prijetno urico ustvarjalnosti ob izdelovanju lutk, ki so jih odnesli domov.
Lahko le upava, da bodo starši večkrat posegli po njih in tako svojim
otrokom pričarali še kakšen zabaven
ali poučen trenutek tudi doma.
Literatura:
Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za
šlstvo.
B. Varl (1995). Maribor: Neobjavljeno študijsko gradivo.

Katja Kropej, vzg.
Vrtec Velenje
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Angleške igralne minute v vrtcu
Povzetek
Skozi celotno vodenje interesne dejavnosti sem poskusila razviti način ali metodo,
kako aplicirati tuj jezik kot
abstraktni pojem v nekaj,
kar otroci razumejo. Angleške igralne minutke so vključevale zelo veliko gibanja in
lutkovnih uprizoritev. V veliko pomoč so bili otroci, saj so
oni prvi nedvoumno pokazali, kdaj sem in kdaj nisem na
pravi poti.
Ključne besede: vloga lutke,
ključne besede, novi izrazi,
novi pojmi.
Uvod

Angleški jezik mi je po štiriletnem
študiju v tujini in pridobljenem spričevalu o aktivnem znanju angleškega
jezika še vedno zelo blizu. Zato sem
si ga želela na najbolj sproščen način približati predšolskim otrokom.
Odločila sem se strniti nekaj misli in
izkušenj iz vodenja interesne dejavnosti – angleške igralne minutke v
vrtcu.

Interesna dejavnost

Interesno dejavnost sem vodila v
dveh starostnih skupinah: v mlajši
(4–5 let) in starejši (5–6 let). V vsaki skupini je bilo 24 otrok ali nekaj
manj, odvisno od dnevne prisotnosti.
Že na začetku se je izkazalo, da sta
mlajša in starejša skupina med seboj
zelo različni in da potrebujeta različen pristop.
V starejši skupini se lutka ni udomačila. Otroke so zanimale dejavnosti, ki so bile v zvezi z gibanjem. Za
lutko Ben, ki sem jo uvedla kot stalnico, niso imeli potrpljenja. Približno
polovica otrok je neprestano motila
tiste, ki jih je lutka zanimala. Zanimale so jih pesmice z veliko gibanja.
Starejša skupina je imela zelo veliko

sposobnost pomnjenja, zato so tedaj, ko sem odkrila dejavnost, ki jim
ustreza za podajanje nove teme, zelo
hitro osvojili nove izraze. Z usvojenimi izrazi so bili že sposobni slediti
igri z navodili v angleškem jeziku. V
igri Barvne ladje, kjer so morali upoštevati navodila, so zelo uživali.
Mlajšo skupino je lutka Ben bolj
pritegnila. Angleških igralnih minutk
nisem mogla začeti brez lutke Ben
in njegovih prijateljev. Najljubši jim
je bil čarovnik, ki je večkrat gostoval
na pobudo otrok. Skupaj z lutko smo
usvajali nove izraze, za njo ponavljali
in se pogovarjali.
V mlajši (4–5 let) in starejši (5–6
let) starostni skupini sem v začetku
šolskega leta uvedla lutko z imenom
Ben. Lutka Ben je prišla iz Anglije, zato ni znala govoriti slovensko,
ampak samo angleško. Moja funkcija je bila, da otrokom v slovenščino
prevajam tisto, kar lutka pove v angleščini. Otroci pa so se morali potruditi odgovarjati v angleščini, da
jih bo lutka razumela. Ben je imel
tudi veliko prijateljev (druge angleško govoreče lutke). Najbolj priljubljena sta bila Mary in čarovnik (wizard, magician).

Primeri dejavnosti

- Spoznavanje novih pesmic
Lutka Ben in čarovnik pijeta čaj
Ben se dolgočasi, zato mu na pomoč priskoči čarovnik. Pod čarovniškim klobukom mu pričara čajnik in
skodelico, nato skupaj popijeta čaj.
Čajnik in skodelico si ogledamo in
poimenujemo dele čajnika. Nato zapojemo pesmico I‘m a little teapot.
- Spoznavanje novih izrazov
Lutka Ben pripelje novega prijatelja – opico
Ben predstavi nagajivo opico. Reče ji, naj se usede ali vstane, vendar
ga opica niti malo ne posluša in mu
nagaja. Skupaj ponovimo besede »sit
down« in »stand up«. Ben preveri, če
so si otroci zapomnili.
- Spoznavanje novih predmetov in
besed
Lutka Ben in Mary se pogovarjata o sadju
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Ben pove, da je bil na tržnici. Mary želi videti, kaj je prinesel v košari. Iz svoje košare vzame sveže sadje
različnih vrst in ga pokaže otrokom
– pomarančo, jagodo, jabolko, hruško in banano.
- Orientacija
Lutka Ben pripelje čarovnika
Čarovnik začara različne živali
pod klobukom in na njem, otroci pa
morajo spraševati, kaj je pod klobukom ali na njem.
Repeat, review and revise naj bi
bilo pravilo pri vseh novih izrazih,
pojmih ali besedah, ki jih predstaviš otrokom. Ko smo spoznavali barve, sem za to temo pripravila veliko
različnih dejavnosti. Nekatere dejavnosti so bile preproste, nekatere
kompleksnejše. Tako so otroci preko
različnih dejavnosti isto temo – barve – ponovili vsakič na drugačen način ali v drugem kontekstu. Dejavnosti so si sledile od zelo preprostih do
precej zapletenih.
Kakšne barve so moja oblačila?
Ugotavljali smo, kakšne barve so
naša oblačila. Minutke, ko smo čakali na kosilo, so za to dejavnost zadostovale.
Sestavljanje cveta
Na velik karton sem narisala rožo
brez cvetnih listov. Cvetne liste različnih barv sem razdelila med otroke. Nato sem otroke klicala po barvah cvetnih listov: »Children with red
colour, please come here!«. Otroci so
cvetne liste pritrdili na sredico. Nato
so na vrsti otroci z drugo barvo. To
dejavnost smo izvedli kot eno točko
za nastop za starše.
Sadna košara
Lutka Ben otrokom predstavi sveže sadje različnih vrst – pomarančo,
jagodo, jabolko, hruško in banano.
Usedemo se v krog in vsak otrok
vleče barvno kartico, na kateri je narisano sadje. Nato skupaj preverjamo, če smo si zapomnili, katero sadje
je na sliki in kakšne barve je.
Barvne ladje
Kompleksnejša dejavnost, ki sem
jo zasnovala ob koncu šolskega leta.
Otroci dobijo različne barve
»vstopnic« in se po navodilu (Chil-

Za dobro prakso
dren with blue tickets go on the blue
boat!), vkrcajo na pravo barvo blazine – ladje. Ko so otroci na ladjah,
se v dejavnost lahko vključi še ponavljanje angleških pesmic in štetje. Dobrodošli so tudi dodatni rekviziti, npr. ribe iz kartona ali skrinje
z zakladom. Ko se otroci izkrcajo
po navodilih, dejavnost ponovimo
tako, da zamenjajo vstopnice.
Dejavnost sem nadgradila tako,
da se je ena ladja med potovanjem
vedno potopila. Ko otroci dobijo
navodilo, da se ladja določene barve potaplja, se morajo hitro rešiti
na preostale ladje. Ko je potopljena ladja popravljena, se začne potapljati že druga itd. Namen nadgradnje je bil ponovno preverjanje,
kako dobro so razumeli barve, kar
so pokazali s hitrim reagiranjem na
navodila. Akcija in hitro gibanje sta
otrokom zelo ustrezala.

Usvajanje pesmice

Ben je ogovoril otroke, naj ponavljajo za njim: roke gor, roke dol, primite se za glavo, pokrijte oči, nato pa
jih je preverjal, če znajo sami.
Dejavnost s štampiljkami
Na velikega narisanega človeka je
vsak otrok pritisnil štampiljko po navodilu, npr. Tine stamp the leg, Mojca stamp the head ... Štampiljk sem
imela na razpolago veliko, od ladij do
levov ali srčkov.
Gusarji in morske deklice
Gusarje in morske deklice lovi morska riba. Riba (iz lepenke) jih ulovi in
ugrizne. Na obali si gusarji obvežejo
različne (» poškodovane«) dele telesa,
ki jih poimenujemo v angleščini.

Nagradni lističi
Vsak otrok ponovi dele telesa in
za nagrado dobi listič.
Head, Shoulders, Knees and Toes.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
Head, shoulders knees and toes,
Knees and toes.
Two eyes, two ears, one mouth
and the nose,
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes.
Ko smo to pesem začeli prepevati,
so bili otroci zelo samozavestni, ker
so bili dobro seznanjeni s ključnimi
besedami v besedilu. Na nastopu za
materinski dan smo jo zapeli skupaj
z obema skupinama, bilo nas je okoli štirideset.

V telovadnici

Ker poznamo že veliko različnih
gibalnih dejavnosti v telovadnici ali
večnamenskem prostoru, lahko skoraj vsako dejavnost priredimo v dejavnost za utrjevanje angleščine.
- Barve oblačil – otroci z različnimi barvami opravljajo različne
gibalne naloge,
- oblikujemo pare - na znak instrumenta oblikujemo pare po 2,
3, 4 (make pairs of two ipd.),
- igra s padalom – skrijemo se pod
padalo, roke položimo na padalo
(go under the parachute, put your
hands on top of the parachute ...),
- gibalne minutke v igralnici
– otroci plešejo ob glasbi, ko
glasba preneha, gredo po navodilih pod ali na mizo (stole predhodno umaknemo k steni).
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Za zaključek

Kljub temu, da sem morala preiskati veliko različnih virov, so mi bili
otroci v veliko pomoč. Ker sem si vse
dejavnosti zamislila sama, so bili oni
prvi in najboljši sodniki mojih idej in
predstav. Tako je na začetku veliko
mojih visokoletečih idej dočakalo hitri
konec, saj so mi otroci zelo nedvoumno pokazali, da nisem na pravi poti.
Vedno se je pojavljal dvom, koliko govorjene angleščine med dejavnostjo je prava mera za otroke. Če so
otroci postali nemirni in sem opazila,
da mi ne sledijo več, je bilo očitno,
da je angleščine preveč. Ko so otroci izgubili svojo zvedavost in radovednost, sem opazila, da uporabljam
preveč slovenščine. Največ govorjene
angleščine je nedvomno prinesla lutka. Tudi tokrat se je pravilo »izhajati
iz otroka« dobro obrestovalo.
Literatura:
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Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Vrtci naj ohranijo avtonomnost in svojo
dušo
nosi povečajo poslovno uspešnost,
slabi povzročajo stres in izgorevanje.
Vse teme torej opozarjajo na to, kako
delovati, da bosta klima in kultura vrtca ustvarjalni, topli in prijetni.

MAG. MARINKA MAROVT, profesorica angleščine in slovenščine, je znana kot dobra predavateljica in voditeljica seminarjev.
Na svoji poklicni poti se je pogumno lotevala novih izzivov: poučevala je na osnovnih šolah, bila dolgoletna in uspešna ravnateljica
osnovne šole z vrtcem, vodila enoto Zavoda RS za šolstvo v Celju,
izvedla nešteto predavanj in seminarjev za širšo strokovno javnost in še kaj. Za svoje odlično delo je prejela državno nagrado
ministrstva za šolstvo. Že v svoji magistrski nalogi se je lotila problematike stresa, ki jo je pozneje razširila še na druge podobne
pojave, zato smo jo zaprosili za nekaj odgovorov na vprašanja o
vedno zelo aktualnih temah.
Marsikje vas vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic poznajo kot
odlično predavateljico in voditeljico seminarjev. Strokovnim delavcem predstavljate zanimive vsebine: o preprečevanju izgorevanja
v poklicu, varovanju pred škodljivim stresom, preprečevanju šikaniranja, klimi in organizacijski
kulturi in še kaj. Zakaj ste si iz-

brali ravno ta področja?
Dolgoletne izkušnje pri delu z ljudmi so izostrile moj pogled na delo vrtcev in šol in vse teme, ki ste jih našteli,
so le variacije na temo, kako izboljšati
delovno polje posameznika, da bo pri
delu uspešen in zadovoljen. Samo človek, ki se na delovnem mestu počuti
varen in sprejet, bo tudi ustvarjalen.
Topli in konstruktivni medsebojni od-

vzgojiteljica 22

Kaj je stres in kdaj postane škodljiv za zdravje?
Stres je posledica duševne ali telesne preobremenitve. Za večino
ljudi pomeni stres nekaj slabega,
čeprav je lahko povezan tudi s prijetnimi občutji. Stres je povsem individualna izkušnja. Kar je za nekoga
pozitivno, je lahko za drugega docela škodljivo in negativno. Ljudje se
razlikujemo po svojih sposobnostih
in tudi po tem, kako sprejemamo zahteve iz okolja. Kadar čutimo, da zahteve iz okolja presegajo naše sposobnosti, doživljamo škodljivi stres.
Nič manj škodljiv in nadležen stres
pa ni stres, ki ga povzroči odsotnost
zahtev, enolično delo, zaradi česar
zapademo v medlo zdolgočasenost.
Kitajci imenujejo stres tudi »priložnost«, kajti majhna količina stresa
nam pomaga, da se ob pomembnih
dogodkih bolj potrudimo. Če pa nas
negativni stres prevlada, še posebej,
če se stresni odziv ponavlja dalj časa, lahko to vodi tudi v izgorevanje
in v bolezen. Nasprotno pa nas prijazni stres navda s samozavestjo in
prevzame nas občutek, da držimo
v svojih rokah vse niti, s katerimi
bomo zlahka obvladali naloge, izzive in zahteve, kar ugodno vpliva
na telesne in duševne sposobnosti,
ustvarjalnost in produktivnost.
Zaradi sodobnega načina življenja ni mogoče pričakovati, da bi se
stresu povsem izognili. Lahko pa
delujemo proaktivno in za začetek
morda zmanjšamo zahteve do sebe ter spremenimo njihovo naravo.
Dolgoročno pa se bolj obrestuje, če
se naučimo spretnosti, s katerimi
bomo trajno kljubovali pritiskom.
Na naših delavnicah se učimo različnih sodobnih tehnik sproščanja,
ki jih je mogoče prenesti tudi v vsakdanje življenje.

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki
Kaj je izgorelost v poklicu in
kako se lahko preventivno zaščitimo pred njo?
Če hočemo ohraniti svoje zdravje
in dobro počutje, moramo poskrbeti, da je stres optimalen, da ga ni ne
preveč in ne premalo. Kadar smo neprestano pod prevelikimi obremenitvami, ki jim ne sledi počitek, nastopi
izgorelost. Naše telo pri stresu aktivira simpatični živčni sistem, ki troši našo energijo, saj pripravlja naše
telo na »boj« ali »beg«, in če ne damo
možnosti parasimpatičnemu živčnemu sistemu, ki varuje telo pred bakterijami, virusi in klicami ter sodeluje
pri prebavi, se iztrošimo in zbolimo. Zato moramo poskrbeti, da vsaki daljši aktivnosti nujno sledi tudi
počitek. Na seminarjih spoznavamo
tudi različne tehnike hitre sprostitve
za tiste trenutke, ko se napetosti in
naporom ne moremo izogniti.
Zadnje čas se več govori o preprečevanju šikaniranja in trpinčenja na
delovnem mestu. Lahko pojasnite,
kaj je šikaniranje in trpinčenje?
Šikaniranje in psihično trpinčenje
lahko razumemo kot »psihosocialno
nasilje«, ki ga sistematično izvajajo sodelavci s svojim etično spornim vedenjem do posameznika ali podskupine
in se lahko pojavlja na vseh ravneh delovnih odnosov – s strani podrejenih,
nadrejenih ali med seboj enakovrednih
sodelavcev. Posledice so lahko za posameznika ali podskupine zelo hude,
saj smo neprenehoma izpostavljeni neupravičeni kritiki, grožnjam, zasmehovanju, ne dovolijo nam izraziti svojega mnenja, navesti svojih argumentov,
sodelavci se nas izogibajo, obravnavajo podcenjujoče in zviška, napadajo
naše dobro ime in nas ovirajo pri našem profesionalnem delu (skrivajo pomembne podatke, nalagajo nesmiselno delo, nalagajo delo v nerazumnih
rokih in podobno).
Da bi preprečili taka neetična ravnanja, je dobro, da smo na take pojave pozorni in če jih opazimo, četudi v najmilejši obliki, je potrebno
takoj ukrepati. Šikaniranje, ki ga doživljamo, je potrebno dokumentirati z zapisi, fotografijami in drugimi
dokazi. Ker je kaznivo, ga je treba
prijaviti. Najbolje pa seveda je, da

krepimo naše medsebojne odnose in
si prizadevamo za prijazno delovno
klimo in kulturo, v kateri ni mesta
za šikaniranje.
Večkrat poudarjate pomembnost
dobre klime v vrtcu, šoli. Kdaj lahko trdimo, da je klima dobra?
Klima je tisto, kar v nekem vrtcu,
šoli občutimo, in kultura je tisto, v kar
verjamemo. O dobri klimi govorimo,
kadar so spoštovane psihosocialne
potrebe vseh udeležencev, predvsem
potrebi po varnosti in sprejetosti.
Kdaj se počutimo varne? Kadar
živimo in delamo v okolju, ki je urejeno, strukturirano, torej varno, v
katerem veljajo pravila, ki so splošno sprejeta, veljajo za vse enako in
jih vsi spoštujemo.
In kdaj se počutimo sprejete? Kadar smo lahko pristni, da nam ni potrebno nekaterih svojih razmišljanj
in čustvenih stanj skrivati. Da lahko izrazimo svoje občutke, žalost,
skrb ali veselje. Samo v takem okolju, kjer se zaposleni počutijo varne
in sprejete, lahko računamo tudi na
ustvarjalnost.
Velja to tudi za otroke?
Seveda, to velja tudi za otroke. O
dobri klimi lahko govorimo, ko stopimo v prostore vrtca in nam duša
zaigra ob urejenosti, svežih barvah
in prijaznih obrazih. V vrtcih, kjer
je dobra klima, je sproščena komunikacija, ki poteka v vseh smereh,
znotraj vrtca, s starši in tudi s samim seboj. V naši glavi neprestano
teče tok misli, ki usmerja naša dejanja in naše počutje. Zelo pomembno je, kakšna sporočila si pošiljamo.
Možgani namreč sledijo našim mislim. Če si rečemo: »Kako sem lahko
tako nerodna?«, naši možgani sprejmejo našo misel kot dejstvo, da sem
nerodna, in iščejo odgovore. Zato je
zelo pomembno, da smo tudi v pogovoru s samim seboj pozitivni in
da iščemo svoje dobre lastnosti in
sami sebi dajemo veljavo.
Klima je del organizacijske kulture. Kaj poleg tega še zajema organizacijska kultura vrtca, šole?
Organizacijska kultura je vsota
splošno sprejetih prepričanj in vred-
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not, s katerimi je določeno, kaj je v
konkretnem okolju pomembno, cenjeno, vredno in primerno. V organizacijski kulturi se zrcalijo potrebe
posameznika in skupine. Najuspešnejši smo takrat, kadar se potrebe posameznika ujemajo s potrebami vrtca
ali šole. Zato se moramo o vrednotah
veliko pogovarjati in jih spoštovati.
Pomembno je, da pogosto izmenjujemo stališča in tako krepimo pripadnost kolektivu, kajti organizacijska
kultura ne nastane čez noč in ni nekaj, kar bi bilo dano že samo po sebi,
ampak jo je potrebno graditi. Pri tem
je vsak posameznik odgovoren za
graditev klime in kulture nekega vrtca, šole, pri čemer se moramo zavedati, da lahko spreminjamo le sebe in
svoj odnos do okolja. Pomembno je,
da smo v svojem ravnanju pozitivni,
da poskušamo sprejemati sodelavce
z veliko mere empatije, da smo v svojih kritikah konstruktivni in da ne
pozabimo na hvaležnost. Ljudje smo
po večini premalo hvaležni in premalo cenimo drobne stvari. Ni samo po
sebi umevno, da smo zdravi, da imamo dom, družino, službo, da se lahko izobražujemo in si nabiramo izkušnje ter tako osebnostno rastemo.
Pozitivnega razmišljanja in hvaležnosti se je moč naučiti, v resnici gre le
za stvar odločitve. Pozitivno stališče je mogoče s pridom širiti tudi na
otroke, ki so nam zaupani, in starše,
tako da na to opozarjamo, predvsem
pa s svojim zgledom.
Vaš osnovni poklic je profesorica
angleščine in slovenščine. Lahko
predstavite na kratko svojo poklicno pot?
Po končani Filozofski fakulteti v
Ljubljani sem najprej sedem let poučevala angleščino in slovenščino na
OŠ Šempeter in štiri leta na OŠ Polzela, nato me je pot zanesla v Žalec,
kjer sem postala direktorica Centra
za usmerjeno izobraževanje. Po štirih letih sem postala ravnateljica OŠ
Polzela in to delo opravljala skoraj
četrt stoletja, zadnja štiri leta sem
opravljala dela in naloge predstojnice ZRSŠ na celjski enoti. Pri moji poklicni poti me je najbolj zaznamovalo
vodenje OŠ Polzela. Med številnimi
projekti je bila najpomembnejša uva-

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki
janje devetletne šole, kjer smo orali
ledino in prejeli za svoje delovanje
Kumerdejevo priznanje, meni pa je
bilo dodeljena nagrada Republike
Slovenije za področje osnovnega šolstva. V tem času sem bila izbrana za
podiplomski študij v Veliki Britaniji,
kjer sem uspešno opravila magisterij iz menedžmenta v izobraževanju.
Moje magistrsko delo je bilo Managing stress (Vodenje stresa), kar sem
kasneje s pridom uporabila pri delu
na šoli in v vrtcu.
Kot dolgoletna ravnateljica ste vodili šolo z vrtcem. Marsikje so
pridružili manjše enote vrtcev k
bližnjim osnovnim šolam, v večjih občinah so vrtci ponavadi samostojni javni zavodi. Kakšne so
prednosti in slabosti ene in druge
rešitve?
Na naši šoli je bil vrtec priključen
šoli, kljub temu je deloval razmeroma samostojno, saj se financiranje
vrtca močno razlikuje od financiranja šole, pa tudi strokovno delo je
v vrtcu specifično. Vrtec je štel dvanajst oddelkov, zato je bila samostojnost upravičena in pametna. Vrtec je
vodila Lidija Ušen, izjemno prizadevna, ustvarjalna in zanesljiva sodelavka, ki je zelo suvereno vodila vse delo
v vrtcu. Šolo in vrtec je povezovalo
sodelovanje pri prehajanju otrok iz
vrtca v šolo, saj smo morali zbližati
naše poglede na to, kaj naj bi otrok
ob vstopu v prvi razred obvladal. Ob
uvedbi devetletne šole so v prvi razred vstopali leto mlajši otroci, kjer je
bila pomoč vzgojiteljic neprecenljiva. Tako smo imeli več medsebojnega sodelovanja v obliki predstavitev
in predavanj. Otroci iz vrtca so koristili telovadnico šole, različne tečaje
plesa, tujega jezika, ki so jih v vrtcu
vodili učitelji šole. Vse to je bilo pozitivno, bilo pa je tudi več težav, povezanih predvsem s financiranjem.
Ravnatelji manjših šol, ki so prevzeli oddelke vrtca, so včasih v zadregi, kako delovati, saj področje
predšolske vzgoje premalo poznajo
in se zato pri vodenju vrtca ne počuti-

jo dovolj kompetentni. Skupne konference in aktivi, namenjeni vzgojiteljem in učiteljem, niso dovolj, saj so
vsebinsko namenjeni predvsem učiteljem. Nekatere šole se zato povežejo z večjimi vrtci, tako vzgojiteljicam
omogočajo strokovno izobraževanje
in izmenjavo izkušenj. Tam, kjer so
enote vrtcev prepuščene same sebi,
kakovost ne more biti najboljša.
V manjših, odročnih krajih je razumljivo, da občine želijo manjše
vrtce priključiti šolam, tudi zaradi finančne razbremenitve, ki si jo s tem
obetajo. Sicer pa je po mojem prepričanju prav, da so vrtci z večjim številom oddelkov samostojni zavodi,
da ohranijo avtonomnost in svojo
dušo, predvsem pa zato, da razvijajo lastno strokovnost in izboljšujejo
kakovostni nivo predšolske vzgoje.
Mreža samostojnih vrtcev je kot drevored dreves, v katerem so manjše
enote pri osnovnih šolah kot okrasni
grmički, ki dopolnjujejo podobo drevoreda. Res pa je tudi, da tudi posamezna drevesa v drevoredu ne smejo
biti preobilna. Če prispodobo drevoreda prenesem na vrtce, to pomeni,
da bi razbijanje samostojnih zavodov na posamezne enote pri osnovnih šolah ali prisilno združevanje obstoječih samostojnih vrtcev v skupni
zavod povzročilo predšolski vzgoji
nepopravljivo škodo.
Kaj bi sporočili slovenski predšolski javnosti po desetletju izvajanja
Kurikuluma za vrtce?
Desetletje izvajanja Kurikuluma
za vrtce je bilo zelo živahno in je
temeljito prevetrilo slovenski predšolski prostor ter ga postavilo na nova vsebinska izhodišča, v katerih je
vzgojno-izobraževalno delo osredinjeno na posameznega otroka in
njegov osebni napredek. Skozi spremenjene pristope in kvalitetno zastavljeno individualno delo lahko
vsak posameznik doseže svoj optimum. Okrepilo se je tudi sodelovanje s starši, z intenzivnim izobraževanjem, formalnim in neformalnim,
je zrasla tudi samopodoba vzgojite-
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ljic in pomočnic vzgojiteljic. Številni
posveti in izobraževanja so dvignili
nivo dela, kar lahko opazi tudi zunanji opazovalec.
Napredek, ki so ga dosegli vrtci
v tem desetletju, je najboljši zagovornik samostojnih zavodov in vse
težnje po oblikovanju velikih ali kar
mogočnih centrov, ki bi jih vodili direktorji, ob tem ne vzdržijo.
Morda še kakšna želja reviji Vzgojiteljica v desetem jubilejnem letu
izhajanja?
Prav je, da izhaja revija, ki izpostavlja delo vzgojiteljice, saj je to eden
najlepših poklicev, vendar je to delo
tudi zelo zahtevno in zelo odgovorno, saj zahteva človeka z visoko stopnjo integritete. Vzgojiteljica, ki opravlja svoje delo z znanjem in srcem,
lahko vpliva s svojo pozitivno naravnanostjo in močno strokovnostjo na
cele generacije otrok in tudi njihovih
staršev. To pomembno poslanstvo pa
nagrajuje tudi same vzgojiteljice, saj
sta uspeh in zadovoljstvo medsebojno povezana. Še posebej poudarjena bo vloga vzgojiteljic in pomočnic
vzgojiteljic v slabih, kriznih časih, ko
bo potrebno še več ljubezni in strpnosti v pedagoškem trikotniku. Vzgojiteljica je revija, ki jo človek s pedagoškim poklicem z veseljem prebere
in je v desetih letih izhajanja zagotovo veliko prispevala h kakovosti in
prepoznavnosti strokovnega dela v
vrtcih. Všečna na pogled, polna bogatega znanja, zanimivih informacij
in izkušenj. Naj ostane taka tudi še
naprej. Iskrene čestitke.
Vsem vzgojiteljicam želim, da bi
pri svojem delu vedno znova odkrivale bogastvo svojega poslanstva in
tako bogatile svoje življenje in življenje vseh vpletenih.
Tudi Vzgojiteljica vam želi še
mnogo let uspešnega dela. Hvala
za vaše odgovore.

Spraševala je: Betka Vrbovšek

Iz teorije v prakso

Projektno učno delo v vrtcu
Povzetek
Strokovni delavci v vrtcu smo dolžni poiskati
ustrezen način in postopke sodelovanja z otrokom, kar nam med drugim omogoča tudi projektno učno delo, ki ga na primeru iz prakse
predstavljam v članku. V projektu je sodelovalo
dvajset otrok, starih od štiri do šest let, ki so
skozi projekt pridobili veliko informacij o konjih, si jih ogledal, risali risbe in skice, iskali
primerne materiale in iz njih izdelali konja. Rezultat projekta je konj iz odpadnih materialov,
ki krasi predprostor našega vrtca.
Ključne besede: projektno učno delo, konj, odpadni materiali.

Da dosežemo zahtevan način doseganja ciljev, mora
biti glavni nosilec oziroma izvajalec posameznih aktivnosti otrok, vsebina pa mora teči po določenem načrtu.
Po Kilpatricku (Novak 1990) ločimo štiri tipe projektnega dela: konstruktivni tip, tip usvajanja in vrednotenja,
problemski tip in tip učenja.

PROJEKTNO
DELO

Uvod

Namen projekta je seznaniti otroke z drugačnim načinom dela (PUD) in jih popeljati skozi glavne etape učnega
procesa v projektnem delu, hkrati pa otroke naučiti pozitivnega odnosa do živali in uporabiti odpadne materiale
v vzgojne namene. V mesecu oktobru, v času izvajanja
ekoprojekta Živali in mi, so se otroci seznanili z različnimi vrstami živali, večji poudarek pa smo dali konjem in
psom. Zato ni bilo presenetljivo, da so se otroci odločili
za izdelavo konja. Z odpadnimi materiali se otroci seznanjajo skozi celo leto, saj jih redno uporabljamo v vzgojne
namene, otroke navajamo na ločeno zbiranje odpadkov,
zbiranje starega papirja, kartuš, tonerjev itd. Projektno
učno delo pa nam omogoča, da lahko združimo ekoprojekt, odpadne materiale in ideje otrok. Rezultat projekta
je konj iz odpadnih materialov, ki je nastal z idejo in delom otrok.

Kaj je projektno učno delo?

Projektno učno delo je v začetku prejšnjega stoletja
nastalo v ZDA. V literaturi ga poimenujejo metoda projekta, projektno delo in projektni pouk. Projektno učno
delo se razlikuje od tradicionalnega pouka, saj so otrok,
vsebina in vzgojitelj v enakovrednem odnosu.

UČITELJ

PROJEKT
KONSTRUKTIVNEGA TIPA

IZDELAVA
IZDELKA

PROJEKT
USVAJANJA IN
VREDNOTENJA

VREDNOTENJE
DOGODKA

PROBLEMSKI
PROJEKT

REŠEVANJE
PROBLEMA

PROJEKT TIPA
UČENJA

USVAJANJE
ZNANJA

Shema 2: Štirje tipi projektnega dela po Kilpatricku (Novak 1990)

Stopnje projektnega učnega dela

Projektno učno delo uvrščamo med ciljno usmerjene
učne postopke, zato tudi potek projektnega učnega dela
sestoji iz posameznih učnih etap, ki si sledijo v smiselnem zaporedju. Število faz se je pri zagovornikih spreminjalo. Več avtorjev od Kilpatricka naprej je projektno
delo razdelilo na štiri glavne etape:
postavitev cilja,
načrtovanje,
izvedba,
utemeljitev.
Frey (Papotnik 1992) pa je projekt razčlenil na sedem
komponent, od katerih je pet glavnih in si sledijo po določenem zaporedju, ostali dve pa sta vmesni oz. dopolnilni in se izvajata samo po potrebi.

PROJEKTNO DELO

KOMPONENTE

INICIATIVA SKICIRANJE NAČRTOVANJE IZVEDBA SKLEPNA IZVEDBA

UČENEC

UČNA VSEBINA

Shema 1: Grafični prikaz učiteljevega in učenčevega odnosa
do učne vsebine pri projektnem učnem delu (Novak 1990)

Shema 3:. Freyeva artikulacija glavnih etap učnega procesa
pri projektnem delu (Papotnik 1992)
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Iz teorije v prakso
Psihološko-pedagoške osnove projektnega
učnega dela

Uvajanje projektnega učnega dela v pedagoško prakso
je pomembno zaradi dveh njegovih funkcij.
a) Projektno učno delo kot didaktični sistem, ki zagotavlja in spodbuja demokratičen način življenja in
dela v vrtcu.
b) Projektno učno delo v funkciji omogočanja celotnega razvoja otrokove osebnosti.

UČITELJ
SUBJEKT - OBJEKT

UČENEC

sproščeni,
demokratični odnos

SUBJEKT - OBJEKT

NOSILEC UČNEGA
PROCESA

USMERJEVALEC
UČNEGA PROCESA

V VLOGAH:
- zbiralca,
- organizatorja,
- raziskovalca,
- pobudnika,
- konstruktorja

V VLOGAH:
- opzazovalca,
- svetovalca,
- diagnostika,
- pobudnika,
- organizatorja,
- posrednika,
- povezovalca ...

jektu so kazali izredno naklonjenost konjem. Tako smo
najprej obnovili že znano, in sicer kaj o konju že vemo,
si ogledali knjige, iskali informacije ter poimenovali dele konjskega telesa.
Skiciranje projekta
Otroci so narisali skice konj in bili pozorni na posamezne dele (griva, rep, kopita itd.). Skice so bile izhodišče za izdelavo.
Načrtovanje izvedbe
Skupaj z otroki smo izdelali makro- in mikronačrt ter
si razdelili vloge. Med projektom smo ugotavljali, ali so
pobude otrok sprejemljive, če je potrebno kaj spremeniti
oz. dodati (metainterakcija in usklajevanje).
Makronačrt

žival iz odpadnega materiala
KONJ

lepljenje
LEPILO, LEPILNI TRAK,
ODPADNI PAPIR

Primer iz prakse: konj iz odpadnih
materialov

sušenje

barvanje
TEMPERA BARVA
(črna, rjava ali bela),

Shema 4: Psihološko-pedagoške osnove projektnega učnega
dela (Bezjak 1997)

material za telo
PLASTENKE

ušesa
PAPIR ali KARTON ali
FLOMASTRI ali STARI

griva, rep
BLAGO
Mikronačrt

Material ali gradivo je katera koli trda snov, ki jo ljudje
uporabljamo za gradnjo strojev in zgradb, nadomestilo
telesnih delov ali umetniške upodobitve. V našem projektu smo uporabljali plastenke, papir, gumbe, blago in
lepilo. Konj je sestavljen iz petdesetih plastenk in prekrit
s plastjo papirja. Torej je snov, ki pri konju prevladuje,
plastika. Plastika ali plastična masa je skupno ime za
vrsto sintetičnih in polisintetičnih materialov, ki jih pridobivamo s polimerizacijo organskih ogljikovih spojin.
Plastenke uvrščamo v polietilen tereftalat (PET).
Iniciativa
Iniciativa za projektno učno delo je bil ekoprojekt Živali in mi. Namen tega projekta je, da otroci skozi raziskovalne naloge, opazovanja in razmišljanja o živalih
odkrijejo nove stvari ali stvari, ki jim do sedaj niso posvečali nobene ali le malo pozornosti, ter se naučijo primernega ravnanja z živalmi in deljenja skupnega življenjskega prostora. V sklopu ekoprojekta smo obiskali
kmetijo Rogina, si ogledali policijske konje, se seznanili
z delom veterinarja, obiskali Veterinarsko postajo Šmarje pri Jelšah in razstavo malih živali v Brežicah, se vozili
s kočijami in se seznanili s funkcijo reševalnih psov. Z
izhodiščem otroci niso imeli težav. Že v samem ekopro-

ZAKAJ?

KDAJ?

S ČIM?

KJE?

November in december 2008.

Otrok spoznava odpadni material in
njihovo uporabo.
Otrok spoznava faze izdelave izdelka.
Otrok si razvija ročne spretnosti.

Izbrani odpadni materiali.
Pripomočki: lepilo, lepilni
trak, čopiči, škarje, haljice.

MIKRO
NAČRT

OŠ Bistrica ob Sotli,
Enota vrtec Pikapolonica.

KAKO?

Z lastnim delom opazovanje,
opisovanje.
Primerjanje.
S pomočjo odrasle osebe.

KAJ?

Konj iz odpadnih
materialov.

KDO?

20 otrok, starih od 4 do 6 let,
vzgojiteljica Urška Sovinc
pom. vzg. Veronika Žučko.

Izvajanje projekta
Izvajanje projekta se je pričelo z zbiranjem plastenk.
Otrokom sva jih najprej ponudili za igro in razgibavanje.
Otroci so tako spoznali, da se plastenke ločijo po obliki, barvi, velikosti … Sledilo je sestavljanje posameznih
plastenk v večje dele. Pri združevanju smo uporabljali
lepilni trak. Najprej smo izdelali telo, nato vrat in glavo, sledile so še noge. Vse dele smo večplastno oblepili s papirjem in tapetnim lepilom. Sušenje je trajalo več
dni. Težave smo imeli pri pritrditvi nog, saj je površina
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Iz teorije v prakso
konjevega telesa postala reliefna in
ne gladka. Na pomoč nam je priskočil gospod hišnik, ki je noge pritrdil s
silikonom. Sledilo je barvanje in dodajanje repa, grive in oči.

nejši in natančnejši, zato je projekt
trajal dlje časa, kot smo načrtovali.
Nenačrtovani in moteči dejavniki
med izvajanjem projekta so bili obiski v skupini, pritrditev nog na telo

iz odpadnih materialov. Menim, da
projektno učno delo nekaterim otrokom odpira možnosti, da pridejo iz
ozadja in pokažejo svoje sposobnosti. Z novim načinom dela jim je bila
dana možnost, da po svojih željah in
sposobnostih prispevajo k našemu
skupnem projektu.
Literatura:
- Bezjak, J. (1997). Projektno učno delo
pri pouku tehnike kot uspešna oblika in
metoda sodobne inžinerske pedagogike.
Ljubljana: Zavod RS za šolstvo in šport.
- Bezjak, J. (2001): Didaktične oblike dela
pri pouku tehnike. Ljubljana: LVM.
- Novak, H. (1990). Projektno učno delo,
drugačna pot do znanja. Ljubljana: DZS.
- Papotnik, A. (1992). Prvi koraki v projektno nalogo, projektni način dela pri tehniki na razredni stopnji. Radovljica: Didakta,
- Sovinc, U. (2003). Projektno učno delo v
vrtcu ˝od ideje do izdelka˝ izdelki iz naravnih materialov. Diplomsko delo.

Foto: Skupina otrok pri slikanju konja iz odpadnega materiala

Sklepni del

Z otroki smo načrtovali srednji
projekt konstruktivnega tipa, vendar pa smo postajali vedno zahtev-

konja, daljše sušenje lepila in barve
od načrtovanega. Konec projekta je
zavesten, kar pomeni, da je zamišljen v obliki končnega izdelka – konja
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Urška Sovinc, dipl. vzg.
OŠ Bistrica ob Sotli, Enota vrtec
Pikapolonica

Izboljšujemo prakso

Bonboni in druge sladkarije v vrtcu
Vprašanje:
V našem oddelku praznujemo
en dan v mesecu vse rojstne
dneve otrok, ki so rojeni v
tistem mesecu. Samo na ta
dan smejo otroci prinesti v
vrtec tudi slaščice. Slišala
sem, da takšne prakse ne
odobravate.
Razložite, prosim, zakaj ne.
Mislim, da bo odgovor zanimiv za številne vrtce.
(Ime in naslov v uredništvu)
Spoštovani,
na vaše vprašanje je možno dati
hiter in enostaven odgovor: Bonboni
in druge sladkarije tudi v enem dnevu, enako kot vse druge dni v mesecu, škodiju zobovju in prebavi, zato
je takšno ravnanje načelno škodljivo
in vzgojno nesprejemljivo. Toda za
enostavnim vprašanjem tiči več.
Tako kot vedno bomo iskali odgovore v “Kurikulumu za vrtec”, še posebno v načelih ter tudi v njegovem
priročniku.
Druga alinea načela strokovne
utemeljenosti kurikula terja od vzgojitelja, da svoje ravnanje utemelji z
vidika spoznanj znanstvenih ved, ki
opredeljujejo posamezna področja
dejavnosti v vrtcu. Vaše vprašanje
se nanaša na medpodročno vzgojo
za zdrav življenjski slog (zdravstvena vzgoja). Stališče slovenske zobozdravstvene stroke pa je povsem jasno: bonboni in sladkarije škodljivo
delujejo na otrokove zobe!
Ne dvomim, da to v vašem vrtcu
dobro veste. V ozadju je torej še nekaj drugega, čemur rečemo prikriti
kurikul. Njegov sestavni del so vaša

stališča o praznovanju rojstnih dni,
vaša pričakovanja, na primer:
- k rojstnemu dnevu sodi nekaj
sladkega,
- sladkarije so povezane z ljubeznijo, ki jo izkazujemo otrokom,
- sladkarije so všeč vsem otrokom,
- s sladkarijami otroke vedno razveselimo,
- če jim branimo sladkanje s sladkarijami, jim ne izkazujemo dovolj ljubezni,
- rojstnega dne si ne moremo
predstavljati brez sladkanja,
- vsi starši z veseljem prinesejo
slaščice
- in tako dalje.
S takšnimi (in podobnimi) svojimi pričakovanji in stališči vplivate na
otroke in starše, da vsi, ki praznujejo v istem mesecu rojstni dan, na
dogovorjeni datum prinesejo v vrtec
sladkarije.
Četrta alinea v poglavju o skupnih
zakonitostih razvoja v Kurikukumu
za vrtec pravi, da so v otrokovem razvoju obdobja, ki so najbolj primerna
za določeno učenje. V priročniku h
kurikulu beremo (str. 20), da se mo-
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ra vzgojiteljica v drugem starostnem
obdobju umestiti v vlogo “pomembne tretje osebe”, ki poleg čustvene
stabilnosti in topline nudi razvojne
spodbude, zahteve in zadolžitve, pomaga vzpostavljati odnose s sovrstniki, okoljem in omogočati nove izkušnje.
Za otroke ste torej pomembna
oseba, model obnašanja, čustvovanja, razmišljanja, govorjenja … Ker
je predšolsko obdobje v marsičem
tako pomembno za celo življenje,
verjamem, da boste kot odgovorna
vzgojiteljica razmislili o tem, morda
skupaj s sodelavkami in ravnateljico,
kako organizirati prijetno praznovanje rojstnih dni brez sladkarij, sploh
brez tega, da starši kar koli prinašajo
v vrtec. Naj si otroci rojstne dneve v
vrtcih zapomnijo po posebnih igrah,
skupnem prepevanju ali primernem
obredu, ki daje praznično zadovoljstvo. Naj bodo te besede vaš strokovni izziv, saj sem prepričana, da želite
biti vrtec “dobre prakse”.
Urednica

Odmevi, komentarji, mnenja

Posvet dobre prakse v Ljubljani: Učenje
v območju bližnjega razvoja otrok
V torek, 27. januarja 2009, je bil
v Ljubljani, v prostorih Smelta, vseslovenski posvet dobre prakse v vrtcih, z naslovom Učenje v območju
bližnjega razvoja otrok. Posveta se
je udeležilo čez tristo vzgojiteljic in
vzgojiteljev, ravnateljic in ravnateljev
vrtcev.
Uvodnim predstavitvam in pozdravom so sledili trije odlični plenarni referati:
- Kakšen pomen za otrokov razvoj
ima poučevanje/učenje v območju bližnjega razvoja, prof. dr.
Ljubice Marjanovič Umek, iz Filozofske fakultete v Ljubljani,
- Spremljanje otrokovega razvoja v
vrtcu, dr. Marcele Batistič Zorec,
iz Pedagoške fakultete v Ljubljani in
- Posebnosti učenja in poučevanja
mlajših otrok, dr. Mojce Juriševič, iz Pedagoške fakultete v
Ljubljani in Kopru.
Sledila je razprava, v kateri so avtorice odgovarjale na vprašanja udeleženk.
Po odmoru (z dobro ponudbo za
stoječe kosilo) so sledile predstavitve
dobre prakse. Pedagoško delavnico
sta vodili mag. Betka Vrbovšek in Zora Ketiš. Referati so bili sodobno predstavljeni, dobro posredovani in strokovno zanimivi. Po vsakem sklopu je
sledila razprava. Svetovalka Zavoda
RS za šolstvo, Nives Zore, je podala
kritično evalvacijo predstavljenih plakatov in svetovala izboljšave.
Zaključke in priporočila za prenos pridobljenega znanja s posveta

Pogled v dvorano

Voditeljice posveta: Zora Ketiš, Betka Vrbovšek in Nives Zore
v prakso vrtcev je podala mag. Betka
Vrbovšek.
Za piko na i dobremu razpoloženju
je poskrbelo podjetje Makom d. o. o.
iz Velenja, ki je izžrebanim udeleženkam podarilo lične nagrade.
Organizator posveta, Supra d. o. o,
je znova dokazal svoje organizacij-

ske sposobnosti, saj je posvet potekal tekoče in v konstruktivnem razpoloženju.

POSVET SKUPNOSTI VRTCEV SLOVENIJE 2009

Irena Kukovičič Hren, dipl. vzg.
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Skupnost vrtcev Slovenije vsako drugo leto pripravi dvodnevni vseslovenski strokovni posvet. Letošnji, že sedemnajsti po vrsti, bo namenjen problematiki bivanja na prostem. Posvet želi odgovoriti,
kakšni naj bodo pogoji za izvajanje dejavnosti na igrišču in drugje na prostem ter predstaviti primere
uresničevanja dejavnosti na prostem z vseh področij, ne le s področja gibanja. Posvet bo potekal v Kongresnem centru hotela Slovenija v Portorožu, od 5. do 6. marca 2009.
Vabljeni!
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Predstavitve in nastopi za javnost

Vrtec Mojca v Ljubljani in njegovih 30 let
»Je danes prav en fleten dan,
k‘ ima vrtec Mojca rojstni dan,
k‘ ima vrtec Mojca rojstni dan,
prav vsak naj bo nasmejan.«
Tako je 8. oktobra 2008 prepeval
pevski zbor strokovnih delavk. In res
je bil krasen dan. Še narava se je veselila in praznovala z nami. Vrtčevsko igrišče se je spremenilo v dvorano. Oder, kjer so nastopali otroci, je
bil obdan z drevesi, odetimi v žareče, jesenske barve. Tla so bila pokrita z odpadlimi listi jesenskih barv.
Strop je predstavljalo modro nebo,
brez oblačkov, s sončkom, ki nam
je radodarno pošiljalo tople jesenske žarke. Tako preprosto. Brez nepotrebnega blišča.
Kamor si pogledal, povsod nasmejani obrazi, pa najsi bodo to otroci,
njihovi starši ali zaposleni v vrtcu. Iz
njih sta izžarevali radost in pozitivna
energija. Daleč naokrog so se razlegale viže ljudskih godcev, ki so igrali
na harmoniko, ribežen, koso in rog.
Marsikdo se je ob njihovih zvokih zavrtel. Nasmešek so izvabili še na najbolj kisle obraze. Sledili so nastopi
otrok, ki so s svojimi izštevankami,
rajalnimi igrami, ljudskimi pesmicami in plesi pokazali, kaj so se naučili
od starejših otrok, saj gre pri nas ljudsko izročilo iz roda v rod, od starejših
na mlajše. Ker je pomembno, da otroci spoznajo stare obrti naših predni-

kov, smo povabili rezbarja, lončarja, klekljarico in izdelovalca košev.
Tudi oni so svoje znanje z veseljem
prenašali na mlajše. Nastali so čudoviti izdelki iz gline, košare iz vrbovja, posode in igrače iz lesa, klekljani
prtički in marsikateri ročno izdelani
izdelek bo krasil domove naših obiskovalcev. Ker je jesen čas za kmečka
opravila in nas takrat narava radodarno obdari s poljskimi pridelki, so se
otroci seznanili tudi z deli, ki so jih
imeli naši predniki. Ličkali in robkali
so koruzo, luščili fižol, s stiskalnico
stiskali grozdje in jabolka, iz slame
delali strašila, trebili buče, trli orehe in lešnike za potico. Vemo, da so
bili naši predniki varčni in tudi mi
smo jim bili podobni. Nič nismo vrgli
stran, ker vemo, da nas naravni materiali, čeprav so to ostanki, vzpodbujajo k ustvarjalnosti. Iz semen so
nastale lepe ogrlice, iz buč strahci,
iz poljskih pridelkov, ličkanja in lupin razne figurice, punčke in živali.
Te so starejši otroci poklonili svojim
mlajšim bratcem in sestricam.
Seveda pa ni pravega praznovanja
brez dobre hrane, za katero znajo
še posebej poskrbeti naše kuharice.
Pripravile so originalne slovenske
dobrote, kot so prekmurska gibanica, belokranjska pogača, jota, potica, ocvirkove pogačice in kot se za
ta čas spodobi tudi pečeni kostanj. V
slast nam je šel tudi sveže stisnjeni
jabolčnik in pravkar obrana jabolka,
hruške in grozdje.

Pogled na vrtec s Koseškega hriba

Pisano druščino je obiskal tudi župan Zoran Jankovič, saj se tudi on
rad druži z veselimi ljudmi. S prešernim nasmehom nam je polepšal
praznovanje.
Iz vsega naštetega ste že verjetno
uganili, da je ena izmed prednostnih
nalog našega vrtca ohranjanje šeg in
navad na Slovenskem. Ker je Slovenija vstopila v širok evropski prostor, v
katerem se odpirajo vrata primerljivosti in konkurenčnosti, je pomembno, da se zavedamo svojih korenin
in smo ponosni na svojo domovino.
In seveda tudi na naš vrtec Mojca.
S svojim dobrim delom smo si leta
2007 pridobili certifikat Kakovosti
za prihodnost vzgoje in izobraževanja. Smo eni izmed redkih v Sloveniji, ki smo izpolnili vse pogoje in
uspešno opravili zunanjo presojo s
strani Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje. Ponosni smo
na našo zastavo z znakom Kakovosti za prihodnost vzgoje in izobraževanja, ki simbolično ponazarja rast
in razvoj posameznika pod okriljem
vzgojno-izobraževalnih ustanov, katerih poslanstvo je kakovostno izobraževanje, nenehno izboljševanje in
prebujanje inovativnosti posameznika za njegov uspešen, samostojen
vstop v družbo. Vsako leto imamo
presojo, ki nas zavezuje in spodbuja, da je naše delo kakovostno. Tako smo v našem vrtcu zadovoljni
vsi, otroci, njihovi starši in vsi zaposleni.

Nasmejani župan Zoran Jankovič pri igri
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Predstavitve in nastopi za javnost
Z vsemi dejavnostmi, ki potekajo
v našem vrtcu, uresničujemo našo
vizijo: »Vrtec je ustvarjalna hiša, v
kateri drug drugega bogatimo z medsebojnim spoštovanjem in sodelovanjem.« Zato je pri nas veliko prostora
za lepo besedo, radoživost in ustvarjalnost. Vrednote smo sprejeli delavci sami, zato so nam še posebej pomembne. Te ustvarjajo prostor za
spoštovanje, strpnost, iskrenost in
vseživljenjsko učenje.
Naš vrtec leži odmaknjen od
mestnega hrupa in je v enem izmed
najlepših okolij v Ljubljani. Imamo
čudovito naravo, ki nas obdaja. Naj
naštejem nekaj točk, kamor radi zahajamo: Mostec, Pot spominov in tovarištva, Koseški bajer, Rožnik, Šišenski hrib, Polhograjski dolomiti,
Tivoli. Radi imamo naravo. Zato jo
spoštujemo, opazujemo in občudujemo. Ker je tako lepa, jo čuvamo na
vsakem koraku in jo želimo ohraniti
tudi za druge. V njej preživimo veliko časa. Srečujemo živali, se čudimo lepotam rastlin in spoznavamo,
da je narava za človeka neprecenljiva vrednota. Veliko se sprehajamo,

raziskujemo in se učimo. Organiziramo tudi Vrtec na kmetiji in na morju, kjer spoznavamo naravo še v drugem okolju.
Ker nam je ekološko razmišljanje
blizu, smo se vključili v mednarodni projekt Ekošola v vrtcih. Ta nas
navaja na zdrav način življenja in na
dobre odnose z vsemi živimi bitji na
tem planetu.
Strokovne delavke med seboj veliko sodelujemo in izvajamo različne
prednostne naloge, ki bogatijo naše
življenje v vrtcu. Te so: Lutka v vrtcu,
Gibanje - naš užitek, Varno na cesti,
Pokukajmo v svet umetnosti, Ljubljana - naše mesto, Dinozavri ... Ponosni smo tudi na naše sodelovanje
s starši, ki bogatijo naše delo in na
mnoge načine prispevajo svoj delež
v vrtcu in zanj. Z leti nam je uspelo
pritegniti k sodelovanju mnoge zunanje sodelavce in strokovnjake.
Naj na kratko opišem še zgodovino našega vrtca. Vrtec Mojca že od
leta 1978 skrbi za varstvo predšolskih
otrok, predvsem iz Kosez, Dravelj,
Draveljske gmajne in Podutika. Njegov takratni ustanovitelj je bila Ob-

čina Šiška in je bil med prvimi objekti, zgrajenimi iz samoprispevka.
Uradni naziv je bil Vzgojno-varstvena organizacija Koseze, z lokacijo na
Levičnikovi ulici. Imel je 10 oddelkov. Dograjevanje novih sosesk je pogojevalo odpiranje novih prostorskih
kapacitet za vključevanje otrok v vrtec. Delne rešitve smo našli v odpiranju družinskih varstev, kar še zdaleč ni zadostovalo potrebi po varstvu
in vzgoji otrok. Zato smo odprli nove enote: 28. 5. 1980 enoto Muca v
Draveljski gmajni, 15. 12. 1980 enoto Kekec v Dravljah, 4. 3. 1982 enoto
Rožle v Kosezah (takratni Ilegalček)
in 25. 3. 1985 enoto Tinkara v Dravljah. Vse enote spadajo pod matični
vrtec Mojca, ki je eden izmed večjih
vrtcev v Sloveniji.
Želimo si, da bo naš vrtec tudi v
bodoče ostal varen in prijazen kraj,
tako za otroke kot njihove starše.

Leonora Bajc, vzg.
Vrtec Mojca, Ljubljana

Napotki za avtorje prispevkov
- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu WORD, med tekst ne vstavljajte fotografij in
računalniških risbic;
- enemu izvodu prispevka obvezno priložite disketo
ali CD;
- za reference v besedilu uporabljajte način sprotnega
navajanja literature v oklepaju (Zupančič 2004, str.
236) oz. pri splošnem povzemanju brez navedbe
strani (Zupančič 2004). Seznam literature naj bo na
koncu prispevka po naslednjem vrstnem redu: priimek, ime. (letnica). Naslov dela. Kraj: založba.
- otroške likovne izdelke opremite z imenom avtorja,
starostjo otroka, imenom mentorja in vrtca;
- k fotografijam napišite ime in priimek avtorja;
- za objavo fotografij otrok mora imeti vrtec privoljenje staršev;
- uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in
smiselno oblikovati.

- uredništvo ne daje pisnih potrdil o prispevkih in
člankih.
Disket, CD-jev in otroških likovnih izdelkov praviloma 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) z objavljenim strokovnim člankom pridobite 3 točke za
članke v rubrikah „Iz teorije v prakso” in „Za dobro
prakso”.

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

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si
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