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Tudi druga številka  Vzgojiteljice v jubilejnem desetem letu je bogata z 
vsebinami. 

V uredništvo prihaja  vse več odličnih prispevkov in med njimi je lažje 
izbrati strokovne članke za obe najzahtevnejši rubriki: Za dobro prakso in 
Iz teorije v prakso. Prispevki, ki predstavljajo prakso, ki ne upošteva temelj-
nih načel Kurikuluma za vrtce ali prispevki, ki ne spoštujejo osnovnih pra-
vil strokovnega pisanja, skupaj s pravilnim navajanjem literature, romajo v 
uredniški koš. Merila izbire za objavo v Vzgojiteljici so torej:

- prvič: predstavitev dobre prakse, ki temelji na Kurikulumu za vrtce (1999) 
in Priročniku h kurikulu (2001) ter

- drugič: upoštevanje pravil pisanja strokovnih člankov. 
Vzgojiteljica je že v preteklih desetih letih pomembno prispevala k širje-

nju profesionalizma v slovenske vrtce in upam, da bo, kljub zahtevnejšim 
merilom za objavo – ali pa prav zaradi njih - lahko svoje poslanstvo tudi 
uspešno nadaljevala. 

»Za znanstveni članek so tipične naslednje sestavine: naslov in avtorjevo 
ime, povzetek (s ključnimi besedami), uvod, opis metodologije, prikaz re-
zultatov, razprava, sklep, seznam literature, priloge. Strokovni članek ima 
namreč formalizirano vsebino, ki jo sestavljajo: naslov, povzetek, ključne be-
sede, uvod, opis primera, razlaga ali interpretacija, zaključek in seznam lite-
rature.« (Kobeja 2001, 7). 

Revija Vzgojiteljica nima namena biti znanstvena revija, želi pa biti strokovna 
revija. Od strokovnega članka se, poleg naslova in imena, še pričakuje: povzetek 
in ključne besede, uvod, opis primera (ali primerov) iz prakse, razlaga ali inter-
pretacija opisanega  s kritično refleksijo, zaključek in seznam literature. 

Pomembno je tudi, da smo pri pisanju korektni in že med besedilom pošteno 
navedemo, od kod smo povzemali misli, podatke in spoznanja drugih (Kobeja 
2001). Nedvoumno moramo torej svoje zapisane misli ločiti od drugega avto-
rja  (glej zgoraj v narekovajih), ali pa, če gre za povzetek, zapisati vsaj osnov-
ni podatek v oklepaju (glej prejšnji stavek). Več o tem se je potrebno poučiti v 
ustrezni strokovni literaturi ali na posebnem izobraževanju. K boljšemu pisa-
nju strokovnih besedil bo gotovo pripomoglo tudi tej vsebini namenjeno eno-
dnevno strokovno srečanje 24. septembra 2009 v Celju, združeno s proslavo 
ob desetem jubileju revije, ki je bilo napovedano že v prejšnji številki. V nasled-
nji številki bomo predstavili tudi vsebino, predavatelje in objavili prijavnico za 
posvet. Že sedaj vabimo vse, ki že pišete ali nameravati pisati v Vzgojiteljico in 
druge revije, da si rezervirate čas in se udeležite posveta.

V tej številki pa smo posebno pozornost namenili področju gibanja. Na 
to temo je nekaj prispevkov iz vrtcev, posebno  zanimiv pa je osrednji inter-
vju s prof. dr. Radom Pišotom.

Tudi pri gibalnem razvoju imajo, podobno kot na drugih razvojnih podro-
čjih, pomembno vlogo odrasli: starši in vzgojiteljica ali vzgojitelj. Vzgojiteljeva 
vloga je pomembna tako pri načrtovanju gibalnih dejavnosti, kot pri njihovem 
organiziranju in izvajanju. Tudi evalvacija ne sme izostati. Na osnovi opazo-
vanja vzgojitelj oceni otrokove gibalne zmogljivosti in načrtuje dejavnosti, ki 
so korak pred otrokovim gibalnim razvojem. Gotovo je zelo pomembna tudi 
vzgojiteljeva spodbuda in soudeležba v gibalnih dejavnostih.

Pomlad, ki je ozelenila našo domovino, ponuja otrokom in vzgojiteljem 
tudi več gibanja v naravnem okolju. Izkoristimo možnosti, ki jih imamo!

  
Lepe pomladne dni vam želimo vsi v uredništvu!

Uvodnik
Prijazen pozdrav v vse slovenske vrtce!

KOKOŠJA DRUŽINA - Luka Tešić (4,5 let) 
mentorici Sonja Šket in Minka Vodopivc,  

Vrtec Anice Černejeve Celje

Kotiček uredništva

V letu 2009 
revija 

Vzgojiteljica 
praznuje 10 let 
neprekinjenega 

izhajanja.
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Vrtec se predstavi

JAVNI VRTCI OBČINE ŽALEC

Upoštevanje specifičnosti vedno daje 
pozitiven učinek

Dolga leta ravnateljevanja so vam 
dala veliko izkušenj na področju 
poslovnega in pedagoškega vode-
nja javnega vrtca. Katero izkušnjo 
s področja pedagoškega vodenja 
bi posebej izpostavili?

Prva moja zelo dobra izkušnja je 
bila šola za ravnatelje. Bila sem v prvi 
generaciji, ki je spoznavala korake k 
sodobnejšemu delu ob, zame še da-
nes zelo pomembnih avtoritetah, kot 
so bili dr. Ana Tomič, dr. Janez Bečaj, 
dr. Janez Mayer in drugi. Seveda so še 
drugi strokovnjaki, toda k tem se pri 
delu pedagoška vodenja najpogoste-
je vračam. Ves čas pa spremljam tudi 
strokovno literaturo. Bistveno pa je 
zaznamoval moje pedagoško vodenje 
izzid in uvajanje Kurikuluma za vrtce. 
Aktivno sem se poglobila v učinkovi-
tost in posledice uvajanja sprememb, 
ki smo jih v okviru prve skupine pet-
indvajsetih vrtcev, ki je dokument po-
stopoma uvajala v prakso v letu 1999, 
spoznali preko Zavoda za šolstvo. V 
tem procesu sem se naslonila pred-
vsem na priporočila po moje dveh 
ključnih oseb, dr. Robija Krofliča in 
dr. Ljubice Marjanovič Umek. Seveda 
pa so bili za celovito izvajanje Kuriku-
la pomembni tudi ostali avtorji. 

Poleg posodabljanja vzgojno-izob-
raževalnega procesa želim izpostaviti 
tudi izgrajevanje zdravstveno-higien-
skega področja, z vzpostavitvijo ka-

terega smo zagotavljali sistem zdra-
vega načina prehranjevanja, nege in 
skrbi zase, s poudarkom na razvoju 
otrokove samostojnosti. Pomembno 
je bilo tudi zagotavljanje ostalih po-
gojev, ki spadajo med urejeno oko-
lje, kot so primerne temperature zra-
ka, vode, čistost in urejenost bivalnih 
prostorov in igrišč.

Doslej ste omenjali predvsem pe-
dagoški del nalog ravnateljevanja. 
Kaj pa spremembe v  poslovnem 
vodenju?

Če govorim o mejnikih v vode-
nju, ga je pomembno zaznamovala 
nova zakonodaja, ki sem jo dosled-
no upoštevala kot podlago za izvaja-
nje javnega programa. Pomembno 
je vplival zakon o vrtcih z določbo o 
sestavi letnih delovnih načrtov, po-
membni pa so tudi podzakonski ak-
ti, na primer predpisi o publikaciji, 
dokumentaciji in še kaj. 

Seveda ne morem mimo izkuš-
nje o zgodnejšem všolanju otrok. 
Ker smo imeli šolo, ki je med prvimi 
všolala šestletnike, sem neposredno 
sodelovala z ministrstvom, Zavodom 
za šolstvo in strokovnjaki. V vrtcu je 
bilo potrebno veliko pozornosti na-
meniti klimi, saj je bil občutek ogro-
ženosti zelo velik. Ta in druge spre-
membe so pomembno vplivale na 
zahtevo po sodelovanju in potrebo 

po drugačnem pristopu in razumeva-
nju časov, ki so bili pred nami.

Omenili ste sodelovanje. Kakšno 
sodelovanje ste imeli v mislih?

Npr. za vodenje zelo pomembno 
sodelovanje na raznih strokovnih po-
svetih. Z neposrednim sodelovanjem 
in sodelovanjem mojih sodelavk ter 
predvsem preko uvodnih člankov 
strokovnih avtoritet sem iskala smer-
nice za vodenje. Moje delovne izkuš-
nje zajemajo obdobje do sprejema 
prejšnjega Vzgojnega programa na 
začetku osemdesetih let. Nekoliko se 
dotikam tudi obdobja pred tem. To 
mi je pri iskanju poti in razumevanja 
vodenja dajalo določene prednosti. 
Na moji poti sta bili še dve pomemb-
ni avtoriteti, svetovalki ZŠ: Irena Le-
vičnik in Emilija Pešec.

Kakšno pa je bilo in je še sodelo-
vanje z ustanoviteljem, občino Ža-
lec?

V celotnem obdobju ravnateljeva-
nja smo razvijali odprt in sodelova-
len odnos z ustanoviteljem, ki ga ne 
merimo samo skozi prejeta finančna 
sredstva, temveč tudi skozi izraženo 
pomembnost, ki jo daje vodstvo ob-
čine ter njihova strokovna služba na-
šemu vrtcu.

Mara Mohorko

Žalec, hmeljarsko središče Spodnje Savinjske doline, že dolgo ne živi več 
samo od hmelja. Staro mestno jedro je gospodarsko, kulturno, poslovno 
in trgovsko središče omenjene doline, ki se razprostira zahodno od Ce-
lja. Sredi starega jedra stoji župnijska cerkev svetega Miklavža, novejši 
deli mesta pa se širijo ob Savinji in proti obvoznici. V starem delu je tudi 
rojstna hiša skladatelja Rista Savina.

Iz žalske zgodovine je vreden omembe 6. september 1868, ko so na dru-
gem slovenskem taboru udeleženci zahtevali zedinjeno Slovenijo.

Žalec daje kruh mnogim ljudem Spodnje Savinjske doline. Vsako jutro se 
zlivajo vanj kolone avtomobilov. V marsikaterem je na zadnjem sedežu 
varno pripet tudi predšolski otrok ali malček, namenjen v vrtec. Dolgo-
letno ravnateljico MARO MOHORKO, univerzitetno diplomirano pedago-
ginjo, smo zaprosili, da predstavi vrtčevski utrip in svoje izkušnje.
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Zdi se mi, da vam je bilo poslovno 
vodenje vrtca morda celo večji iz-
ziv kot pedagoško vodenje?

Poslovno vodenje mi je bilo ved-
no poseben izziv in predvsem od-
govornost, ki nosi v sebi specifične, 
lahko tudi zelo neprijetne posledice. 
Oblikovanje cen, da bodo znosne za 
starše in ustanovitelja, da bodo po-
krile stroške dela, omogočale nabavo 
materiala in plačilo storitev, ni bila 
v nobenem obdobju mojega ravna-
teljevanja enostavna naloga. Vedno 
smo nekaj prilagajali, iskali rešitve 
med možnostmi in nujnostmi. Po-
sebno vodilo pri tem so mi bili ved-
no predpisi, ki so določali, kaj vse 
bi morali vrtci izpolnjevati. In vzne-
mirjenost, ker smo s prihodki le z 
zelo skrbnim gospodarjenjem lahko 
zagotavljali določene pogoje. Nikoli 
v vseh letih ne pomnim, da bi lahko 
nabavljali igrače za večje vsote de-
narja, temveč vedno po skrbno prese-
janih potrebah, pri čemer smo preso-
jali, katere igrače so za razvoj funkcij 
najbolj potrebne v vrtcu. 

Če vas prav razumem, ste dobili 
sredstva, ki so vam glede na potrje-
no ceno programa tudi pripadala?

Moja ravnateljska izkušnja mi pra-
vi, da so bila v vseh obdobjih potreb-
na prizadevanja za zagotavljanje po-
gojev poslovanja, čeprav sem včasih 
želela naivno verjeti, da bi vrtcu mo-
ralo biti nekaj dano, saj otrokom pri-
pada. Na deklarativni ravni ves ta čas 
nisem imela težav z razumevanjem 
potreb, a zadeva se je ustavljala pri 
tem, kakšne indekse so dovoljevala 
izhodišča prejšnjega poslovnega leta, 
koliko denarja smo prejeli za investi-
cijsko vzdrževanje in opremo. Vedno 
so bili neki kompromisi. Če se ozrem 
nazaj, mirno lahko ugotovim, da smo 
z izredno pazljivostjo in skrbnostjo 
dobrega gospodarja uspeli vzdrže-
vati urejenost prostorov v vseh eno-
tah v nekem državnem povprečju. 
To pomeni, da smo vedno toliko in 
tako vlagali, da so skozi neko časo-
vno obdobje prišle na vrsto za ne-
ko izboljšavo pri ureditvi prostorov 
vse enote vrtca. Za vzgojni in potroš-
ni material pa sem se držala načela 
enakosti za vse vzgojitelje. V ta sklop 
moram uvrstiti še stroške na podro-

čju delovne zakonodaje, varstva pri 
delu in požarnega varstva, inšpek-
cijskih služb oziroma izpolnjevanja 
predpisov, ki jih je za naše podro-
čje dela veliko in tudi zahtevajo do-
sti sredstev.

Ste torej financirani po veljavnem 
pravilniku o metodologiji?

Pravilnik o metodologiji za obliko-
vanje cen programov smo za financi-
ranje postopoma osvojili. Menim, da 
je ob doslednem upoštevanju ustrez-
na podlaga za sedanje financiranje. 

Občasno se v strokovni ali drugi 
javnosti pojavijo dvomi v enovito 
vodenje javnega vrtca in vznikne-
jo pobude o ločevanju poslovnega 
in pedagoškega vodenja. Kakšno 
je vaše mnenje? 

Težko bi odgovorila enoznačno. 
Noben model ne more dajati abso-
lutnih prednosti. Zagovorniki loče-
nega vodenja vidijo določene cilje, 
so visoko motivirani in težko sliši-
jo protiargumente. Sama sem za-
govornik celovitosti, torej pedago-
škega in poslovnega vodenja v eni 
osebi. Vsak del dejavnosti mora do-
bro funkcionirati, ker gre za sood-
visnost. Menim, da tudi upoštevanje 
specifičnosti vedno daje pozitiven 
učinek. V naši slovenski mreži jav-
nih vrtcev si težko predstavljam lo-
čeno vodenje kot učinkovit model. A 
je možen, vendar ne kot boljši, tem-
več kot eden izmed možnih načinov. 
Če bi pri ločenem modelu iskali fi-
nančni učinek, ga ne vidim. Prav je, 
da vemo koliko, kaj stane, da smo 
gospodarni, da vemo, kaj potrebu-
jemo za določeno kakovost. 

Nekateri menijo, da bi se ravna-
telj pri ločenih funkcijah vodenja 
laže posvetil samo pedagoškemu 
vodenju?

Zagotovo je samo pedagoško vo-
denje za ravnatelja bolj enostavno. 
Verjetno pa se s tem spremenijo nor-
mativi, število oddelkov na posamez-
nega ravnatelja, to pa spet vodi v po-
novne spremembe. Zdi se mi, da bi 
bil takšen model dražji. Sama sem 
zagovornik izboljševanja sistema in 
ne uvajanja zgolj formalnih spre-
memb, ki ne prinesejo izboljšane 

kakovosti. Tako imenovanih novosti 
imamo že doslej preveč, po mojem je 
kritična točka še znosnih sprememb 
v sistemu trenutno že presežena.  

Večji, samostojni zavodi imamo 
že sedaj možnost delitve pristojnosti 
med ravnateljem in pomočnikom, 
kot jo imajo tudi vrtci pri OŠ. V ko-
likor so pomisleki zaradi sedanjega 
obsega  odgovornosti in zahtevno-
sti dela ravnatelja, ne vidim rešit-
ve v dvotirnem vodenju, ampak  v 
zagotavljanju ustreznih podpornih 
služb ravnatelju, kar pa dejavnost 
prav tako podraži. Ne vidim torej 
potrebe po ločevanju na direktorja 
in ravnatelja, temveč po reševanju 
resničnih sistemskih problemov. Lo-
čevanje je lahko samo popačena po-
doba dejanskih problemov, je lahko 
samo še ena sprememba, ki lahko 
zamegli stanje in prave probleme. 
Menim, da je rešitev v poznavanju, 
razumevanju in odgovornem upoš-
tevanju stroke in predpisov, tako na 
strani ustanovitelja kot izvajalcev. In 
tega ne more nadomestiti spreme-
njen način vodenja. Bi pa bilo smi-
selno razmišljati o vprašanju, kako 
bi večja vzdrževalna dela financiral 
ustanovitelj in bi bila iz cene pro-
grama izločena.

Kakšen zavod torej vodite? Lah-
ko na kratko predstavite njegovo 
organizacijsko ureditev?

Vrtci Občine Žalec je samostoj-
ni javni vrtec na enajstih lokacijah 
naše občine. V eni enoti je od ene-
ga do največ osem oddelkov, sku-
paj povprečno 42 oddelkov. V tem 
šolskem letu imamo 45 oddelkov in 
smo zapolnili sleherni možni pros-
tor. Razvijamo kombinirane oddel-
ke, ki so zahtevnejši za vzgojitelje, 
a s tem lahko sprejmemo več otrok. 
V zadnjih letih se število vključe-
nih otrok povečuje in se giblje nad 
700; letos npr. čez 800 predšolskih 
otrok.

Lahko opišete posebnosti vašega 
vrtca?

Menim, da smo razvili učinkovit 
in profesionalen odnos do dela z vse-
mi starši in z vsakim otrokom, zna-
mo upoštevati različnost pri otrocih 
in starših, posebej tudi do otrok s po-
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sebnimi potrebami. Vsem otrokom s 
posebnimi potrebami zagotavljamo 
ustrezno dodatno strokovno pomoč, 
čeprav je pri tem tudi nekaj dilem. 
Tako vemo, da je integracija otroka 
z avtizmom za starša in otroka hu-
mana, ne pa tudi za druge otroke in 
zaposlene. Vemo, da je zagotavlja-
nje diet potrebno, a zelo odgovorno, 
če gre za zahtevno dieto, ko je lahko 
zaužitje hrane mimo diete za otroka 
usodno. In še več bi lahko našteli.

Kako pa vidite svoje sodelavce?
Vidim skupnost odgovornih, pri-

zadevnih, fleksibilnih ljudi, ki imajo 
otroke radi in se zavedajo, da pome-
ni danes ljubezen do otrok le enega 
izmed pogojev kakovostnega dela v 
vrtcih. Vse drugo spada v področje 
odgovornosti zaposlenih do izpol-
njevanja nalog, ki jih pred nas po-
stavlja zakonodaja in javni program. 
Rezultat tega je viden tudi v tem, da 
smo upravičeno prejeli za kakovost-
no delo najvišje priznanje – grb ob-
čine Žalec.  

Razvili smo tudi dobro sodelo-
vanje s starši. Njegova značilnost je 
dobro poznavanje delovanja zavoda, 
ponudba, možnosti in poti sodelova-
nja. Določen je standard oblik sode-
lovanja in dodatne možnosti. Starši 
vedo, da je potrebno zaradi koristi 
otrok reševati probleme in da smo 
za reševanje zainteresirani. Razvili 
smo koncept, pri katerem v zahtev-
nejših primerih sodelovanja ob stro-
kovnih delavkah sodeluje še sveto-
valna delavka. 

Kako ocenjujete dosedanji razvoj 
vašega vrtca? Kaj bi izpostavili kot 
poseben dosežek v času svojega 
vodenja?

Na vseh področjih dela beležimo 
doseganje ciljev in nenehno izbolj-
ševanje oziroma preverjanje potreb 
po spremembah. To pomeni, da smo 
uspeli kontinuirano slediti ciljem in 
načelom, ustrezno zagotavljati po-
trebno strokovno spopolnjevanje 
in strokovno podporo zaposlenim, 
da dovolj enakovredno v vseh oko-
ljih izvajamo javni program in in-
terne izvedbene programe, sprejete 
na vzgojiteljskem zboru. A pri tem 
dopuščamo ustvarjalnost in avtono-

mijo zaposlenih, zagotavljamo izra-
žanje potreb, pričakovanj in inter-
esov otrok, vključujemo starše. Ob 
omogočanju izbire in dopuščanju 
različnosti smo uspeli ustvariti do-
volj homogen javni zavod, katerega 
delovanje zelo dobro poznajo naši 
uporabniki, ki ga ceni ustanovitelj in 
okolje, v katerem delujemo. Ne po-
znamo posebnih problemov in po-
znani smo po dobro razviti komuni-
kaciji in po konstruktivnem odzivu 
na odprta vprašanja in tudi na pri-
pombe v zvezi z našim delom.

Kaj po vašem mnenju še posebej 
pripomore k izboljševanju prakse 
v vašem vrtcu?

Posebno vrednost za razvoj naše 
uspešne prakse dajejo interno pri-
pravljena gradiva, ki izhajajo iz raz-
ličnih posvetov in ključnih gradiv 
uradne stroke in predpisov. In to, 
da jih zaposleni uporabljamo, nad-
grajujemo. V zadnjem času osvaja-
mo tudi vseevropske tipične kom-
petence in znotraj njih kompetence 
za razvojno-procesno načrtovanje, 
učinkovito poučevanje, profesio-
nalni razvoj in sodelovanje, upora-
bo znanja, informacij, tehnologi-
je (lik strokovnega delavca, kot ga 
pojmuje dr. Marcela Batistič Zorec). 
Naša posebnost so v vseh oddelkih 
izvajane FIT športno gibalne aktiv-
nosti, ki so posebna poslastica, saj 
otroci in odrasli v njih uživajo na 
drugačen način, osvajajo gibanje 
pod določenimi pogoji kot zdrav in 
potreben način življenja. Nadalje 
je tukaj sodelovanje z Žalskimi le-
karnami, z Društvom za promoci-
jo za vzgojo za zdravje Slovenije, 
s knjižnicami, vsakoletno športno 
druženje otrok, staršev in zaposle-
nih na  CICIolimpijadi, obisk dedka 
Mraza in individualna obdaritev v 
sodelovanju o OZDPM, sodelovanje 
na občinskem natečaju »Mladi raz-
iskovalec« in »Z igro do prvih turi-
stičnih korakov«.

Zakoni in pripadajoči pravilniki 
se pogosto spreminjajo. Kako oce-
njujete spremembe v zvezi z brez-
plačnostjo vrtca za starše, ki jih že 
vključuje zakon o vrtcih?

Te spremembe pozdravljam. 

Ima zakon kakšne pozitivne ali ne-
gativne posledice v vašem okolju?

V tem letu je povečano število 
vključenih otrok. Torej lahko skle-
pam, da tudi zaradi brezplačnega vrt-
ca za drugega otroka. Tukaj se moje 
mnenje o pozitivnih posledicah usta-
vi in me navda z dvomi in vprašanji. 
Zlasti, kadar v vrtcu ni prostora za 
novince.

Občasno se je potrebo soočiti z no-
vimi izzivi. Lahko zaupate, kakšni 
izzivi so pred vašim vrtcem  v pri-
hodnje?

Naši izzivi so usmerjeni predvsem 
v vodenje za kakovost za prihodnost, 
v nadaljnji trajnostni razvoj ter razu-
mevanje družbenega razvoja v po-
vezavi z razvojem v naši dejavnosti. 
Gre za perspektivo novega, aktual-
nega ali  starega v novi preobleki, ki 
daje dovolj aktualnosti in osredoto-
čenosti na nove vsebine, pristope in 
izvedbe, na učenje in usposabljanja, 
ki pogojujejo izboljšave na vseh po-
dročjih (v vrtcu) ali družbeno – ra-
zumevanje odvisnosti in prepleteno-
sti, omogočajo razvoj ustvarjalnosti, 
izvirnosti, samostojnosti in svobod-
nega v ravnanju, skratka razvoj kom-
petentnega otroka, ki so mu  lahko 
vzor le kompetentni odrasli (znotraj 
meja dopustnosti – pravice vsakega 
in vseh).  

Naši izzivi so v nenehnem iz-
boljševanju prakse predvsem sko-
zi spremljanje vseh novosti z vidika 
ozaveščanja vpliva subjektivnih teo-
rij. Med izzivi bo tudi uvajanje po-
sameznih elementov koncepta Reg-
gio Emilia po končanem strokovnem 
spopolnjevanju.    

Nadalje bomo razvijali našo učin-
kovito in uspešno prakso skozi razvi-
janje novih kompetenc. Prakso, v ka-
teri ima počutje vsakega udeleženca 
potreben poudarek. Razvijali bomo 
skupne izvedbene programe z ele-
menti uspešne prakse, nadgrajevali 
razvojno procesno načrtovanje, iskali 
merljive cilje naše kakovosti. Zato se 
bo potrebno tudi s samim vodenjem 
odzivati na aktualne potrebe, spod-
bude in jih  kritično presojati. In ne 
nazadnje, gradili bomo nov vrtec v 
Grižah, potrebujemo ga tudi v Žalcu, 
na Ponikvi, v Šempetru in še kje.      
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Vrtec je vpet v mrežo vrtcev. Kakš-
ne so vaše izkušnje o sodelovanju 
z drugimi vrtci in Zavodom RS za 
šolstvo?

Izmenjava izkušenj je zelo korist-
na. Zadnja leta srečanja z izvedbo in 
strokovnim gradivom zelo dobro 
podpirajo razvoj uspešne prakse v 
vrtcih in razvijajo višjo stopnjo profe-
sionalnosti in avtonomije. V zadnjem 
času se je zaposlilo več novih stro-
kovnih delavcev, zato bi bilo morda 
koristno nekatere teme izpred let ak-
tualizirati in ponovno izvesti.  

Pomembno ogledalo mi je kon-
struktivno sodelovanje z nekaterimi 
vrtci o različnih aktualnih vprašanjih 
in sodelovanje v okviru aktiva ravna-
teljic samostojnih vrtcev ce ljske re-
gije. Zelo spoštujem neposredna in 
učinkovita sporočila kolegic, s kate-
rimi se varujemo pred napakami ali 
rešujemo probleme. 

Moje izkušnje sodelovanja z Za-
vodom RS za šolstvo so dovolj do-
bre, saj vedno poskrbim, da določe-
na vprašanja razrešimo. Po mojem 
so bile nekatere izvedbe študijskih 
skupin premalo dorečene, izvajal-
ke ne najbolje usposobljene. A to 
ni samo zadeva Zavoda za šolstvo. 
Izvajalke smo predlagali vrtci. Za-
to moramo iskati tudi odgovor na 
vprašanje, koliko je pri odprtih 
vprašanjih vloga Zavoda za šolstvo 
in koliko vodstev vrtcev, kar pa je 
povezano predvsem s programom 
sodelovanja zavoda z ravnatelji. 
Vrtci smo različno vstopali v ku-
rikul, različno razvijali avtonomi-
jo in profesionalnost, lahko so na-
stajala tudi razhajanja v pogledih 
in ocenah, kaj bi bilo potrebno iz-
brati za prioriteto in kako izbirati 
poti napredovanja. Preveriti bi bilo 
potrebno,  ali so pričakovanja pov-
sem realna. 

Vrtec Žalec je med ustanovitelji 
revije Vzgojiteljica, ki letos praz-
nuje že svoj deseti rojstni dan. Kaj 
si želite od revije v prihodnje?

Deset let? Neverjetno. Ob ustano-
vitvi sem vedela, da je rojstvo revije 
s prvo urednico Emilijo Pešec, po-
memben prispevek k razvoju pred-
šolske dejavnosti, a nisem vedela, 
da bo tako pomembno zaznamovala 

profesionalnost in avtonomijo v vrt-
cih. Menim, da z vsemi rubrikami 
zapolni pričakovanja vsakega stro-
kovnega delavca v vrtcih.

Kaj bi še radi sporočili slovenski 
strokovni javnosti? 

Letošnje leto zaznamuje šestdeset 
let od začetkov predšolske dejavno-
sti v občini Žalec. Delo z otroki ni bi-
lo nikoli zgolj samo prijetno, temveč 
tudi naporno, zahtevno, odgovorno. 
Spremljano je z visokimi pričakovanji 
uporabnikov, ustanovitelja, družbe. 
Zato sta razvita profesionalnost in av-
tonomija pri razvoju kompetentnega 
otroka izjemno pomembni. A le, če 
imata resnično pravo podobo v ogle-
dalu. Brez uvajanja sprememb, ref-
leksije in evalvacije, kritičnih pogle-
dov bi ne bili – po mnenju nekaterih 
strokovnjakov – najbolj kakovosten 
del našega vzgojno-izobraževalnega 
sistema. Na to moramo biti ponosni 
in upravičeno pričakovati, da mora-
mo z dejanji to stalno potrjevati.

Želela bi, da vplivi globalne krize 
ne bi preveč prizadeli naše dejavno-
sti, da bi bili zaščiteni vsaj otroci in 
socialno šibkejše družine. Verjetno 
nas čakajo preizkušnje, ki jih danes 
še ne slutimo, ki jih bomo, zaradi na-
še odzivnosti in subtilnosti, dovolj 
uspešno reševali. Gotovo bo sodelo-
vanje z ustanovitelji in doseganje ka-

kovosti po predpisih in merilih stroke 
še posebej na preizkušnji.

Zahvaljujem se za možnost pred-
stavitve vodenja in dosežkov različ-
nih področij našega dela, ki smo jih 
razvijali s skupnimi prizadevanji in 
pripravljenostjo vsakega in vseh, ki 
so bili ali so še vedno člani našega 
kolektiva. 

V imenu Vzgojiteljice: hvala za 
vaše za odgovore, čestitke in vse 
najboljše za šestdeset let predšol-
ske vzgoje v občini Žalec.

Urednica

Mara Mohorko kot voditeljica pedagoške delavnice na tretjem strokovnem  
posvetu v Celju (foto arhiv Vzgojiteljica).
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O tem in onem iz naših vrtcev

Učenje za ekološko obnašanje
Sem vzgojiteljica v Vrtcu Žužem-

berk. Živimo v prelepem kraju, skozi 
katerega teče reka Krka. Prizadeva-
mo si, da bi živeli v čistem in zdra-
vem okolju, zato je ekologija v našem 
vrtcu pomembnejši del vzgoje. Že 
majhne otroke navajamo na to, ka-
ko ravnati, da bo okolje čisto in zdra-
vo in kako ga takega tudi ohranjati. 
Da bi otroke še bolj osvestili, sva se s 
pomočnico vzgojiteljice odločili, da v 
skupini izvedemo vzgojno-izobraže-
valno temo »Jaz in moje okolje«. Ci-
lje smo izbrali v Kurikulumu za vrtce 
(1999). Bili so naslednji:
- otrok pridobiva izkušnje, kako 

on sam in drugi ljudje vplivajo 
na naravo in kako lahko prispeva 
k varovanju in ohranjanju narav-
nega okolja,

- navajanje otrok na ločevanje od-
padkov,

- zna razvrstiti predmete glede na 
snov, 

- spoznava nevarne posledice one-
snaževanja, razmišlja o tem, kaj 
lahko stori sam,

- uči se varčne uporabe vode pri 
umivanju, splakovanju zob; var-
čevanje elektrike,

- se navaja na samostojno skrb za 
urejenost igralnice, garderobe, 
okolico vrtca, 

- se giblje na svežem zraku.

Preko pravljic iz knjige Cvetko-
va Gmajnica sva otroke motivirali k 
delu in razmišljanju v zvezi z ohra-
njanjem čistega okolja. Zelo všeč 
jim je bila pravljica Snežinka. Lepa, 
bela snežinka ni hotela pristati na 
umazanem planetu Zemlja, ker se 
je bala za svojo belo obleko. Opo-
zorila je na stvari, ki so jo motile 
in ji niso bile všeč – na nered okoli 
hiš, smeti, ki jih brezbrižni ljudje 
odvržejo kjerkoli, črna odlagališča 
… Šele ko bo to urejeno in očišče-
no, bo priplesala in pobelila planet 
Zemljo. Toda kam s smetmi? Ugo-
tovili smo, da imamo center za od-
padne snovi, zabojnike za ločeno 
zbiranje odpadkov, s katerimi ohra-
njamo naravo.

Odšli smo torej do zabojnikov ter 
si jih ogledali, prebrali, kaj na njih 
piše in kaj v kateri zaboj lahko odvr-
žemo. Dogovorili smo se, da bomo 
ločevali odpadke. Da bi si pri loče-
vanju odpadkov lažje zapomnili, v 
kateri zabojnik kaj sodi, smo nare-
dili plakat ter ob tem utrjevali zna-
nje o tem, kaj je iz papirja, stekla, 
embalaže.

Odločili smo se, da bomo odpadke 
ločevali že v igralnici, nato pa jih bo-
mo konec tedna odnesli v zabojnike. 
Zato smo si naredili »škatle za loče-
vanje« iz kaširne mase. Ker imamo v 
igralnici opravka le s papirjem in em-
balažo, smo naredili modro škatlo za 
papir in rumeno škatlo za embalažo 
(barvi zabojnika).

Otroci so z ločevanjem začeli ta-
koj. V začetku so imeli težave, zato 
so vedno spraševali, v kateri zaboj 
vržejo odpadke. Kmalu so postali sa-
mostojni. Ob škatlah za ločevanje pa 
imamo tudi škatlo za zbiranje zama-
škov. Ugotovili smo, da je veliko od-
padkov mogoče ponovno predelati 

Mi se imamo radi ali Amen men igen 
kaumas

Vrtec Turnišče predstavlja pravo 
stičišče med Romi in ostalimi »Ne-
romi«. V občini Turnišče je romski 
zaselek v Gomilici in je zelo dobro 
vpet v samo dogajanje v občini. Ni-
koli ni bilo  posebnih težav z inte-
gracijo in vseh pet romskih otrok, 
ki obiskujejo vrtec Turnišče, z vese-
ljem prihaja v vrtec. Nimajo poseb-
nih jezikovnih težav, ni čutiti poseb-
ne raznolikosti in drugačnosti. 

Leto 2008 je bilo leto Medkultur-
nega dialoga in v decembru, kot naj-
lepšem prazničnem mesecu, smo v 
skupini  3–5 letnih otrok povabili na 
obisk romsko (cigansko) skupino Gi-
tano band, da nam s svojo pesmijo 
in pristno glasbo še dodatno olepša 
praznične dni. Za Rome nasploh velja, 
da so odlični glasbeniki, pevci in ple-
salci, čeprav so v glavnem samouki.  

Predhodno sva se srečala z vod-
jo ansambla, ki  je tudi oče rom-
skega otroka v naši skupini, da 
sva se dogovorila o vseh podro-
bnostih in samem poteku dejav-
nosti. Gospod Mirko Šarkezi, vodja 
ansambla, je prevedel pesmico Mi 
se imamo radi v romščino. Skupaj  
z ansamblom  sem otrokom zape-
la pesem v romskem jeziku, nato 
v slovenskem. K pripevanju sem 
povabila še otroke. Sledilo je ra-
janje, ansambel nam je zaigral še 
nekaj pesmic (Micka, daj mi pejne-
ze nazaj, Za svobodo divjega srca, 
Cidauhi čorikaun). Pri rajanju so 
se nam pridružili še ostali romski 
otroci iz drugih skupin.

Menim, da so bili vsi cilji, ki 
sem si jih zastavila ob dejavnosti, 
uresničeni :

- doživljanje vrtca kot okolja, v 
katerem so enake možnosti za 
vključevanje v  dejavnosti in 
vsakdanje življenje, ne glede na 
nacionalno pripadnost, kulturo 
poreklo, veroizpoved,

- otrok pridobiva konkretne iz-
kušnje za sprejemanje drugač-
nosti (glede na spol, nacionalno 
poreklo, veroizpoved, telesno in 
duševno konstitucijo …),

- otrok spoznava, da vsi, odrasli in 
otroci, pripadajo družbi in so po-
membni.
Sama se bom v prihodnje še tru-

dila za korektno sodelovanje. Me-
nim tudi, da je skupina Gitano band 
na dobri poti, da si ustvari glasbeno 
kariero.

Petra Cigan, dipl. vzg. 
Vrtec Turnišče
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V starejši skupini našega vrtca sva 
strokovni delavki predlagali, da v vrt-
cu in doma preživimo teden brez tele-
vizije in računalnika, saj sta v množi-
ci novih elektronskih medijev prav ta 
dva medija po priljubljenosti in doseg-
ljivosti na prvem mestu tudi pri pred-
šolskih otrocih. Po dogovoru s starši in 
otroki smo ugotovili, da večina naših 
otrok doma ne uporablja računalnika, 
povsem drugače pa je pri gledanju te-
levizije, saj otroci preživijo kar precej 
popoldanskega časa pred televizijski-
mi zasloni. Strinjali smo se, da to ni 
primerno. V vrtcu smo želeli spodbu-
diti aktivnejše preživljanje skupnega 
časa otrok in staršev. Seveda smo se 
dogovora držali tudi v vrtcu.

Otrokom sva tudi ponudili izposo-
jo vrtčevskih družabnih iger.

Vsak dan so otroci v vrtcu pripove-
dovali, kaj so počeli prejšnje popoldne 
in poročali, če so se v njihovi družini 
držali dogovora. Pripovedovanja otrok 
sva zapisali, otroci pa so jih opremili z 
ilustracijami. Liste smo skrbno speli v 
dnevnik, ki so si ga otroci v petek od-
nesli domov in skupaj s starši dopol-
nili za dogodke med vikendom.  

Ob koncu tedna so starši izrazili 
različna mnenja, ki pa so bila v veliki 
večini pozitivna. Tako so starši meni-
li, da je bil ta teden:
- zelo pozitiven za otroke in star-

še, saj so se veliko več pogovar-
jali, sprehajali in se igrali,

- dobra zamisel, vendar bi ga bilo 
bolje izpeljati poleti, ko so dnevi 
daljši,

- poučen, saj smo se še bolj spo-
znavali, prebrali več pravljic, 
vendar včasih smo pogrešali 
televizijo,

- predolg in bi lahko trajalo samo 
nekaj dni,

- zanimiv in bi ga mogli ponoviti 
vsak drugi mesec, saj se tudi 
starši več posvečamo svojim 
otrokom.

Otroci so povedali, da so se ta te-
den:
- več igrali z mamicami, atiji, ba-

bicami in dedki,
- več risali,
- se »cartali«,
- poslušali »muziko«,
- hodili na sprehode.

Vseeno pa so otroci, ko sva jim po-
stavili vprašanje, ali bi s tednom brez 
televizije in računalnika nadaljevali, 
skoraj enodušno povedali, da ne, in 
sicer zato, ker:
- je bilo že »zadosti«,
- smo se dogovorili le za pet dni,
- je že dolgčas.

V našem vrtcu se zavedamo, da 
smo odrasli ključni pri spodbuja-
nju in usmerjanju otroka pri medi-
jih, zato je naša naloga, staršev in 
vzgojiteljev, da se o televizijskih vse-
binah z otroki pogovarjamo in otro-
kom ponudimo kvalitetne risanke, 
ki spodbujajo otrokov govorni, mi-
selni, čustveni in socialni razvoj. Ta-
ko bomo še v tem šolskem letu pri-
pravili predavanje staršev na temo 
risank. Prav tako bomo v vrtcu pri-
pravili družabno popoldne za star-
še in otroke, kjer ne bomo gledali ri-
sank, ampak se bomo igrali različne 
družabne igre.

Renata Berden, dipl. vzg. 
Stara cesta, Ljutomer

Teden dni brez televizije

ali jih uporabiti za izdelavo novih. 
Tudi mi smo doma s starši pobrskali 
po policah po različni prazni embala-
ži. Z različnimi škatlami in tulci smo 
se najprej igrali, nato pa smo naredili 
različne izdelke. Vnema otrok po iz-
delovanju je bila nepopisna. Nastale 
so številne živali, vozila, zapestnice, 
sneženi možje …

Poleg ločevanja odpadkov sva otro-
ke navajali na varčevanje z energijo – 
vodo, elektriko. Veliko vode se da pri-
varčevati, če zapiramo pipe, medtem 
ko si umivamo zobe, če je curek vode 
pri umivanju rok manjši in si roke umi-
jemo hitro, ne da bi se pri tem z vodo 
igrali. Veliko elektrike lahko privarču-
jemo pri ugašanju luči ter toplote pri 
zapiranju vrat in pri načrtovanem pre-
zračevanju prostorov. Pri otrocih sva 
želeli doseči, da bi si zapomnili in mor-
da ponotranjili ekološko pravilo: Ločuj 
odpadke in varčuj z energijo.

Seveda se naše delo tu ni končalo. 
Celo leto bomo utrjevali zastavljene 
cilje, nadaljevali pa bomo še z reci-
kliranjem papirja, očiščevalno akcijo, 

skrbeli bomo za našo gredico, se veli-
ko gibali na zraku in zdravo živeli.

 Minka Fric, vzg. 
OŠ Žužemberk, enota vrtec

»Eko kotiček« za ločevanje odpadkov v igralnici.

O tem in onem iz naših vrtcev
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 V šolskem letu 2007/2008 smo bi-
li udeleženci Unicefovega projekta z 
naslovom Unicefova punčka. Mame, 
babice in tete otrok so nam z vese-
ljem izdelale punčke iz cunj, mi pa 
smo punčkam na zaključku vrtčev-
skega leta našli posvojitelje in tako 
smo z vsako punčko omogočili cep-
ljenje enega otroka proti šestim otro-
škim boleznim v nerazvitih državah. 
Ključna beseda Unicefovega projekta 
»Potovanje k sebi in okrog sveta« je 
toleranca – biti strpen do drugega, do 
tebe, ki nisi »jaz«, do drugačne kul-
ture, običajev, potreb, želja do dru-
gačnih sanj in hrepenenj, do druge-
ga spola, barve kože, jezika, videza, 
do drugačne duhovnosti, drugačnih 
misli, drugačnih stališč in vrednot.

Naša primarna cilja sta:
- otrok spoznava, da morajo vsi 

ljudje v določeni družbi pomaga-
ti in sodelovati, da bi ta delovala 
ter omogočila preživetje, dobro 
počutje;

- otrok pridobiva konkretne izkuš-
nje za sprejemanje drugačnosti.

Otroke sem na primeren način 
seznanili z razmerami, v katerih živi-
jo mnogi po svetu. Na tem izhodišču 
smo se odpravili po svetu. Za potova-
nje nismo potrebovali veliko denarja, 
saj so naši stoli postali sedeži, igralni-

ca pa avtobus ali letalo. Najprej smo 
odpotovali v Južno Ameriko, v Bra-
zilijo. Zakaj prav v Brazilijo? 

Pred kratkim se je tja za daljši čas 
odselil fant, ki je bil do nedavnega 
član naše skupine. Komajda verja-
memo, da bo naš prijatelj tam hodil 
v teh dneh v kratkih hlačah, mi pa 
bomo oblečeni v zimske bunde, to-
ple kape in zaviti v prijetno topel šal. 
Kako čudovito je bilo spoznavati Afri-
ko. Doživeli smo prijeten stisk roke s 
pravim Afričanom. Obiskal nas je Er-
nest Keleko Boaka ali EGG, kot smo 
ga smeli klicati. Govoril je angleško, 
za prevod je poskrbela mama Polo-

na Meke Ožinger. Opisovanje države, 
njegove domovine Liberije, so otroci 
razumeli. Ugotovili so, da tudi v tej 
državi ni zime, so pa poznali živali, 
ki živijo na črni celini. Kako prijetno 
je bilo igrati na Eggova tolkala. EGG 
nas je vse naučil zaploskati z dolo-
čenim ritmom. Te dni otroci pridno 
prinašajo material za izdelavo afri-
ških bobnov. Za slovo so mu otroci 
zapeli liberijsko ljudsko pesem FUN-
GA ALAFIA.

Irena Rebernik in Irena Vajda 
Osnovna šola Lenart, enota vrtec

Afričan na obisku.

O tem in onem iz naših vrtcev

Igralna urica z očkom
V našem vrtcu že leta izvajamo igralne urice, na katerih 

sodelujejo starši in otroci. V mesecu marcu sem se odloči-
la, da na urico povabim samo očete. Na samem srečanju 
smo se dogovorili, da bodo izdelki presenečanje le za ma-
mice oziroma njihove žene. Otroci so se z svojim očetom 
takoj lotili dela. Izdelovali so rože iz različnega papirja in 
slike – mozaik iz ostankov keramičnih ploščic. Pri izde-
lovanju so bili aktivni, kreativni in uspešni. Očetje so se 
zelo trudili, da ustvarijo izdelek, ki jim bo v zadovoljstvo. 
Lepo je bilo videti skupno sodelovanje očeta in otroka, ki 
imata pred seboj isti cilj, to pa je razveseliti mamo oziro-
ma ženo. Moj cilj je bil v tem, da otroci preživijo prijetno 
urico skupaj s svojimi očeti.

Tanja Šepec, vzg.  
Vrtec Ledina Ljubljana

Sinovi in očetje na igralni urici

Potovanje k sebi in okrog sveta



vzgojiteljica 11

Za projekt »Ure tiktakajo« smo se od-
ločili zato, ker se otroci vsakodnevno 
srečujejo z urami, te so jim blizu, hkra-
ti pa so jim še velika neznanka. Na ta 
način so se otroci ob lastni aktivnosti, 
opazovanju in igri bolje seznanili z nji-
mi, spoznali njihov namen in pomen. 
Ure so v bistvu naše stalne spremljeval-
ke. Brez njih si niti ne znamo več pred-
stavljati življenja, saj smo od njih odvis-
ni, merijo in krojijo nam čas. Z njimi se 
srečujemo vedno in povsod. Nekatere 
so celo vedno z nami, npr. ročne. V pro-
jektu, ki je zajel vsa vzgojna področja, 
so otroci ure spoznavali z družbenega, 
matematičnega, umetnostnega, gibalne-
ga področja ter tudi s področja narave.

Opis poteka projekta
Najprej smo se skupaj z otroki pogo-

vorili, kako in na kašen način se bomo 
tega lotili in koga bi vprašali oziroma ko-
ga bi prosili za pomoč. Seveda so se otro-
ci za pomoč najprej obrnili na starše in 
z njihovo pomočjo smo imeli kmalu ve-
liko  gradiva – različnih ur, slik in foto-
grafij, člankov o urah … Ure smo obesili 
in razstavili v igralnici in na hodniku, iz 
ostalega materiala pa smo izdelali plakat. 
Že ob prinašanju ur so se otroci seznanili 
z različnimi vrstami ur, primerjali so jih 
med seboj in jih ogledovali. Nek deček 
je dal pobudo, da bi šli lahko v knjižni-
co in si izposodili knjige, iz katerih bi tu-
di lahko marsikaj izvedeli. Tako smo se 
odpravili v knjižnico in se v vrtec vrnili 
z različnimi leksikoni in zgodbicami o 
urah. Otroci so lahko sami in ob najini 

pomoči po leksikonih in drugih knjigah 
iskali različne informacije o urah. 

Sodelavka Nataša se je pri urarju do-
govorila za naš obisk. Že pred urarsko 
delavnico in prodajalno je otroke priteg-
nila izložba lepih in zanimivih ur. Po-
sebno so jim bile všeč otroške budilke. 
Prijazni urar nam je naprej razkazal raz-
lične ure, od ročnih, stenskih do budilk, 
nato pa še orodje, s katerim ure poprav-
lja. Najbolj je otroke pritegnila »letna« 
ura, ki je bila zanimiva že zato, ker se na-
vija le enkrat na leto – od tod  njeno ime 
– in bila je tudi zelo lepa na pogled. Ker 
so otroci prinesli veliko različnih slik in 
fotografij ur, smo jih že na začetku ure-
jali po vrstah: ročne, stenske, stolpne, 
peščene, budilke in ostalo. Z urami so se 
igrali, jih vključevali v svojo igro ali pa jih 
samo pokazali svojim prijateljem v vrtcu. 
Na spletnih straneh smo si ogledali zani-
mive ure po svetu, npr. Big Ben. 

Kar nekaj otrok je ob tem, ko so pri-
nesli ure v vrtec, povedalo, da so starši 
dovolili, da uro razstavimo in si ogleda-
mo notranjost. Seveda je bilo za otro-
ke to zelo zanimivo, posebno vsa tista 
kolesca. Raziskovali so kako vse to de-
luje in ugotavljali, kaj sproži zvok. Po-
sebno nekaj dečkov je bilo pri tem zelo 
vztrajnih in radovednih. Z Natašo sva 
jih spodbudili k razmišljanju, kakšno 
uro bi lahko naredili sami ali z najino 
pomočjo in nastalo je veliko lepih izdel-
kov. Nekaj ur, ki so jih izdelali s starši 
in starimi starši, pa so prinesli tudi od 
doma. Skupaj smo v vrtcu izdelali tudi 

vremensko, razpoloženjsko in sončno 
uro. Razpoloženjsko uro smo pritrdili 
na vrata igralnice in otroci so lahko sa-
mi preko ure izrazili svoje razpoloženje. 
Ugotavljali smo tudi pomen ur v vsak-
danjem življenju in ugotovili so, da bi 
bila brez ur velika zmešnjava.

Spoznali so tudi merjenje časa z uro 
in z njo merili čas krajših dejavnosti. Ta-
ko smo med drugim s peščeno uro iz-
merili kuhanje jajca.

Otroci so ure risali, prerisovali, bar-
vali, izrezovali in lepili. Ob tem so nepri-
siljeno spoznavali številke. Z zvokom, 
gibom in besedami so ure opisovali in 
si bogatili besedni zaklad. Ure so šteli, 
jih urejali in razvrščali po eni ali dveh 
lastnostih, sestavljali skupine različnih 
ur. Seznanili so se z deklamacijami in z 
zgodbicami o urah, poslušali pregovore 
in reke, reševali uganke in druge naloge. 
Poslušali in prepevali so pesmi o urah, 
prepoznavali zvoke različnih ur in se 
igrali glasbeno didaktične igre.

Seveda smo skupaj z otroki za za-
ključek projekta v vrtcu pripravili raz-
stavo, na katero smo povabili starše in 
prijatelje iz drugih vrtcev. Otroci so med 
projektom dobili veliko novih spoznanj, 
vtisov in izkušenj. Uživali so v različnih 
in pestrih dejavnostih. Še po zaključku 
projekta so na sprehodih spontano opo-
zarjali na ure in jih poimenovali.

Zvonka Koder, dipl. vzg. 
Kranjski vrtci

O tem in onem iz naših vrtcev

Ure zanimajo tudi otroke

Skriti zaklad – z jeziki umetnosti po 
zakladnici kulturne dediščine 

V želji, da bi otrokom predstavi-
li skrite zaklade, smo obiskali Etno-
grafski muzej, kjer smo opazovali sli-
ke, stare predmete in druge zaklade 
iz preteklosti. Doživljanje različnih 
umetnin pa si lahko vsakodnevno pri-
voščimo tudi v umetniškem kotičku 
z listanjem po umetniških fotografi-
jah in drugi ilustrirani literaturi s tega 
področja. Tako naši otroci spoznava-
jo življenje iz časov, ki niso bili tako 

pisano razsvetljeni, kot so današnji. 
Spoznali in ogledali smo si svečnike, 
oljenke iz gline ter lampice iz karto-
nastega papirja. 

V projekt se pridno vključujejo tu-
di starši, ki nam zavzeto prinašajo sta-
re predmete, kot so likalniki, kolovra-
ti, mlinčki, posode, v katerih so si v 
starih časih skuhali slastne obroke. 

Po ogledu z otroki radi likovno 
ustvarjamo. Z ustvarjanjem je pove-

zanih vrsta spretnosti in tehnik, ki 
se jih je bilo treba naučiti. Obliku-
jemo iz gline. Ta je bila včasih tu-
di igrača, iz katere so otroci obliko-
vali ploščata kolesa in jih kotalili po 
griču navzdol. Otroci v glini izražajo 
svojo bogato domišljijo. S pridom jo 
uporabljajo, ko iz rogovil in odpad-
nih krp izdelujemo lutke, s kakršni-
mi so se njihovi predniki igrali v sta-
rih časih. V časih, ko so babice rade 
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prepevale uspavanke, ki so otrokom 
prinašale mir, srečo, varnost, saj se 
je ob večerih pridružila vsa družina. 
Tudi mi prepevamo stare ljudske pes-
mi, ki nas že zjutraj spravijo v dobro 
voljo, nas spremljajo na sprehodih in 
skozi ves dan. Prepevamo jih tudi ob 
spremljavi malih instrumentov. Izde-
lamo jih sami iz naravnega materiala 
ali pa jih poberemo v naravi – kamen-
čki. Nekaj čarobnega je v njih. Ohra-
niti želimo željo po petju, saj naj bo 
otrokom petje v veselje.

V vrtcu otrokom radi pripovedujemo 
ljudske pravljice. Verjamem, da lahko 
ljudske pravljice bogatijo tudi današ-
njega otroka, pa naj živi še v tako mo-
dernem svetu. Še vedno so mu najbolj 
privlačni pravljični svetovi, saj so njiho-

ve preproste modrosti zanj blagodejne 
in ga navdajajo z občutkom, da dobro 
vedno premaga zlo. Zelo radi jih po-
slušamo v času počitka, saj kot pravijo 
poltema poveča ušesa, mir in skupno 
ležanje pa nas z otroki povežeta v ču-
stveno doživetje. 

V okviru projekta smo si želeli 
ogledati pristno staro slovensko hi-
šo. Tako smo se nekega jesenskega 
dne popeljali na izlet in si ogledali 
Budnerjevo domačijo. Bilo je, kot da 
bi nas povabili na časovno potovanje. 
Hiša je stara, ob njej stoji vrt, blizu 
raste vinska trta. Domačija je videti 
taka, kot da bi jo prebivalci pred krat-
kim zapustili. Tu smo v črni kuhinji 
mesili testo, iz katerega je gospodinja 
v stari peči spekla kruh. Iz grozdja 

smo stiskali sok, ki nam je zelo teknil 
in nas osvežil. 

Skozi celo leto spremljamo in oživ-
ljamo ljudske običaje in praznike na-
ših prednikov, ki so živeli z naravo 
in so bili odvisni od sonca in dežja, 
neviht in vetrov ter zemlje in neba. 
Skupaj z otroki doživljamo miklav-
ževanje, pustovanje, gregorjevo, ve-
liko noč, jurjevanje, družinsko oba-
rvan marec, saj s tem svojim otrokom 
ohranjamo slovensko ljudsko izroči-
lo in jim na zanimiv in njim prime-
ren način prikažemo našo kulturno 
dediščino. 

Kovač Jana, vzg. 
Vrtec Pod Gradom, Ljubljana

V naši vasi že nekaj let potekajo 
tradicionalni Ribiški dnevi. V vrtcu 
smo se odločili, da bomo otrokom 
predstavili ribolov danes in nekoč s 
pomočjo staršev in krajanov Hotize. 
Za zaključek projekta smo sodelova-
li na ribiških dnevih. Na začetku smo 
otrokom omogočili vpogled v strokov-
ne knjige in druge revije: vse o ribah 
in ribolovu. Tema jih je močno pri-
tegnila, saj so odkrivali svet, ki jim je 
zelo blizu. Zavedali so se, da so ne-
kateri ribiči prav njihovi očetje, ded-
ki, strici ali drugi krajani Hotize. Po-
sebej zanimiv dogodek je bil, ko nas 
je v vrtcu obiskal oče enega od otrok, 
ki je ribič. Predstavil nam je ribiško 
opremo. Otroci so imeli možnost, da 
so z njim sodelovali in se vključili v 
pogovor. Ob neposrednem stiku z ri-
biško opremo so spoznali veliko za-
nimivega in novega. Skupaj z otroki 
smo uredili in izdelali plakat dejavno-
sti, kjer so sami razmišljali, na kakšen 
način ga bodo oblikovali. Tako sva jim 
omogočili, da so bili aktivni, izvirni, 
samostojni in ustvarjalni.

Pred obiskom hotiških potokov 
smo se dogovorili in sprejeli določe-
na pravila; kako biti previden ob vo-
di in spoštljiv do narave. Otroci so 
jih upoštevali in med seboj opoza-
rjali drug drugega. Največje navdu-
šenje je bilo na obisku pri družini 

Zver. Prijazna teta Nada nam je po-
kazala velik potok, kjer smo morali 
biti nekaj časa tiho, če smo želeli vi-
deti ribe. Uspelo nam je. Pozneje se 
nam je pridružil še ribič ter nam po-
kazal različne načine in pristope ri-
barjenja. Nekateri otroci so po svojih 
željah pokazali in dokazali določeno 
spretnost pri samem ribolovu. Na se-
bi lasten in igriv način so se vživeli v 
vlogo ribiča, kar jim je bilo v poseb-
no zadovoljstvo in veselje. 

Nepozabni dan smo doživeli pri 
ribiču Ivanu, kjer smo si ogledali 
pripomočke za ribolov danes in ne-
koč. Pripovedoval nam je zgodbe iz 
svoje ribiške preteklosti, ki so nas z 
zanimanjem pritegnile. Največje ve-
selje so otroci doživeli na koncu, ko 
je stric zaigral na harmoniko in smo 
skupaj zaplesali.

S pomočjo grafičnega prikaza pre-
hranske piramide smo prišli do ugo-
tovitve, da tudi ribe spadajo med ži-
vila, ki so temelj zdrave prehrane. 
Skozi ves projekt so nam pomagali 
skrbeti za zdravje kuharji vrtca, ki 
so nam pripravljali ribje specialitete. 
Na Ribiških dnevih smo bili delež-
ni okusnih ribjih jedi, ki jih na svoj-
stven način znajo pripraviti le hotiški 
ribiči. S svojo ustvarjalnostjo in do-
mišljijo so otroci pokazali veliko za-
nimanje za ribolov. To je bilo vidno 

na podlagi različnih likovnih izdel-
kov (kaširana riba velikanka in ak-
varij, risanje na les, slikanje ribnika, 
oblikovanje rib iz gline …).

Zaključek
Po projektu smo poimenovali tudi 

naš splet ljudskih otroških iger »Ri-
bolov v naši vasi«. Z otroki smo na-
stopili in se predstavili na različnih 
prireditvah, gostovali pa smo tudi na 
Madžarskem. Prav posebno zadovolj-
stvo nam je bilo sodelovati na tradi-
cionalnih Ribiških dnevih na Hotizi, 
kjer smo se z omenjenim spletom tudi 
predstavili. Za obogatitev in popestri-
tev glavnega odra pa smo poskrbeli z 
razstavo otroških risb in izdelkov, ki 
so povezani z ribolovom.

Vida Lebar, vzg. 
Vrtec Lendava

Kulturna dediščina kraja Hotiza

Ribolov na hotiških potokih

O tem in onem iz naših vrtcev
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Jesen leta 2001 je bila za mnoge vrt-
ce prelomen čas. V osnovne šole se 
je vključila generacija šest let starih 
otrok in z njimi so odšle tudi nekatere 
vzgojiteljice. Novi Zakon o osnovni šo-
li je namreč predvidel, da v 1. razredu 
osnovne šole hkrati poučujeta učitelj 
razrednega pouka in vzgojitelj pred-
šolskih otrok. 

Odhod vzgojiteljic v osnovno šo-
lo je omogočil prilagoditev pristopa k 
otrokom v skladu s posebnostmi sta-
rostnega obdobja novih prvošolcev, 
hkrati pa omilil težave vrtcev, ki so se 
ob »izgubi« precejšnjega števila otrok 
soočali s presežki zaposlenih. 

Z našimi nekdanjimi vzgojiteljica-
mi se priložnostno srečujemo ob na-
vezovanju stikov z osnovnimi šolami, 
na različnih prireditvah in nekaterih 
izobraževanjih. 

Vpogled v to, kako je biti vzgojitelji-
ca v osnovni šoli, naj nam odstre inter-
vju z diplomirano vzgojiteljico Bredo 
Flego, ki je zaposlena v Osnovni šoli 
Gustava Šiliha Velenje

Kateri so bili glavni motivi pri od-
ločitvi za prehod iz vrtca v osnovno 
šolo?

Najmočnejši motiv je bilo osebno 
povabilo ravnatelja in sodelavcev v šo-
li. Na šolo pa so me vezali tudi lepi 
spomini, saj sem isto šolo tudi sama 
obiskovala kot učenka, kot mati in tu-
di kot vzgojiteljica otrok iz ¨male šo-
le¨. Seveda pa so me pritegnile tudi 
spremembe in novi izzivi, nove mož-
nosti sodelovanja in nove izkušnje, ki 
jih bom pridobila.

Katere razlike so pri delu vzgojite-
ljice v osnovni šoli in vrtcu najbolj 
očitne?

Najprej se moraš sprijazniti, da ni-
si več vodja oddelka oz. razreda, ker je 
to učitelj razrednik. Tu nisi več odgovo-
ren le za en oddelek, ampak si soodgo-
voren za dva. Tako postaneš ¨razpet¨ 
med dva oddelka, kar je lahko včasih 
precej naporno. Potrebno se je znati 
prilagajati, se dogovarjati za pravila, ki 
veljajo v enem ali drugem razredu, da 
otroci niso razdvojeni in negotovi. Po-
trebno je usklajevati čas med obema, 

saj učne dejavnosti trajajo različno dol-
go in pogostokrat nas preganja čas. Po-
trebni so velika fleksibilnost vseh treh 
(obeh učiteljic in vzgojiteljice), veliko 
sodelovanja, dogovarjanja, usklajeno-
sti, zaupanja in spoštovanja med nami, 
da delo poteka kvalitetno in v pozitiv-
nem vzdušju, kar je zelo pomembno za 
učence, pa tudi za nas. Nekoliko manj 
dela je s pisanjem in sestavljanjem pri-
prav za posamezno učno uro, saj so le-
te že sestavljene in napisane v priroč-
nikih za učitelje po posameznih učnih 
področjih. Potrebno jih je le izbrati in 
morda včasih tudi prilagoditi, da so de-
javnosti povezane, da potekajo tekoče 
in so zanimive za učence. 

Kako z učiteljico sodelujeta pri na-
črtovanju, izvajanju in evalvaciji 
vzgojno-izobraževalnega dela?

Poleg letnega načrta, ki ga sku-
paj pripravimo v začetku šolskega le-
ta, načrtujemo tedensko in dnevno. 
Pri načrtovanju in tudi pri izvajanju 
vzgojno-izobraževalnega dela smo v 
enakopravnem položaju in vse tri po-
učujemo vse predmete. Ko sem pri-
sotna v razredu, poteka delo v dveh 
skupinah. Upoštevajo se pripombe, 
pobude in novosti katere koli od nas. 
Vsakodnevno se dogovorimo za vse-
bine in dejavnosti po učnih predme-
tih, ki jih bomo izvajale, in si jih raz-
delimo. Evalvacija je sprotna, torej 
poteka isti dan, kjer si z učiteljico iz-
menjava opažanja pri neposrednem 
delu, odzivnost in uspešnost skupine 
in posameznikov, ki so morda izsto-
pali. Vsaka zase zasleduje določene 
učne cilje pri učencih, ki si jih potem 
izmenjava in se tudi zapišejo. Ko na-
črtujemo nov tedenski načrt, upoš-
tevamo evalvacijo prejšnjega. Skupaj 
tudi pripravljamo rekvizite, ki jih po-
trebujemo pri delu. Kadar gre za in-
dividualno obravnavo posameznega 
otroka, obe z učiteljico – razredničar-
ko sodelujeva pri razgovoru s starši, s 
šolskim strokovnim timom, s strokov-
njaki ali pa greva skupaj na izobraže-
vanje tako, da lahko obe strokovno in 
usklajeno pomagava otroku (npr. delo 
z gluhimi in naglušnimi otroki, moto-
rično motenimi otroki …).

Kakšen je odnos učiteljev do sode-
lavke vzgojiteljice?

Na splošno je odnos učiteljev do 
mene zelo korekten in prijazen. Če me 
občutek ne vara, me je kolektiv spre-
jel medse kot enakovredno sodelav-
ko. S kar nekaj učitelji, poleg teh iz 
prve triade, tudi neposredno sodelu-
jemo na različnih področjih življenja 
in dela v šoli. 

Kaj pa odnos staršev?
Učiteljice – razredničarke že na 

uvodnem roditeljskem sestanku po-
udarijo, da je vzgojiteljica druga učite-
ljica v razredu in je enakovredna part-
nerica pri poučevanju in delu z učenci, 
zato se lahko z vprašanji, dilemami, 
pobudami in obvestili obračajo tudi 
na vzgojiteljico. Nekateri starši so v 
začetku morda nekoliko bolj zadržani 
do mene in želijo učiteljico, spet dru-
gi prav iščejo stik z menoj. Mislim, da 
je to stvar predhodnih dobrih ali pa 
slabih izkušenj in odnosov, ki so jih 
morda imeli v vrtcu ali pa tudi ne. V 
glavnem, ko se učenci, učitelji in star-
ši spoznamo, navadimo, prilagodimo 
drug drugemu, življenje in delo v šoli 
steče, učenci radi prihajajo v šolo, od-
nos staršev pa se v večini razvija v po-
zitivno smer.

In otroci? Kako se odzivajo, vedejo, 
kdaj se obračajo na eno ali drugo 
strokovno delavko, koliko prilož-

Vzgojiteljica v osnovni šoli

Biti vzgojiteljica

Breda Flego
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nosti je za individualno delo, igro, 
pogovor …?

Otroci so večino časa s svojo učite-
ljico, zato se tudi prej med seboj spo-
znajo in se navežejo. Učiteljica ima tako 
več možnosti opazovati učence pri igri 
in delu, jim pomagati in reševati more-
bitne konflikte, zato se največ obračajo 
nanjo. Vendar se tudi name hitro nava-
dijo in navežejo, če se že predhodno ne 
poznamo (ob obiskih otrok iz vrtcev, 
bratci ali sestrice v šoli …).  Kadar sem 
prisotna v oddelku tudi jaz, pa se ob-
račajo tudi name, večinoma je tako, da 
poiščejo pomoč pri tisti, ki je tisti tre-
nutek tam. Otroci so v večini zelo ne-
posredni in veliko stvari se lahko pogo-
vorimo zjutraj ob zajtrku, ob malici, v 
jutranjem krogu, med poukom in tudi 
po pouku, takrat ko nastane potreba po 
tem. Individualno delo poteka že med 
samim poukom v posameznih situaci-
jah v obliki dodatne razlage, motivacije 
ali z dodatnimi didaktičnimi sredstvi, 
kadar pa ima otrok posebne težave, pa 
mu je potrebno pomagati pri dopolnil-
nem pouku ali pri individualnih urah, 
ki jih izvaja učiteljica ali kateri drug 
strokovnjak. Šolsko delo poteka zelo 
razgibano in v obliki igre, zato imajo 
učenci velikokrat občutek, da se le ig-
ramo. Šele ob zaključku dejavnosti, ko 
vzamejo v roke zvezek ali delovni učbe-
nik in kaj pobarvajo, narišejo, povežejo 
ali napišejo, takrat se ̈ učijo¨. Otroci se 
¨po svoje¨ – po lastnem interesu  igrajo 
v jutranjem varstvu, med odmori (med 
zajtrkom, malico, če prej pojedo) in v 
podaljšanem bivanju po pouku. 

Ali si poleg šolskega dela v razredu 
dejavna še na katerem drugem po-
dročju dela z učenci na šoli? 

Vsa leta, odkar sem na šoli, vodim 
folklorni krožek in sem mentorica eni 
ali dvema folklornima skupinama, ki 
vključujeta učence iz 1. ,2. in 3. razreda 
– pokrivam 1. triado, 2. triado pa pokriva 
druga učiteljica. Skupaj z učenci smo si 
izbrali tudi ime skupine ̈ Kresničke¨, ki 
je precej razpoznavna otroška folklorna 
skupina tudi izven naše regije. Folklorna 
dejavnost vključuje gledališče, ples, pet-
je, igro, kar meni kot mentorici daje veli-
ko možnosti ustvarjanja oz. poustvarja-
nja otroškega ljudskega izročila, ki ga z 
veseljem delim  z učenci, v zadnjem ča-
su pa tudi z vzgojiteljicami iz vrtcev. 

Narava je tudi moja ljubezen, šola 
pa nosi naslov Eko šole in tako se imam 
možnost aktivno vključevati v različne 
projekte, ki potekajo na šoli v obliki de-
lavnic, npr. mentorstvo učencem pri iz-
delovanju lutk iz odpadnega materiala, 
izraznega plesa ob vsebini Nasmeteni 
gozd, Drevo Krištof, folklornega spleta 
ob vsebini Mlinček se že vrti, eko bral-
na značka, z zbiranjem papirja, loče-
vanjem odpadkov … Dve leti sem bila 
tudi mentorica tabornikov na šoli (na-
domeščanje učiteljice na porodniškem 
dopustu) in imela sem možnost ¨žive-
ti¨ in deliti prelepe taborniške izkušnje 
in doživetja velikih in majhnih taborni-
kov na zimovanjih in taborjenjih ter na 
drugih taborniških preizkušnjah. Letos 
pa  vodim krožek 1. in 2. razreda z vse-
bino Sprostitvene igre z elementi joge, 
ker ugotavljam, da je vsako leto več ne-
mirnih in napetih otrok in jim želim na 
nek način pomagati.

Ali se vzgojiteljice, ki delate v raz-
ličnih OŠ, med seboj povezujete?

Žal ne. V začetku, ko smo začele de-
lati po različnih OŠ, je bilo nekoliko in-
teresa, vendar je sčasoma vse skupaj 
zvodenelo. Se sicer srečamo na študij-
skih skupinah, izobraževanjih ali kje 
drugje in tam poklepetamo, drugače pa 
se ne povezujemo. Načini dela in vloga 
vzgojiteljic je po šolah precej različna. 
Več sodelujem z vzgojiteljico iz poda-
ljšanega bivanja na šoli in z vzgojitelji-
cami v vrtcih.

Kakšno je sodelovanje šola – vrtec?
Čustvena povezanost otrok z vrtcem 

je opazna predvsem v 1. razredu, ko so 
čustveni spomini še sveži in blizu. Prav 
tako se kažejo različna čustvena priča-
kovanja pri otrocih iz vrtca (včasih tu-
di strah pred vstopom v šolo), zato je 
pomembno, da te prehode omilimo ta-
ko, da sodelujemo in se povezujemo z 
vrtcem. Vodstvo šole skupaj z učitelji 
ima velik posluh za različna sodelova-
nja z različnimi institucijami izven šo-
le, med njimi je tudi vrtec. Vsako leto 
cel teden načrtno posvetimo obiskom 
otrok in vzgojiteljic v šoli. Tako otroci iz 
vrtcev spoznajo prostore v šoli, učitelje 
in vzgojiteljico iz 1. razredov, knjižni-
čarko, psihologinjo, ravnatelja …, malo 
pokukajo v delo prvošolcev, se z njimi 
poigrajo, kaj vprašajo in povedo ali za-

pojejo. Moram priznati, da so ti obiski 
zelo prisrčni, saj učenci komaj čakajo, 
da pridejo v šolo njihove vzgojiteljice in 
otroci iz vrtca, ki so ga obiskovali. Enako 
povedo tudi vzgojiteljice, da otroci sku-
paj z njimi komaj čakajo na obisk v šoli, 
saj se vsako leto potrudimo in predstavi-
mo šolo in delo vsebinsko nekoliko dru-
gače. En popoldan pa posebej odpremo 
vrata šole tudi za starše in bodoče prvo-
šolce. Pripravimo delavnice iz različnih 
področij, kjer se lahko otroci s starši ak-
tivno vključijo glede na interes, ob tem 
pa spoznavajo učitelje in dobijo različne 
informacije, ki zanimajo starše ali otro-
ke. Vendar se tu naše sodelovanje še ne 
konča. Vsako leto smo prvošolci skupaj 
z učiteljicami povabljeni v vrtec na kakš-
no gledališko predstavo, ki jo pripravijo 
vzgojiteljice. Nekajkrat so nas povabili, 
da smo se jim predstavili tudi na druga-
čen način – v folklornih kostumih smo 
zaplesali, zapeli in se poigrali na vsebino 
otroškega ljudskega izročila, ki na šoli 
aktivno živi. Sodelujemo tudi tako, da si 
izmenjujemo živali (paličnjake) za žive 
kotičke, vabljeni so tudi v prelepo šolsko 
knjižnico, kjer je posebej urejen knjižni 
kotiček za najmlajše. Včasih se srečamo 
na otroškem igrišču ali pa mimogrede na 
sprehodu in vsakič je srečanje prisrčno 
z obeh strani.

 Ali kdaj pogrešaš vrtec?
Vrtec je zame kot prva ljubezen, ni-

koli je ne pozabiš in nosiš jo skrito v 
svojem srcu. Na vrtec me veže veliko 
lepih spominov, ki so speti v lep šopek 
otrok, sodelavk in tudi staršev, odišav-
ljen z  dvajsetletnimi dragocenimi de-
lovnimi izkušnjami. Šola je moja druga 
ljubezen, ki mi spet daje nove izkušnje, 
možnosti neposrednega sodelovanja z 
različnimi sodelavci, nova prijateljstva 
in učence, s katerimi uživam na vseh 
področjih igre, dela, ustvarjanja in za-
bave. Pa še eno prednost imam. Pou-
čujem vse učence vsake nove genera-
cije na šoli, skupaj jih imam že sedem. 
Kmalu se bom lahko pohvalila: ̈ Pouče-
vala sem vse učence na šoli¨. 

Hvala za odgovore in ostani zvesta 
svojemu poslanstvu vzgojiteljice 
tudi na drugi stopnički vertikale v 
vzgoji in izobraževanju.

Rozalija Kovač 
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Zgodnje naravoslovje – temelj okoljske 
vzgoje za trajnostni razvoj

Uvod
»Namen naravoslovja v vrtcu je na-

ravoslovje v srečanju z okoljem in to 
z okoljem, v katerem se otroci giba-
jo, živijo. V tem okolju otroci začne-
jo odkrivati, doživljati in spoznavati 
okolje hkrati z razvojem lastnih mi-
selnih sposobnosti in osebnostnim 
razvojem« (Katalinič, Tratnjek, An-
želj, 2007, str. 5). V vrtcih se zaveda-
mo, da je narava najboljše in najbliž-
je okolje za raziskovalno, kritično in 
ustvarjalno učenje. Ko želimo otro-
kom omogočiti pravi stik z naravo in 
kritično zaznavanje okolja, moramo 
k temu pristopiti zavestno in načrt-
no. »Pri naravoslovnih dejavnostih se 
otrok uči strategij mišljenja in razisko-
vanja. Vzgojitelji ali pomočniki otro-
ku omogočijo dovolj priložnosti in ča-
sa, da z lastnim preizkušanjem začuti 
lastnosti narave z vsemi čutili« (Kuri-
kulum za vrtce, 1999, str. 62).

Vrtec Senovo se je v šolskem letu 
2007/08 priključil v mrežo ekošol: 
»Ekošola kot način življenja«. V tem 
šolskem letu kandidiramo za prido-
bitev Ekozastave 2008/09. V vrtcu 
se zavedamo vse večje potrebe po 
ekološkem osveščanju in projekte z 
ekološko vsebino, ki jih izvajamo že 
vrsto let, smo vključili v projekt EKO-
VRTEC. Sodelujemo pri dejavnostih, 
ki jih razpisuje ali organizira nacio-
nalna koordinacija slovenskih Eko-
šol. V tem šolskem letu so te dejav-

nosti: Zeleni nahrbtnik, Ekobralna 
značka, Natečaj voščilnic, sodelova-
nje v zbiranju odpadnih materialov 
(zbiranje izrabljenih tonerjev in kar-
tuš) in projekt iz razpisa programa 
Ekošola. 

Cilji, ki jih uresničuje naš ekopro-
gram v šolskem letu 2008/09, so: raz-
vijanje pozitivnih medsebojnih od-
nosov, vzgajanje za zdrav način 
življenja v zdravem okolju in vzgaja-
nje za okoljsko odgovornost. Projekt, 
ki se mu posvečamo, je »Zgodnje na-
ravoslovje – temelj okoljske vzgoje za 
trajnostni razvoj«. Poimenovali smo 
ga »Posadimo drevesce, da bo zras-
lo drevo«, s podnaslovom »Naš sa-
dovnjak skozi letne čase«. 

Cilji projekta so: 
- spodbujati vsebine in aktivnosti 

s področja naravoslovja, 
- skozi načrtovanje in izvedbo ak-

tivnosti privzgajati in pridobivati 
vrednote in znanja za varovanja 
okolja, 

- načrtovane naravoslovne vse-
bine in aktivnosti izvajati v na-
ravnem okolju v ekosistemu, ki 
povezuje rastlinstvo, živalstvo, 
človeka in neživo naravo, 

- povezovanje med naravoslovjem 
in okoljem – družbo. 

Namen projekta je:
- urediti in obnoviti šolski sadov-

njak,
- v širši skupnosti povečati interes 

za sajenje starih sort jablan, ki 
ne potrebujejo kemičnega obde-
lovanja,

- spodbujati otroke, da bodo jedli 
jabolka iz našega sadovnjaka, 

- osveščanje družin o pomenu 
zdrave prehrane.

Dejavnosti, ki jih izvajamo, so v 
integraciji z vsemi področji Kurikulu-
ma. Naš projekt je izhodišče za izva-
janje teh dejavnosti. Ekoprojekt izva-
jamo na ravni celega vrtca, aktivnosti 
prilagajamo otrokom in njihovi raz-
vojni stopnji. »Narava je za otroka 

zakladnica raziskovalnih vsebin in 
s svojo pestrostjo vpliva na njegovo 
odzivnost v smislu želje po opazova-
nju, primerjanju, ugotavljanju, raz-
členjevanju, povezovanju, sklepanju 
… iskanju vzrokov in posledic« (Ka-
talinič, Tratnjek, Anželj, 2007, str. 
23). V letošnjem šolskem letu v na-
šem vrtcu posebno pozornost name-
njamo našemu biosadovnjaku s sta-
rimi sortami jabolk, ki ga imamo v 
neposredni bližini. Otrokom omogo-
čamo opazovanje sadovnjaka v raz-
ličnih letnih časih in skupaj sledimo 
spremembam v njem. 

Jesen nas je bogato obdarila s 
sladkimi jabolki, tako smo takrat še 
večkrat obiskali sadovnjak. Ugotovi-
li smo, da ni boljšega, kot ugrizniti v 
sočno jabolko, ki ga sami naberemo. 
Otroke ne moti, da so jabolka obtol-
čena, imajo pike … Ugotavljamo, da 
vsi otroci v sadovnjaku jedo jabol-
ka, čeprav po zunanjem videzu niso 
najlepša. V igralnici sem otrokom, 
starim od 4 do 5 let, ponudila dvoje 
sort jabolk, »trgovinska« in naša »do-
mača« iz sadovnjaka. Skoraj vsi otro-
ci so posegli po »domačih«, ki so jih 
sami nabrali. Menim, da smo v tem 
času pojedli več sadja, kot bi ga sicer. 
Nekaj zabojev jabolk smo si pripra-
vili za ozimnico. Jabolka smo želeli 
deliti tudi s starši. Tako smo v okto-
bru izvedli tradicionalno druženje s 
starši, kostanjevo popoldne – Eko-
dan. Pripravili smo razstavo starih 
sort jabolk. Poleg kostanja smo pekli 
jabolka v žerjavici, jih sušili. Najbolj 
smo se »namučili« z mletjem in sti-
skanjem jabolk. Ampak trud se nam 
je obrestoval, saj smo se nato odžeja-
li s sokom. Pripravili smo tudi vse za 
jabolčni kis. S pomočjo mamic smo 
izdelali zbirko receptov jabolčnih sla-
dic. Ob koncu veselega popoldneva 
smo očete poprosili, da so v sadov-
njaku pripravili prostor za posaditev 
novih jablan. V mesecu novembru 
smo obiskali drevesnico Kozjanskega 
parka in si na njihovi razstavi »Koz-
jansko jabolko« ogledali različne vr-

Povzetek: V Vrtcu Senovo 
smo vključeni v mrežo ekošol 
»Ekošola kot način življenja«. 
V članku predstavljam eko-
projekt: »Zgodnje naravoslov-
je – temelj okoljske vzgoje za 
trajnostni razvoj« in naše ak-
tivnosti na to temo, ki jih iz-
vajamo skozi celo šolsko leto.

Ključne besede: vrtec, ekopro-
jekt, biosadovnjak, jabolka.
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Uvod
S tremi oddelki malčkov smo izve-

dli v naši enoti Čebelica gibalni pro-
jekt, v katerem so sodelovali vsi otro-
ci, vzgojiteljice in starši. Zanj smo se 
odločile, ker se zavedamo, kako sta 
pri otrocih pomembna gibanje in bi-
vanje na prostem. Otrokom smo žele-
le nuditi predvsem spodbude za reše-
vanje gibalnih problemov. Otroci so 

zadovoljstvo in navdušenje nad gi-
balnimi dejavnosti izrazili predvsem 
nejezikovno: z nasmehom, ploska-
njem in vriskanjem. Tisti otroci, ki 
so pokazali nezaupanje do sredstev 
ali do določene aktivnosti, so ostali 
na terasi in se zabavali po svojih mo-
čeh. Občasno so se priključili ostalim 
prijateljem.

Izvedba projekta
Pri načrtovanju vzgojno-izobra-

ževalnega dela si postavimo cilje, 
poiščemo vsebine, izberemo pri-
merne metode in oblike dela ter 
sredstva, ki bodo otroke spodbuja-
la k aktivnemu sodelovanju pri na-
črtovanih vsebinah in s tem k ures-
ničevanju postavljenih ciljev. Tako 
nastajajo tedenski, mesečni ali celo 
večmesečni projekti. Pri delu z otro-
ki pogosto izhajamo tudi iz otroko-
vega interesa.

Prvi teden smo načrtovale tek v 
različnih prostorih (igralnica, hod-
nik, terasa, garderoba, igrišče in 
okolica vrtca). Najmlajši so začeli 
s tekom po terasi, nato pa so se pri-
družili malo starejšim s tekom po 
naselju. Med tekom smo se sreče-

vali in premagovali različne ovire 
(drevesne korenine, robniki, luže). 
Prišlo je do situacije, ko so se otroci 
spotaknili in padli. V tistem trenut-
ku je bila naša  naloga, da otroke 
pripravimo na nadaljevanje, da se 
ne ustrašijo in ne odnehajo. Govori-
le smo jim: »Če športnik pade, vsta-
ne, si obriše roke in teče naprej!« 
Spoznavali smo okolico, se prešte-
vali in tvorili različne formacije ter 
jih poimenovali (gruča, vrsta, kolo-
na, par). Med seboj smo se spodbu-
jali, upoštevali dogovore in pravila. 
Ker je bila želja po teku velika, smo 
se odločile, da poleg krosa izvede-
mo otroški maraton.

V drugem tednu smo spoznavali 
in se zabavali z različnimi žogami. 
Žoge smo kotalili, metali v zrak in 
v različne posode, si jih podajali v 
paru ali pa so se otroci z njimi indi-
vidualno igrali. Preizkusili smo se 
tudi v brcanju, kjer je bilo potrebno 
veliko vztrajnosti, ravnotežja in na-
tančnosti. Vse to smo premagovali 
sproščeno in na zabaven način. Pri 
igri z žogami smo spoznavali ve-
likostne odnose, barve in ugotav-
ljali, katere žoge so lažje in katere 

Povzetek: Zavedamo se, da 
sta gibanje in bivanje na pro-
stem zelo pomembna in po-
trebna za kvalitetno življenje 
in razvoj otrok. Zato smo se 
odločile za izvedbo gibalnega 
projekta, ki smo mu dali na-
slov »Maj – mesec gibanja«. 
Vanj smo vključile otroke, 
stare od 1 do 3 let. V štirih 
tednih smo izvedle štiri raz-
lične prvine gibanja.

Ključne besede: gibanje, pro-
jekt.

ste jabolk. Tako smo potem pri na-
kupu lažje izbrali vrste starih sort 
jablan. Ugotovili smo, da poznamo 
kar nekaj sort jabolk. Vodičko in dre-
vesničarja so otroci presenetili s po-
znavanjem jabolke z imenom carje-
vič. Kupljene sadike smo s pomočjo 
sadjarke sami posadili. Sadjarka nam 
je razkazala še sadjarsko orodje in 
opazovali smo jo pri žaganju suhih 
vej na starih jablanah. Sedaj opazu-
jemo spremembe na naših štirih sa-
dikah. Sadovnjak bomo povečali še 
za dve sadiki, ki nam jih bo priskrbel 
krajan. Obiskal nas je tudi čebelar in 
skupaj smo ugotovili, da so za rast 
jabolk nujne čebele. Povedal nam je, 
kako si lahko sami izdelamo hišico 
za divje čebele. Za pomoč smo po-
prosili enega očka, da nam bo pripra-

vil lesene deščice. Za spoznavanje še 
drugih živali v našem sadovnjaku in 
lastnosti le-tega uporabljamo didak-
tično igračo z nalogami »radovedni 
jež«. Vprašanja in naloge, ki se na-
hajajo v bodicah velikega ježa, spro-
ti spreminjamo in dopolnjujemo. Sa-
dovnjak spremljamo tudi pozimi, ko 
je zasnežen, ko je na drevju ivje, ko 
so veje gole. Takrat nam je sadovnjak 
prostor za gibanje po snegu in opa-
zovanje mladih sadik jablan.

Zaključek
Pričakujemo, da bomo postop-

no obnovili sadovnjak in zasadili še 
več dreves starih sort jablan. S skup-
nim delovanjem v bližnji okolici, v 
našem biosadovnjaku, želimo pove-
zati otroke, starše in ostale krajane. 

Menimo, da bodo otroci večkrat po-
segli po sadju, za katerega vedo, kje 
in kako je zraslo. Predvidevamo, da 
bomo vsi znanje o ekologiji razširili 
in si nadgradili ekološko zavest. Za-
vedamo se, da se ekološka osvešče-
nost vrtca prenaša na okolico, naj-
prej z otrok na starše in potem tudi 
na lokalno skupnost.

Literatura:
Katalinič, Dane; Tratnjek, Lidija; Anželj, Bo-

rut. (2007). Sejemo, sadimo in razisku-
jemo že v vrtcu. Ljubljana: Zavod RS za 
šolstvo.

Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Minis-
trstvo za šolstvo in šport.

Letni načrt Ekovrtca Senovo 2008/09.

Darja Ferlin Kvenderc, dip. vzg. 
OŠ Senovo, Ekovrtec Senovo     

Izvedba gibalnega projekta v oddelkih 
malčkov



vzgojiteljica 17

Za dobro prakso

težje (žoga proti balonu). Skupaj 
smo prišli do naslednje ugotovitve: 
če si stvari med seboj izmenjujemo 
in delimo, pridobivamo prijateljske 
odnose.

Tretji teden je bil pravi gibalni iz-
ziv. Premagovali smo ovire. Trudili 
smo se s hojo po stopnicah, skaka-
li iz obroča v obroč, poskušali hodi-
ti po debeli vrvi, premagati pa smo 
morali tudi ovire iz blazin. Otroci so 
reševali probleme glede na svoje gi-
balne sposobnosti:
-  nekateri so hodili po vseh štirih,
-  nekateri so se plazili,
-  drugi so se znašli drugače in ovi-

re obšli.
Ta teden smo zaključili z igro 

»Pajkova mreža«. Otroci so se z njo 
spoznali v igralnicah, nato pa so 
pajki spletli mrežo med drevesi, na 
igrišču. Otroke je presenetila površi-
na (trava). Nekateri otroci so težavo 
rešili tako, da so mrežo prestopali, 
drugi so se pogumno podali v plaze-
nje pod mrežo, tretji pa so bili samo 
opazovalci in so kljub temu uživali 
v »predstavi«.

Četrti teden smo se malo večji 
odpravili na iskanje skritega zakla-
da. Prva skupina je v okolici vrt-
ca pripravila naloge (pot je bila 
označena s trakovi in baloni), dru-
ga skupina pa je morala te oznake 
poiskati in rešiti pripravljene nalo-
ge. Največja motivacija za otroke 
je bilo poiskati zaklad. Ko smo ga 
našli, smo se vrnili nazaj na igriš-
če, kjer so nas pričakali najmlajši. 
Ti so nas med opravljanjem nalog 
glasno spodbujali in na koncu na-
gradili z aplavzom. Veliko časa pre-
živimo na igrišču, saj imamo dobre 
pogoje za igro in urjenje gibalnih 
sposobnosti. Igrala so postavljena 
v senci, poleg tega pa poskrbimo 
za pokrivala otrok.

Skozi ves mesec smo gibalne de-
javnosti povezovale z drugimi po-
dročji kurikula: z matematiko (štet-
je korakov, spoznavanje pojmov, 
razvrščanje športnih copat),  nara-
vo (opazovanje dreves, malih trav-
niških živali), z jezikom (razume-
vanje pravil, bogatenje besedišča), 
družbo (oblikovanje medsebojnih 
odnosov, upoštevanje pravil, razvi-
janje solidarnosti – nudenje pomoči 

prijatelju) in umetnostjo (petje pes-
mic, slikanje in plesna ponazoritev 
športnikov). 

Ugotovitve
Pri načrtovanju projekta smo ime-

le različne pomisleke, npr. o otroko-
vih sposobnostih, o njihovi varno-
sti … Razmišljale smo pozitivno in 
projekt realizirale v celoti. Končni re-
zultati projekta nam pomenijo spod-
budo za njegovo nadaljnje izvajanje. 
Postavljamo zahtevnejše naloge, pri-
merne starosti in razvojni stopnji 
otrok. Ob različnih izvedbah vsebin 
smo se zavedale naših strahov in se 
nanje dobro pripravile. Otrokom smo 
posredovale jasna in natančna navo-
dila. Otroci so nas v vseh pogledih 
presenetili in se dogovorov držali. 
Naša pomembna naloga  je bila po-
skrbeti za njihovo varnost.

Projekt so nam pomagali realizira-
ti tudi starši. Poskrbeli so za primer-
no obleko, obutev in pokrivala (tre-
nirka, športni copati, kape, majica s 
kratkimi rokavi). Na začetku meseca 
smo jih obvestile z mesečnim načr-
tom. Vsakodnevno smo jih obvešča-
le o konkretnih dogodkih in ob kon-
cu vsakega tedna izobesile fotografije 
njihovih malčkov v »akciji«.

Zapisale smo nekaj njihovih ko-
mentarjev:

A.: »Bravo! Veliko si upate. Vidim, 
da uživate. Le tako naprej!«

S.: »Ko sem vas opazovala izza 
ovinka, nisem mogla verjeti, da tiste 
majhne žverce tečejo po naselju in se 
grejo maraton.«

R.: »Čestitam, da ste našega otro-
ka prepričali, da teče. Doma ga samo 
nosimo po naročju. To je super, kar 
počnete!«

Najpomembnejša ugotovitev, ki 
izhaja iz uspelega projekta je ta, da 
so otroci, po našem mnenju (ki izha-
ja le iz opazovanj), ki so vključeni v 
vrtec od prvega leta naprej, gibalno 
spretnejši v primerjavi z otroki, ki se 
nam pridružijo kasneje. Pri njih je 
opaziti začetni  gibalni primanjkljaj. 
Ob izvajanju vsebin smo uživali in 
se zabavali prav vsi, otroci in stro-
kovne delavke.

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

trstvo RS za šolstvo in šport in Zavod RS 
za šolstvo. 

Mojca Krašovec, dipl. vzg., 
Mojca Hladnik, dipl. vzg. in 

Zvonka Kavšek, dipl. vzg.  
Vrtec Ciciban Ljubljana

Načrtovani tek v okolici vrtca.
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Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Na posvetu Skupnosti slovenskih 
vrtcev ste se predstavili z odličnim 
predavanjem o pomenu gibanja v 
predšolskem obdobju in v vsem 
življenju. Kakšen vtis ste odnesli 
s posveta?

Vedno se rad odzovem vabilu na 
posvete, kjer imam možnost srečati 
se s tistimi, ki imajo najpomembnej-
šo vlogo v oblikovanju in izobraže-
vanju naših najmlajših in največjo 
moč spremeniti oz. drugače, bolje 
pripraviti prihajajoče generacije. 
Pri svojem delu se večkrat udele-
žim znanstvenih posvetov in sestan-
kov, kjer se s številnimi svetovnimi 
strokovnjaki poglabljamo v najsodo-
bnejše ugotovitve s področja kinezi-
ologije in drugih mejnih disciplin, 
ki so v preučevanju tega izredno in-
terdisciplinarnega polja neobhodne. 
Taka srečanja in primerjave s kolegi 
različnih univerz po svetu so nuja, 
saj lahko le tako primerjamo oprav-
ljeno delo, izmenjamo izkušnje in 

kritično presodimo, kaj in kako pre-
učevati v bodoče. Toda velikokrat so 
ta srečanja daleč od prakse, zato na 
takih eminentnih srečanjih pogre-
šam ravno to, kar ste vi združili na 
vašem srečanju v Portorožu. Znan-
stveno-raziskovalno delo, ki mora 
biti osnova iskanju resnic, ki razla-
ga procese in išče rešitve, ima svo-
jo vrednost le, če ga strokovna jav-
nost sprejme in aplicira v prakso. 
Srečanje tistih, ki so svoje delo in 
čas usmerili v raziskovanje otroka 
in procesov, ki ga v interakciji z oko-
ljem oblikujejo, in teh, ki so se odlo-
čili, da bodo v neposrednem stiku z 
otrokom poskusili vplivati na njegov 
kakovosten razvoj, je odlična prilož-
nost, ki bi se morala zgoditi bolj po-
gosto. Nenazadnje so želje po zago-
tavljanju kakovostnega otrokovega 
razvoja ter življenja in dela v pred-
šolskem obdobju tisti cilj in dodana 
vrednost, ki jo želimo doseči vsi, ki 
se s tem področjem ukvarjamo.

Ljudje v razvitem svetu, tudi pred-
šolski otroci, se vse premalo gi-
bamo. Poudarili ste, da je človek 
ustvarjen za gibanje. Kje so, po va-
šem, vzroki takšne ležernosti?

Zaradi uporabe vrhunskih infor-
macijskih tehnologij se gibalna ak-
tivnost vse bolj zmanjšuje, ponekod 
in pri posameznih skupinah pa do-
besedno izginja. Sodobna družba je v 
svojem hitrem in vztrajnem razvoju, 
z željo, da bi posamezniku olajšala 
napore, zmanjšala razdalje in nare-
dila življenje prijaznejše, s ciljem iz-
boljšati dejavnike kakovosti življenja, 
morda nehote ali nevede človeku od-
tujila zanj zelo pomembno, lahko bi 
rekli vitalno vsebino – gibalno aktiv-
nost. Moderne tehnologije so prav 
tako »olajšale« življenje, delo in celo 
igro v smeri vse manjšega fizičnega 
napora ali gibanja. Gibanje je v raz-
voju človeka pomenilo veliko več kot 
zgolj transportno gibanje in se je v 
njegovi kompetenci razvijalo s potre-
bo po preživetju, komunikaciji, kre-
ativnosti, potrjevanju in izraznosti. 
Večina pomembnih vsebin, od ele-
mentarnih gibanj pa do vsebin špor-
ta, kot socializacijske in integracijske 
vloge, je danes v sodobnem in razvi-
tem svetu izgubila svoje pomembno 
mesto. Svet medijev nas je preplavil 
in posedel. Iz udobnega naročja mo-
dernih ležalnikov pa je množice tež-
ko priklicati, še težje pa jih osvestiti o 
pomenu in vlogi gibalne/športne ak-
tivnosti. Teka žal ne moremo ponu-
diti na policah trgovin, hoje ne more-
mo kupiti preko spletnih strani. 

Poleg tega so nujno potrebne vse-
bine in programi gibalnih/športnih 
aktivnosti največkrat preveč odda-
ljene od potencijalnih uporabnikov. 
Otroci in mladostniki sami ne morejo 
do njih, odrasli »nimajo časa«. Nujno 
potrebne vsebine postajajo nedoseg-
ljive – tako prostorsko kot časovno, 
velikokrat, žal, tudi zaradi nezado-
stnih finančnih sredstev. 

Zelo pomemben dejavnik današ-
njega stanja pa je tudi vse bolj pro-
tektivna družba in (hiper)protektiv-
ni starši. V želji (in največkrat tudi v 
najglobljem prepričanju), da bi otro-

Vzdržljiv otrok je zdrav otrok

Prof. dr. RADO PIŠOT je redni profesor kineziologije na Univerzi 
na Primorskem. Področja, ki se jim  raziskovalno še posebej po-
globljeno posveča, so gibalni razvoj človeka in preučevanje struk-
ture motoričnega prostora, osnove regulacije gibanja – motorične 
kontrole ter motorično učenje in vedenje. Že vrsto let pa preučuje 
tudi vpliv in pomen gibalne/športne aktivnost na zdravje in živ-
ljenjski slog ljudi. Ugotovitve različnih raziskav, ki jih je izvedel 
skupaj s obsežnim timom sodelavcev, ki jih je zbral okoli sebe, je 
predstavil na številnih predavanjih doma in v svetu ter objavil v 
številnih znanstvenih člankih in monografijah. Od ustanovitve je 
predstojnik Inštituta za kineziološke raziskave na Znanstveno-
raziskovalnem središču Univerze na Primorskem, v zadnjem ob-
dobju pa tudi prorektor za znanstveno-raziskovalno delo Univer-
ze na Primorskem. V področje predšolske vzgoje in elementranega 
izobraževanja se je poglobil najprej kot dolgoletni predstojnik in 
kasneje prvi dekan Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. 
Svoje izkušnje prenaša na študente kot profesor na vseh treh 
slovenskih Pedagoških fakultetah, pogosto pa tudi kot vabljen 
predavatelj na številnih drugih fakultetah in univerzah doma in 
po svetu. Poseben izziv in veselje pa mu predstavljajo srečanja s 
prakso in neposrednimi izvajalci vsebin, ki se jim raziskovalno in 
študijsko posveča že vsa leta svojega dela.



vzgojiteljica 19

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

ku ponudili najbolje, ga zapiramo v 
čustvene, socialne in gibalne inku-
batorje. Na eni strani si želimo (vsaj 
deklarativno), da bi otroci in mlado-
stniki postali kompetentni, sposobni, 
odgovorni in samostojni, na drugi pa 
še pomisliti nočemo, da bi jim ponu-
dili možnost in okolje za to. Narav-
no okolje – ulica, dvorišče, travnik 
izginjajo iz ponudbe varnih prosto-
rov in kot taki so s strani staršev za 
otroka nezaželjeni. Ponovno bo po-
trebno obuditi zavest, da obstajajo 
pomembna življenjska obdobja, ki 
so za oblikovanje zdrave in celovi-
te odrasle osebnosti nujno potrebna, 
ter da obstajajo določene vsebine in 
okolja katerih vpliv je praktično ne-
nadomestljiv. Prej ko bomo to spo-
znali, manj škode bomo storili pri-
hajajočim generacijam. 

Kakšne posledice premajhnega gi-
banja ugotavljate strokovnjaki pri 
sodobnem človeku?

Žal se premalokrat zavemo, da naš 
organizem, ki se je tisočletja prilagajal 
na gibalno aktiven način življenja, da-
našnjemu utripu ne more slediti. Pri-
lagoditev na spremembe v načinu živ-
ljenja, ki se v zadnjih letih z vrtoglavo 
hitrostjo vrstijo v naši okolici, ki sicer 
narekujejo način preživetja, zahtevajo 
prilagoditve tudi našega organizma, 
psihosomatskega statusa kot sistema 
v celoti. Nova potreba bi torej bila se-
deči človek, sposoben hitrega razmiš-
ljanja in delovanja v zaprtih prostorih 
pred ekrani in z računalniško miško 
v roki? Ne verjamem, da se nam bo 
uspelo prilagoditi in preživeti.

Pomanjkanje gibanja se namreč 
zelo hitro odraža v prekomerni te-
lesni teži, tako kot pomanjaknje 
ustreznih spodbud posledično po-
meni nizko raven gibalnih kompe-
tenc. Posledica teh dveh dimenzij 
so običajno neracionalne rešitve in 
slaba ali napačna izvedba različ-
nih gibalnih/športnih aktivnosti, ki 
se odraža kot prekomerna poraba 
energije ter hitra utrujenost. Temu 
v obdobju mladostništva in mlajših 
odraslih pogosto sledi negativna te-
lesna samopodoba in slaba gibalna 
samopodoba, kar se posledično ka-
že kot nezainteresiranost za različ-
ne družabne aktivnosti. Posledica 

je splošno slabša kakovost življenja. 
Pozabiti pa ne smemo še na celo-
stni vpliv, ki ga ima gibalna/šport-
na neaktivnost na številna druga 
oboljenja oz. na zdravje kot celoto. 
Pomanjkanje zadostne količine gi-
balne in/ali športne aktivnosti vodi 
v kronične nenalezljive bolezni, ki 
predstavljajo danes vrh umrljivosti 
v svetu. Po podatkih Svetovne zdrav-
stvene organizacije (WHO) je glavni 
razlog za njihov pojav, poleg kajenja 
in nezdrave prehrane, ravno v po-
manjkanju gibalne/športne aktivno-
sti v najširšem pomenu besede.

Večkrat je bilo dokazano dejstvo, 
da je primerna gibalna/športna ak-
tivnost velikega pomena za ohranja-
nje in krepitev telesnega, duševne-
ga in socialnega zdravja kot tudi za 
izboljšanje že okvarjenega zdravja. 
Ščiti pred večino kroničnih nenalez-
ljivih bolezni – arteriosklerozo, zvi-
šanim krvnim tlakom, možgansko 
kapjo, od insulina neodvisno slad-
korno boleznijo, osteoporozo in ima 
številne pozitivne učinke na zdravje 
ljudi - krepi kosti in mišice, vzdržuje 
psihofizične in funkcionalne sposo-
bnosti telesa ter posledično povečuje 
sposobnost samostojnega življenja v 
starosti; pripomore k zmanjševanju 
stresa in depresije; pomaga pri po-
večevanju samozavesti ter posredno 
vpliva na splošno družbeno blago-
stanje posameznika, družin in cele-
ga naroda. 

So ogroženi tudi predšolski otroci?
Otroci so že v vrtcu, predvsem pa 

v šoli, vse bolj izpostavljeni enostran-
skim obremenitvam, saj veliko časa 
presedijo pri opravljanju različnih 
statičnih aktivnosti in kar je najbolj 
zaskrbljujoče, se vse to večinoma do-
gaja v zaprtih prostorih. Otrokovo 
šolsko okolje, v katerem preživi ve-
lik del dneva, iz ergonomskega vidi-
ka pogosto ne ustreza njegovim tele-
snim značilnostim, zato se lahko že v 
otroštvu pojavijo številne zdravstve-
ne težave. Tako pri nas kot v svetu 
ogotavljamo, da je število otrok s sla-
bo telesno držo in obolenji dihal vse 
več in pogosto se kot ključna razloga 
pojavljata ergonomsko neprilagoje-
nost delovnega okolja šol in vrtcev 
telesnim značilnostim otrok ter pre-
malo gibanja na prostem. Žal so prej 
omenjene posledice gibalne/športne 
neaktivnosti tudi zelo konkretni ka-
zalniki življenjskega sloga vedno bolj 
številne neaktivne populacije otrok 
in mladostnikov. Ti kazalci si v otro-
štvu lahko sledijo v različnem zapo-
redju, vendar posameznika vztrajno 
in učinkovito že zelo zgodaj odtu-
jujejo od dejavnosti, ki je za njegov 
skladen razvoj nujno potrebna.

Današnji življenjski ritem in sodo-
bne tehnologije otroka tudi vedno bolj 
zapirajo v prostore s slabim, veliko-
krat tudi onesnaženim zrakom, kjer 
je gibanje še dodatno omejeno. Ve-
lik je delež otrok, ki sleherni dan za-

Prof. dr. Rado Pišot na posvetu Skupnostui vrtcev Slovenije, marec 2009
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čne z vožnjo do vrat vrtca, nadalju-
je s programom, ki mu ga ponudijo 
vzgojitelji (tu je velikokrat tudi edini 
odmerek  gibalnih/športnih aktivno-
sti), sledi zopet vožnja z avtomobilom 
na popoldanske aktivnosti (tuj jezik, 
glasbene vsebine, računalniški teča-
ji, v najboljšem primeru tudi kakšna 
gibalna/športna vsebina), večer pa 
preživijo pred televizijskim sprejem-
nikom, nekateri pa kljub izredni mla-
dosti  že pred računalnikom

Najhuje je, ko je hkrati prisotna 
pojavnost večih dejavnikov, ki so po-
sledica gibalne/športne neaktivnosti 
(npr. slabe gibalne kompetence, niz-
ka gibalna samopodoba, neracional-
na gibanja, hitra utrujenost ...). Ti so 
običajno v vzročno-posledični zvezi s 
povečano telesno težo in debelostjo. 
Ugotavljamo, da je v Sloveniji že več 
kot 25 % otrok s prekomerno telesno 
težo in debelostjo. Raziskave kaže-
jo, da se dvem tretjinam takih otrok 
najverjetneje ne bo uspelo rešiti tega 
problema s telesno težo v obdobju, 
ko bodo odrasli. V številnih raziska-
vah pa je ugotovljeno tudi, da se pri 
posameznikih z debelostjo pogosteje 
pojavljajo dejavniki tveganja za nasta-
nek bolezni srca in ožilja, sladkorna 
bolezen tipa 2, astma, psihične, orto-
pedske ter druge zdravstvene težave. 
V obsežni raziskavi (J. L. Baker, 2007) 
je bila potrjena tudi visoka stopnja po-
vezanosti med povišano ravnjo ITM 
(indeksa telesne mase) med 7. in 13. 
letom ter globalno koronarno ogrože-
nostjo po 25. letu. Opozorila so torej 
več kot očitna. 

V vrtcu je okoli 70 % predšolskih 
otrok, v vrstniški skupini preživijo 
vsak dan večinoma po devet ur. Iz 
tega vidika so možnosti za giba-
nje otrok v vrtcu zelo pomembne. 
Kako ocenjujete kakovost vrtcev 
na tem področju dejavnosti? 

Večina naših otrok je edine orga-
nizirane gibalne/športne aktivno-
sti deležna v vrtcih in šolah. V vrt-
cu je te aktivnosti še nekoliko več 
in zaradi manjši skupin se odgovor-
ni posameznemu otroku lahko bo-
lje posvetijo. Z vstopom v šolo pa se 
način organiziranja in podajanja vse-
bin spremeni in otroka še bolj »po-
sede«. Otroci so z vstopom v šolo še 

dodatno obremenjeni s šolskim de-
lom ter z izvenšolskimi dejavnostmi. 
Pouk je bolj strukturiran in dopuš-
ča manj gibanja kot v vrtcu. Gibal-
no aktivnost v popoldanskem času 
pa žal nadomestijo drugačni načini 
preživljanja prostega časa, zlasti taki, 
ki predvidevajo sedeč položaj posa-
meznika (gledanje televizije, igranje 
igric, uporaba računalnika).

Različne raziskave ugotavljajo, 
da se gibalna/športna aktivnost s 
starostjo otrok zmanjšuje  ter opo-
zarjajo na omejitve, ki se nanašajo 
na postopke za ugotavljanje gibalne 
aktivnosti. 

Rad bi opozoril še na dejstvo, da 
tudi v primeru, ko se gibalne/šport-
ne vsebine v vrtcu v celoti izvajajo, še 
vedno ne zadostujejo, da bi zadovolji-
le otrokove potrebe. Pri tem ne mislim 
le na količino, ki jo otrok potrebuje 
za normalen motorični razvoj, temveč 
tudi na kakovost gibalnih spodbud. 
Za skladen in zdrav razvoj otrok po-
trebuje veliko dinamičnih iger in giba-
nja na prostem. Želel bi si, da bi bili ta-
kih vsebin otroci deležni bolj pogosto 
ter da bi odgovorne v vrtcih v to smer 
spodbujali, jim pomagali organizirati 
ustrezen proces in zagotoviti ustrez-
ne pogoje. Žal pa smo velikokrat pri-
ča ravno nasprotnemu, tako iz vidika 
možnosti, pogojev in zelo pogosto tu-
di s pritiski staršev. Za boljšo kakovost 
organiziranja in izvajanja gibalnih/
športnih vsebin v vrtcu bo potrebno 
vztrajati v smeri, ki je predvsem za 
otroka najbolj primerna.

Otrok se, med drugim, uči tudi 
s posnemanjem, zato naj bi bila 
vzgojiteljica oz. vzgojitelj dober 
model, vzor človeka, ki ljubi giba-
nje in se ukvarja s športom ... Ima-
te vtis, da je večina vzgojiteljic in 
vzgojiteljev dober vzor, model?

Vsi, ki smo prisotni v procesu vzgo-
je in izobraževanja naših najmlajših, 
moramo otrokom, na njim sprejemljiv 
način, uzavestiti dejstvo, da je njihova 
zavzetost za lastno zdravje potrebna. 
Premalo je, če jih v tem smislu samo 
osveščamo in ozaveščamo, moramo 
jih tudi vzgojiti. Vigotski je oprede-
lil učitelja oz. odraslega, ki se pojav-
lja v določenem procesu ob otroku in 

mladostniku, kot nekoga, ki bo otroka 
popeljal tja, do koder sam ne bi niko-
li prišel. Ta usmerjevalec, ki otroka in 
mladostnika pri tem vodi, pa mora biti 
sposoben otroku ne le ponuditi vsebi-
ne, ki mu bodo posledično koristile, 
ampak mu do takih vsebin razviti po-
zitivno mišljenje in ga preko tega pri-
pravljati, da bo to kasneje prevzel kot 
način življenja. Verjetno je v takem 
primeru v izhodišču potrebno pose-
či tudi po vsebinah, ki bodo otroka 
in mladostnika pritegnile z dejavniki 
zunanje motivacije, vendar pa so rav-
no vsebine gibalno/športne aktivnosti 
tiste, ki dobremu pedagogu s primer-
nim pristopom omogočajo vzpostavi-
ti notranjo motivacijo in naravnanost 
do omenjenih vsebin. Da pa bo otrok 
usvojil zdrav in primeren življenjski 
slog, mu moramo stati ob strani tudi s 
primerom. Žal nisem mnenja, da smo 
v tej vlogi vedno najboljši. Aktivnosti 
in vsebin, ki sodijo v ta okvir, je veliko 
– načini prehranjevanja, preživljanja 
prostega časa, popoldnevov, počitnic, 
pa razvade, kot so kajenje, alkohol, in 
v naravi odraslih je, da se radi pregre-
šimo. Če je to v prisotnosti otroka, se 
v njem lahko pojavi dvom. Vsekakor 
sem mnenja, da je dober vzor ravno 
tako pomemben kot vsebine in dejav-
nosti, ki jih otroku nudimo. Lahko bi 
bili pri tem boljši! 

Kako izboljšati sedanje stanje?
Vsem otrokom moramo zagotoviti 

dovolj ustrezne gibalne/športne ak-
tivnosti, kar pomeni vsak dan vsaj eno 
uro primernih vsebin. Ob tem pa bi 
morali otrokom za zadovoljevanje nji-
hove potrebe po gibanju ponuditi še 
vsakodnevne kakovostne in zanimive 
programe aktivnosti ob prostem času. 
Zavedati se moramo, da so vsi gibalni 
stimulusi v obdobju otroštva in ado-
lescence najboljša naložba za zdrav 
in gibalno aktiven način življenja v 
kasnejših letih. Gibalna aktivnost ta-
ko pomeni zdravje in s tem predstav-
lja ravnovesje, h kateremu stremimo. 
Vedeti moramo, da ima tudi otrok, ki 
ima morda svoje specifične potrebe 
ali probleme, svoje ravnovesje. Zato 
je njemu prilagojena in količinsko ter 
kvalitetno bogata ponudba gibalne ak-
tivnosti, ki se hkrati odvija v okolju, ki 
je zanj najprimernejše (na prostem), 
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še kako potrebna. Pomembno je, da 
otroci usvojijo takšne vedenjske vzor-
ce, ki temeljijo na redni gibalni dejav-
nosti, kar bo imelo dolgoročni in pozi-
tivni vpliv na kakovost življenja. 

Toda zagotavljanje ustreznega, 
dinamičnega, izkušenjsko bogatega 
okolja, polnega ustreznih in razno-
likih gibalnih spodbud, zahteva do-
ločen rizik. Otrok mora imeti mož-
nosti stopiti na ulico, na igrišče, v 
naravo in se tam srečati z najrazlič-
nejšimi gibalnimi/športnimi aktiv-
nostmi z vrstniki.  Današnji model 
vedno bolj hiperprotektivnih star-
šev povprečnega otroka od takih 
možnosti odtujuje. Zagotavljanje 
ustreznega in varnega okolja ter od-
govornosti do rizika, ki ogroža naše 
najmlajše in jim onemogoča kako-
vostno preživljanje prostega časa v 
naravnem okolju, parkih, ulicah, bo 
naša družba morala sprejeti.

Odgovornost pa bomo morali pre-
vzeti tudi za starše, jih osveščati in jim 
omogočiti ustrezna okolja, v katera 
bodo lahko popeljali lastne otroke. Če 
torej želimo, da do kakovostnih spre-
memb tudi pride, moramo delovati 
hkrati na otroke in odrasle. Prve vklju-
čevati, jim omogočati gibalno bogato 
okolje in kvaliteten proces, druge, ki 
delujejo kot stalni vzor, pa osveščati 
in usmerjati, da postanejo primerni 
usmerjevalci najmlajšim.

Omenili ste raziskavo HBCS iz leta 
2006. Lahko kaj več poveste o nje-
nih izsledkih?

Raziskava HBSC ( z zdravjem po-
vezano vedenje otrok in mladostni-
kov) je bila prvič izvedena leta 19-
82 v treh državah, danes pa je vanjo 
vključenih že 41 držav Evropske re-
gije in Severne Amerike. Raziskava 
se pod okriljem Svetovne zdravstve-
ne organizacije izvaja na štiri leta, 
in sicer na reprezentativnem vzorcu 
5130 otrok in mladostnikov, starih 
11, 13 in 15 let. V mednarodnem me-
rilu je edina longitudinalna študija 
med mladimi, ki je ne zanimajo sa-
mo klasične, ampak tudi vedno bolj 
pomembne oddaljene determinante 
zdravja. Namen raziskave je preučiti 
izbrane značilnosti življenjskega slo-
ga mladih in njihove razvade, oseb-
nostne lastnosti otrok in mladostni-

kov, nekatere socialne karakteristike 
in njihov odnos do zdravja. 

Raziskava je bila izvedena leta 20-
06 v okviru Inštituta za varovanje 
zdravja in finančno podprta s strani 
Ministrstva za zdravje. Temeljne iz-
sledke bi lahko strnili v naslednje ugo-
tovitve: približno devet desetin otrok 
in mladostnikov je na splošno zado-
voljnih s svojim življenjem in podo-
ben odstotek dečkov in le nekaj od-
stotkov manj deklet meni, da je njihov 
zdravje odlično ali dobro. Spodbudne 
so ugotovitve, da je stanje boljše kot v 
prejšnjih študijah. Zmanjšuje se tudi 
odstotek otrok in mladostnikov, ki se 
predajajo škodljivim razvadam (kaje-
nje, alkohol). Tudi prehrambene na-
vade se glede na leto 2002 izboljšujejo 
(zajtrk,  uživanje sadja ...). Primerja-
va rezultatov raziskav HBSC 2002 in 
HBSC 2006 kaže na upadanje gibal-
ne/športne aktivnosti med mladimi. 
Tako med dekleti kot med fanti je bilo 
leta 2006, v primerjavi z letom 2002, 
več tistih, ki v tednu pred anketira-
njem sploh niso bili telesno dejavni 
in manj tistih, ki so bili v enem tednu 
telesno dejavni vsak dan vsaj eno uro 
skupaj. Od leta 2002 do leta 2006 je 
delež telesno nedejavnih fantov nara-
sel od 2,9 % na 3,2 %. Delež telesno 
nedejavnih deklet pa se je v zadnjih 
štirih letih dvignil od 3,8 % na 5 %. 
Delež fantov, ki so bili telesno dejav-
ni vsak dan v tednu pred odgovarja-
njem na anketo, se je od leta 2002 do 
leta 2006 znižal od 29 % na 21,9 %. Pri 
dekletih je ta podatek upadel iz 16,4 
% na le 13,3 %. Več podatkov o razis-
kavi je mogoče dobiti na Inštitutu za 
varovanje zdravja RS.

Sam pa sem sodeloval v programu 
vzgoje za zdravje, seriji predavanj in 
izobraževanj, ki jih je v okviru na-
log letnega programa izvedel Inštitut 
za varovanje zdravja skupaj z mre-
žo regijskih zavodov za zdravstveno 
varstvo. Tu sem imel možnost nepo-
srednega stika s prakso in podobno 
kot v vašem primeru je bil odziv slu-
šateljev izredno dober. Včasih sem 
kar malo razočaran, ko se po tolikih 
iniciativah, ki so bila z moje strani 
in strani številnih drugih kolegic in 
kolegov, s katerimi se trudimo pro-
movirati pomen gibalne/športne ak-
tivnosti za zdravje, že izvedene, se 

stanje še vedno ni kaj dosti izboljša-
lo, celo obratno.  Očitno bo potreb-
nih bo še nekaj napora, toda ne bo-
mo odnehali. 

Za otrokovo gibalno aktivnost je 
poleg oblike in vsebine, pomemb-
no tudi trajanje gibalne dejavnosti 
in njena intenzivnost. Kaj svetuje-
te vzgojiteljicam in vzgojiteljem?

Kot že omenjeno se moramo naj-
prej resno zamisliti nad relativno hi-
trimi negativni vplivi pomanjkanja 
gibalne aktivnosti na eni strani ter 
dolgoročnim pozitivnim vplivom, po-
menom in vlogo, ki ga ima gibalna/
športna aktivnost na prostem, v na-
ravi na organizem otroka. To dejstvo 
moramo vsi skupaj sprejti kot resno 
grožnjo, ki od nas zahteva takojšnje 
spremembe. Te informacije in skr-
bi moramo prenesti tudi na starše in 
skrbnike naših otrok. Sprejti moramo 
zavedanje, da se izboljšanje vzdržlji-
vosti in splošna krepitev odpornosti 
otroka na napore s povečanjem ae-
robnih kapacitet obrestuje tako na 
zdravju kot povečani učinkovitosti, 
kreativnosti in boljšem počutju. Ko 
bomo v to popolnoma prepričani, 
bo veliko lažje organizirati ustrezne 
vsebine, dovolj intenzivno in dovolj 
pogosto. Težko je povsem natančno 
opredeliti pogostost, intenzivnost, 
trajanje in obliko gibalne aktivnosti, 
ki bi bila za vsakega otroka najbolj 
primerna. Obstajajo pa okvirna pri-
poročila, po katerih naj bi bili otroci 
gibalno/športno aktivni vsak dan 60 
minut ali več. Prevladuje naj aero-
bna vadba, vsaj dvakrat tedensko pa 
naj otroci izdatneje razvijajo moč in 
gibljivost; gibalna aktivnost otrok naj 
dosega zmerno do visoko stopnjo in-
tenzivnosti. Pomembno pa je tudi, da 
se gibalna/športna aktivnost razdeli 
smiselno glede na vsebino in inten-
zivnost skozi cel teden. Čim več vse-
bin naj se odvija na prostem. 

Moj nasvet pa velja tudi v smeri 
stalnega spremljanja novosti in traj-
nega profesionalnega razvoja, ki ga 
imajo možnost vzgojitelji dopolnjeva-
ti tudi na tem področju. Vključevanje 
znanstvenih spoznanj v prakso zago-
tavlja sodobne, na otroka osredinjene 
pristope, ki so posamezniku prilago-
jeni in prijazni. Ena takih možnosti je 
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tudi posvet Otrok v gibanju, ki ga vsa-
ki dve leti organiziramo v sodelovanju 
Pedagoških fakultet Univerze na Pri-
morskem in Univerze v Ljubljani ter 
Znanstveno-raziskovalnega središča 
Univerze na Primorskem. Naslednji 
bo jeseni 2010 in prepričan sem, da 
bo zopet dobra prilika za izmenjavo 
mnenj in izkušenj. 

Slovenija je posejana z razmero-
ma majhnimi kraji, zato je skoraj 
povsod na dosegu otroških korakov 
tudi naravna površina: gozd, trav-
nik, gmajna ... Se zavedamo tega 
bogastva in možnosti, ki so nam 
(še) ponujene?

Po vsej verjetnosti ne dovolj. Še-
le ko obiščemo različne konce sveta 
in spoznamo omejitve (temperatura, 
višina, onesnaženost, vlažnost ...), ki 
so jih deležni nekateri, ugotovimo, kaj 
nam ponuja ta prekrasna dežela. Lah-
ko bi te možnosti bolje izkoriščali.

V Sloveniji živimo v geografskem 
pasu, v katerem so letne temperatur-
ne razlike tudi več kot 40*C (- 10*C 
ali manj pozimi in 30*C ali več pole-
ti). Ob upoštevanju razvad današnje-
ga časa, da si skozi celo leto želimo 
ustvarjati umetno okolje s cca. 21*C 
(kurjava, klimatske naprave), postaja 
gibanje na svežem zraku toliko bolj 
pomembno. Adaptacija funkcional-
nih mehanizmov in mehanizmov ter-
moregulacije, s katerimi si telo pove-
čuje odpornost v takem okolju, niso 
spodbujeni, saj adaptacija na spre-
menljive pogoje v takem »inkuba-
torju« ni potrebna. Zato pa je brez 
take adaptacije lahko neprilagojeno 
otrokovo telo že ob prvem srečanju 
»s svežim zrakom« v nevarnosti. Z 
obolevanjem dodatno pada splošna 
odpornost otrok in znajdemo se v za-
čaranem krogu. 

Zavedanje in izpostavljanje vloge 
in pomena, ki ga ima gibalna/športna 
aktivnost na prostem, v naravi, je zato 
za organiziranje dela v vrtcih in šolah 
ter izbor ustreznih vsebin in okolja, 
ki ga otroku ponudimo, izredno po-
membna. Dobra vzdržljivost (odpor-
nost proti utrujenosti) je predpogoj 
dobrega zdravja, če pod tem pojmom 
razumemo dobro funkcioniranje srč-
no-žilnega in dihalnega sistema. Ve-
liko resnice je v stavku, ki ga je že 

pred leti zapisal prof. Dolfe Rajtmajer 
»vzdržljiv otrok je zdrav otrok«. 

Le ob zmerno intenzivni gibalni/
športni aktivnosti v vseh vremenskih 
pogojih bodo otroci ustrezno krepi-
li svojo odpornost, se prilagajali na 
različne obremenitve in življenjske 
situacije ter razvijali ustrezne gibal-
ne in funkcijonalne sposobnosti. To-
rej stopimo v naravo.

Svojo odgovornost za zdrav gibalni 
razvoj otrok pa morajo prevzeti tudi 
starši. V vrtcih jih nagovarjamo, naj 
svojega prostega časa z otroki ne za-
pravljajo po trgovinskih centrih.  So 
premalo osveščeni ali gre, po vašem 
mnenju, za druge razloge?

Vsekakor je osveščenost celotne 
družbe glede te problematike še zelo 
vprašljiva. Starši mlajših otrok bi mo-
rali, že zaradi odgovornosti do svojih 
otrok in v skrbi za njihovo prihodnost, 
vsaj nekoliko izstopati iz povprečja in 
biti s škodljivimi dejavniki sodobnega 
življenjskega sloga bolje seznanjeni. 
Žal na številnih primerih ugotavljam, 
da ni tako. Večina staršev je še vedno 
pripravljena otroku nuditi materialne 
dobrine, ki so jim dosegljive in s kate-
rimi lahko zadovoljijo trenutne, naj-
večkrat materialne potrebe. S ciljem, 
da bi svojega otroka zaščitili, poskr-
bijo za rešitev trenutnih potreb. Pre-
hrana, varnost, zavetje so pomebnej-
ši od vplivanja in oblikovanja trajnih 
vedenjskih vzorcev in navad. Morda 
tudi ob zavedanju, da bi otroku kori-
stile nove socialne izkušnje ali gibalne 
kompetence, ki bi jih lahko pridobil 
na ulici ali igrišču, se počutijo bolje, 
če je otrok v znani skupini, na varnem 
v glasbeni šoli ali tečaju tujih jezikov. 
Verjetno jim ni čisto tuje, da gibalna/
športna aktivnost, še posebej v nara-
vi, krepi telo, toda raje imajo otroka, 
ki se ne umaže in ni v nevarnosti, da 
bi se mu kaj zgodilo.  Tako se današ-
nji povprečni otrok hitro znajde v pri-
lagojenem, skrbno izbranem okolju. 
V takih »varnih« okoljih pa otroci ni-
majo možnosti ter pravih spodbud in 
ne razvijajo potrebe po prevzemanju 
odgovornosti za lastna dejanja. Tipi-
čen primer, ki smo mu priča zelo po-
gosto, je pričakovanje prvega koraka 
(paradoks prvega koraka), ki naj bi 
otroka na nek način uvedel v svet gi-

banja in kasneje športa. Še preden, v 
pričakovanju staršev in morda še ce-
le vrste drugih sorodnikov, kamer in 
fortoaparatov, otrok uspe narediti svo-
je prve korake, se v odraslih že rodi 
strah – padel bo!? In zato je najbolje, 
da ga zavarujemo in posedemo v var-
ni stol, pripnemo ... Da se mu ne bi kaj 
zgodilo, je otrok najbolj varen doma 
pred televizijo ali za računalnikom. 
Žoga, lovljenje, tek v naravi lahko pri-
pelje do poškodbe, udarca, zvina ..., 
zato je bolje, da je na »varnem«. Ta-
ko razmišljanje in opravičevanje svo-
jih odločitev lahko s strani staršev tu-
di razumemo, ob predvidevanju, da 
prihajajo iz vrst najrazličnejših pokli-
cev, ki jih verjetno opravljajo kompe-
tentno. Med kompetence vzgojiteljev, 
učiteljev in vseh, ki moramo področje 
te problematike poznati z vso odgo-
vornostjo, pa sodi, da skušamo starše 
prepričati drugače. Staršem moramo 
razložiti problem, pred katerim beži-
jo, jim predstaviti vzvode, po katerih 
bodo otroci prišli do nujnih kompe-
tenc in odgovornosti.

Prepričati jih moramo, saj bodo le 
tako otoci lahko dobili tisto, kar naj-
bolj potrebujejo. Gibalne/športne ak-
tivnosti, ki so za otoka najbolj zani-
mive in v katerih najbolj uživa, se (za 
starše žal) največkrat nahajajo zunaj, 
na travi, v gozdu, ob jezeru, v blatu, 
luži ... Otrok mora imeti možnosti sto-
piti na ulico, na igrišče, v naravo in se 
tam srečati z najrazličnejšimi gibalni-
mi/športnimi aktivnosti z vrstniki.  

Tveganje, ki ga moramo ob takih 
aktivnostih sprejeti (možnost, da se 
bodo otroci umazali, si strgali hlače, 
se odrgnili ...), je seveda prisotno, to-
da odtehta, saj je doprinos teh spod-
bud za zdravje in celosten razvoj 
otroka še kako pomemben. Z vsemi 
vzvodi, predvsem pa z argumentom 
znanja in kompetence, moramo star-
še s temi dejstvi seznaniti. Tu pa ima-
jo pomembno vlogo tako strokovna 
in politična javnost, ki postavlja pra-
vila in odgovornost, kot tudi osvešča-
nje stršev ter širše družbe, ki bo mo-
rala prevzeti del te odgovornosti.

Zahvaljujemo se za vaše odgovore.

Spraševala je Betka Vrbovšek
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O profesionalnem in osebnostnem 
razvoju vzgojiteljice in dvigu kakovosti 
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu

Uvod
»Skoraj vsi strokovnjaki za predšol-

sko vzgojo se strinjajo, da je vzgojitelji-
čina vloga osrednjega pomena za učin-
kovitost programa predšolske vzgoje« 
(Bahovec, Kodelja, 1996, str. 64). Bo-
gate izkušnje, ki sem jih pridobila ob 
vodenju oddelkov različnih starostnih 
skupin, so mi v veliko pomoč. Ko se 
večkrat ozrem na prehojeno pot last-
nega strokovnega in osebnostnega raz-
voja, ugotavljam, da sem v tem času 
pridobila mnogo znanja in razvila spo-
sobnosti za prepoznavanje lastne vloge 
in izboljševanje  prakse  v vzgojno-iz-
obraževalnem procesu.

Ugotavljam, da sem imela v okviru 
zavoda ves čas dovolj možnosti za do-
datno strokovno izobraževanje, dovolj 
spodbud in izzivajočih dejavnosti, v ka-
tere sem se imela možnost vključiti. Po-
trebni so bili koraki, da sem bolj pogum-
no in s pozitivno naravnanostjo prevzela 
vodenje aktiva ali kakšne delavnice. Šele 
sedaj vem, da je potreben čas, proces, ki 
te vodi do spoznanja, da šele s prevze-
manjem odgovornosti začneš odkrivati 
svoje prednosti in slabosti.

Dodatna strokovna izobraževanja 
z novimi pristopi in metodami dela so 
mi bila v spodbudo in pomoč pri širje-
nju lastne razgledanosti, radovednosti, 
kritičnega razmišljanja in odpravljanja 
predsodkov. V devetindvajsetih letih dela 
z otroki sem  z  aktivnim sodelovanjem 
na strokovnih izobraževanjih dobila od-

govore, kako izboljšati lastno prakso in 
širiti avtonomijo vzgojitelja. Pridobila 
sem znanje in sposobnosti za bolj po-
globljeno razmišljanje o poučevanju, 
uporabi strokovnega znanja v odnosih  
z otroki, starši in sodelavci na nivoju enot 
in celotnega zavoda. Pridobljeno znanje 
poskušam uporabljati v različnih situa-
cijah, mnogo lažje sprejemam odločitve 
in kritično razmišljam o svoji praksi. Za-
vedam se, da moram izhajati iz otrokovih 
pravic in slediti smernicam, ki po ugoto-
vitvah Bahovec in Kodelja (1993) vodijo 
k spremembam v naših vrtcih. Zato sem 
v zadnjem času namenila več pozornosti 
prav iskanju strokovne širine. Kot navaja 
Vrbovšek v uvodniku revije Vzgojiteljica, 
se moramo nenehno zavedati, da otroci 
z odraščanjem  v življenje odnašajo vtise 
lepega in spodbudnega, ali pa grdega in 
nespodbudnega okolja in odnosov. 

Vsak strokovni delavec je  na dobri 
poti profesionalnega razvoja takrat, ko 
začne zaznavati reakcije  otrok in se za-
vedati, od kod izvirajo (Vonta, 2005). 
Prepričana sem, da  smo pridobili dovolj 
znanja za strokoven pristop k  vrednote-
nju svojega dela, težko pa si priznamo 
napake v določenem ravnanju ali celo 
nočemo o njih  razmišljati, če se hkrati 
ne zavedamo vpliva subjektivnih teorij. 
Zato sem si sama izdelala svojstveno im-
plicitno teorijo o otrokovem odraščanju, 
odnosih, reševanju problemov, ki jo še 
izpopolnjujem.To mi pomaga, da laž-
je sprejemam dodatne zadolžitve, sem 
bolj pozitivno naravnana pri delu,  pro-
blem sprejemam kot izziv in priložnost 
za učenje. Novejša znanja, ki jih prido-
bivamo z aktivnim vključevanjem v štu-
dijske skupine, spremljanjem ter pred-
stavitvami lastnih prispevkov uspešne 
prakse na posvetih ter z aktivnim sode-
lovanjem na strokovnih aktivih, nam po-
magajo ozaveščati spoznanja o vidikih 
razvoja predšolskega otroka in njego-
vih kompetenc. Vzgojiteljice in vzgoji-
telji moramo z veliko mero občutljivosti 
slediti potrebam otrok, staršev, slediti 
razvoju vsakega otroka  ter v vzgojno-

izobraževalni proces vključevati nove 
metode dela in nove pristope.

Možnosti lastnega učenja
Ob ciljno naravnanem skupnem na-

črtovanju, upoštevanju razvojno-pro-
cesnega vidika ter dobri organizaciji in 
izvedbi vzgojnega dela se vsakodnevno 
učimo tudi sami. »Le avtonomen vzgo-
jitelj lahko vzgaja avtonomnega otroka. 
Eden pomembnih kazalnikov kakovo-
sti v vrtcih pa predstavlja odzivnost vrt-
cev na potrebe staršev« (Kroflič, 2005, 
str. 1). Raziskovalne naloge ali projekti, 
ki jih izvajamo v oddelkih, zahtevajo 
mnogo dodatnega dela in dobre volje. 
Tudi sama sem ob izvajanju lastne raz-
iskovalne naloge z naslovom »Pomen 
ozaveščanja gospodarnega ravnanja z 
odpadki v gospodinjstvu «  pridobila 
nova znanja in različne spretnosti za 
poglabljanje tem. Otroci so se učili s 
svojim delom, razvijali ustvarjalne de-
javnosti,  bili aktivni pri iskanju  poda-
tkov, reševanju problemov, poskuša-
nju, analiziranju, postavljanju domnev 
in imeli možnost soodločanja, prever-
janja znanja in predstavljanja rezulta-
tov. S sodelavko v oddelku sva ves čas 
namenjali posebno pozornost lastni 
vlogi v  otrokovi igri in njegovem raz-
iskovanju. Wood in Attfield v Marjano-
vič Umek in Zupančič (2001) poudar-
jata, da so za kakovostno igro v vrtcu 
potrebni ustrezni pogoji, ki jih uspeš-
no zagotavlja le visoko usposobljena 
vzgojiteljica. Pri takšnem načinu dela 
ne gre brez upoštevanja vseh elemen-
tov uspešne prakse in  zaupnega so-
delovanja otrok in odraslih. Tako se ti 
zgodi, da začneš tudi sam razmišljati 
poglobljeno, vprašanja in problemi po-
stajajo izziv, svoje želje, da jih uspešno 
rešiš, pa prenašaš na otroke. Povratne 
informacije s strani staršev so vselej 
spodbudne. Ugotavljajo, da otroci na 
ta način pridobivajo bogate življenjske 
izkušnje. Sama pa ob vodenju izvedbe-
nih dejavnosti postajam bolj odprta in 
dovzetna za nove poglede. 

Povzetek: V članku želim pri-
bližati pomen prepoznavanja 
in ozaveščanja kompetenc 
vzgojitelja ter predstaviti 
lastno pot profesionalne in 
osebnostne  rasti.
Ključne besede: razvoj kom-
petenc v povezavi s kako-
vostjo, strokovna rast, traj-
nostni razvoj.
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Uvodne misli
Ustvarjalnost postaja vse po-

membnejša lastnost vsakega člove-
ka, zato moramo začeti spodbujati 
ustvarjalnost in ustvarjalno mišlje-
nje že v zgodnjem obdobju otroko-

vega razvoja. Za vzgojitelja pomeni 
poseben ustvarjalni izziv, kako pri 
otroku na čim bolj nevsiljiv in spon-
tan način spodbujati in ohranja-
ti otrokovo radovednost in ustvar-
jalnost. Vzgojitelji pri delu z otroki 

spodbujamo njihovo ustvarjalnost 
na vseh področjih dejavnosti, ki so 
opredeljene v Kurikulu za vrtce. Sa-
ma sem se odločila, da bom njihovo 
ustvarjalnost poskušala spodbujati 
na glasbenem področju, in sicer s 
pomočjo lutke.

Bo lutka spodbudila 
glasbeno ustvarjanje otrok?

V raziskavi, ki sem si jo zastavila, 
je bil moj izziv najti ustrezne načine 
in pristope, ki bodo ob pomoči lutke 
spodbujali in ohranjali otrokov interes 
za pevsko ustvarjanje. Zanimalo me je 
predvsem to, ali bo lutka otroke spod-
budila k pevskemu ustvarjanju. V razis-

Iz teorije v prakso

Spodbujanje ustvarjalnega petja

Katerim kazalnikom obvla-
dovanja lastnih kompetenc 
namenjam največ pozorno-
sti?

Zavedam se,  da moram biti v vsa-
kem trenutku dobra opazovalka, po-
slušalka in usmerjevalka. Skrbim, da 
se moje obzorje znanja širi, saj se s tem 
bolj prvilneje odločam. Sproti ugotav-
ljam, kaj mi povzroča težave ali me 
ovira na poti strokovne in osebnost-
ne rasti. Mnoge stare vzorce vedenja  
pod vplivom stališč in navad sem za-
menjala z dobrimi in mi prinašajo več 
zadovoljstva. Iščem različne vire infor-
macij za vsakodnevno kritično vred-
notenje svojega dela. Pri komunikaci-
ji z otroki, starši ali sodelavci izražam 
spoštovanje, razumevanje, podpira-
nje, sprejemanje. Učim se spoštovati 
svobodo in avtonomijo drugih in ob 
tem spoznavam sebe. Poskušam raz-
mišljati poglobljeno in več časa name-
njati učinkovitim dejavnostim ter no-
vejšim pristopom učenja, ki omogoča 
dovolj eksperimentiranja in raziskova-
nja. Razvijam pozitivno naravnanost 
do dela, odnosov in problemov, ki jih 
želim bolje spoznati in začeti reševa-
ti, četudi so širše narave. Učim se biti 
dosledna do sebe, s tem pa lažje obvla-
dujem strah in razvijam pozitiven od-
nos do avtoritete. S tem ko se nenehno 
učim, razvijam  večjo samostojnost in 
samovrednotenje. Z dodatnim strokov-
nim izobraževanjem in samoizobraže-

vanjem razvijam kompetence za kako-
vostno učenje. Kot mentor poskušam 
prenašati lastno znanje na mlajše in 
se ob tem učim kakovostne refleksije. 
Učim se spoštovati lastne ter vrednote 
drugih, delati etično dobro in veliko, s 
tem pa postajam bolj zadovoljna.  

Kurikulum kot nacionalni doku-
ment mi omogoča na izvedbeni ravni 
dovolj lastne avtonomije, da s sodelav-
ko v tandemu nudiva otrokom dovolj 
pestrih dejavnosti s sodobnimi oblika-
mi in metodami dela. Kritiko poskušam 
sprejemati kot možnost učenja. Razvoj 
lastnih kompetenc mi pomaga,  da laž-
je odčitavam potrebe otrok, jim nudim 
pomoč in podporo, ali pa se umaknem, 
ko me ne potrebujejo. Zavedam se,  da  
se  otrok uči s posnemanjem in vzgle-
dom. Iskrena komunikacija odraslih,  
ki temelji na medsebojnem podpiranju, 
razumevanju in sprejemanju,  mu za-
gotavlja varnost in toplino. Vesela sem, 
da mi je uspelo pomembne ugotovitve 
in smernice strokovnjakov ozavestiti in 
ponotranjiti. Odslej me varneje vodijo 
na poti profesionalnega razvoja.

Zaključek
Vem, da me na poti vseživljenjske-

ga učenja čakajo mnoge zanimive ugo-
tovitve in izzivi. Sodoben čas postav-
lja pred vse strokovne delavce mnoge 
nove zahteve. Potrebno je razvijanje 
kompetenc za razvojno procesno na-
črtovanje, učinkovito poučevanje ter 

kompetenc za profesionalni razvoj in 
sodelovanje. 

V prihodnosti želim pri sebi raz-
vijati pogum za izražanje in strokov-
no utemeljevanje lastnih pogledov in 
ugotovitev, v zvezi s prakso, reševa-
njem problemov ter vzpostavljanjem 
dobrih odnosov. S pridobljenim stro-
kovnim znanjem in sposobnostmi pa 
morda vplivati na izboljšave na podro-
čju vzgojno-izobraževalnega dela. Zato 
se zahvaljujem vsem, ki spodbujate ter 
podpirate našo strokovno rast in oseb-
nostni razvoj.
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Povzetek: V članku predstavljam raziskavo o glasbeni ustvarjalno-
sti, ki sem jo izvedla v svojem oddelku. Želela sem izvedeti, ali bodo 
otroci ob pomoči lutke ustvarjali ali vsaj pokazali interes za pevsko 
ustvarjanje. Zanimalo me je predvsem to, ali bo lutka otroke spodbu-
dila k pevskemu ustvarjanju. V raziskavo sem vključila osem otrok 
iz skupine, v kateri delam. 

Ključne besede: glasba, lutka, ustvarjalnost, otroci, raziskava.
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kavo sem vključila osem otrok iz skupi-
ne, v kateri delam. Pred načrtovanjem 
dejavnosti sem iskala in preverjala raz-
vojno primerne pristope k spodbujanju 
ustvarjalnega petja, upoštevala pa sem 
tudi dejstvo, da ti otroci pred tem niso 
bili nikoli načrtno spodbujeni k pev-
skemu ustvarjanju.

Za temo oziroma rdečo nit, ki bo po-
vezovala vse dejavnosti, sem si izbrala 
medveda. Izbrala sem si prvo in drugo 
kitico pesmi Iščemo medvedka (Janez 
Bitenc) in ročno lutko medvedka. Ob-
likovala sem pet glavnih dejavnosti, ki 
sem jih izvajala pet dni, v časovnem 
obdobju štirinajst dni. Glasbene dejav-
nosti so se povezovale z drugimi dejav-
nostmi, vedno pa je bila vanje vključe-
na lutka medvedka. Njen namen je bil, 
da otrokom pomaga priklicati zvočne 
in druge spominske podobe na pesem 
Iščemo medvedka ter jih spodbudi k 
ustvarjalnemu petju. 

Prva glasbena dejavnost
Otroci uganejo uganko o medvedu. 

Z lutko medveda se sproščeno pogovar-
jajo. Nato jim medvedek zapoje pesem 
J. Bitenca Iščemo medvedka. Medvedek 
otroke pripravi na poslušanje zgodbice o 
medvedku, ki se je skril punčki Lenčki. Z 
vajami za upevanje jih uvede na pripeva-
nje pesmi Iščemo medvedka. Otroci ob 
medvedkovem pripovedovanju zgodbe 
pojejo pesem Iščemo medvedka po me-
todi pripevanja. Po zgodbi sledi pogovor 
o pesmi. Otroci se igrajo glasbeno didak-
tično igro Poiščimo medvedka. Razdelje-
ni so v dve skupini – Lenčke in medved-
ke. Medvedki se skrijejo Lenčkam in ob 
tem, ko jih Lenčke iščejo, si pomagajo s 
petjem pesmic, ki so lahko izmišljene ali 
pa že naučene. Skupini vlogi zamenjata. 
Medvedek se od otrok poslovi.

V prvi dejavnosti ni nastala nobena 
izmišljarija. Več poudarka sem dala na 
učenje pesmi Iščemo medvedka in uva-
janje lutke medvedka kot motivacijsko 
sredstvo. Ugotovila sem, da lutka otro-
ke spodbudi k petju pesmice. Otroci 
so lutko sprejeli za svojo prijateljico, 
hkrati pa so jo podzavestno povezali z 
učenjem nove pesmi.

Druga glasbena dejavnost
Otroci skupaj z vzgojiteljico na pev-

ski način prikličejo lutko medveda v 
igralnico. 

Vzgojiteljica na kljunasto flavto za-
igra pesem Iščemo medvedka, otroci 
uganejo, katero pesem je zaigrala. Na-
to jo zapojejo. Najprej ob instrumen-
talni spremljavi, nato še brez nje. Otro-
ci se posedejo za mizo, kjer s čopiči po 
zraku »rišejo« smer improvizirane me-
lodije, ki jim jo poje medvedek na zlog 
NA. Otroci mu sledijo po svojih zmož-
nostih. Isto vajo prenesejo na papir in ga 
ob tem barvajo z rjavo tempera barvo. 
Ko otrok list pobarva, se na njem poka-
že medvedek, ki je na list predhodno 
narisan z voskom. Medvedek vsakega 
otroka spodbudi, naj svojemu medved-
ku zapoje pesem, ki je lahko tudi izmiš-
ljena.

Od druge dejavnosti naprej je lutka 
otroke na nevsiljiv in spontan način ves 
čas spodbujala k ustvarjalnemu petju. 
Pokazali so se prvi rezultati ustvarja-
nja besedila na dano melodijo. Primera 
izmišljanja besedila pesmi na melodijo 
pesmi Iščemo medvedka:
Natalija: Iščemo, iščemo, iščemo … 

zajčka.
Luka: Iščemo, iščemo, iščemo zdrav-

nike, v bolnici, v bolnici, v bolnici, 
v bolnici.
Luka je že imel določeno predstavo 

o strukturi pesmi, saj je besedilo pona-
vljal toliko časa, da je zapel znano me-
lodijo do konca.

Tretja glasbena dejavnost
Otroci se lutki medvedku poskrije-

jo po igralnici. Medvedek jih išče in 
ob tem poje izmišljeno pesmico, kate-
re besedilo temelji na situacijah, v ka-
terih se znajde. Ko najde vse otroke, 
se posedejo na stole in otroci se z lut-
ko sproščeno pogovarjajo. Medvedek 
otroke postavi v zborček, kjer otroci 
skupaj z medvedkom najprej izvaja-
jo vaje za upevanje. Otroci na medve-
dov znak dvakrat do trikrat zapojejo 
pesem Iščemo medvedka. Medvedek 
otroke razdeli v dva zborčka. Prvi zbor-
ček zapoje prvo kitico, drugi pa drugo 
kitico pesmi Iščemo medvedka. Petje 
po potrebi ponovimo, nato se skupini 
zamenjata. Medvedek se otrokom skri-
je. Vsak otrok medvedka individualno 
išče in ob tem poje pesem, ki jo že po-
zna ali pa poskuša pevsko ustvarjati. 
Otroci miže poslušajo pesem z naslo-
vom Uspavanka z zgoščenke Pleši, pa-
jacek, pleši.

V tretji dejavnosti se je pokazalo, 
da so otroci začeli razumevati, k čemu 
jih medvedek spodbuja. Na medvedo-
vo željo, naj otroci pevsko ustvarjajo, 
medtem ko ga iščejo po igralnici, so 
nastale tri izmišljarije. Primeri izmiš-
ljanja besedila pesmi na melodijo pes-
mi Iščemo medvedka:
Lučka: Iščemo, iščemo, iščemo med-

vedka, v smeteh, v smeteh, našega 
medvedka ni.

Natalija: Kje si, kje si, kje si med-
vedek?

Anja: Tu ga ni, tam ga ni, našega 
medvedka ni, ni, ni, ni, ni …
Besedila izmišljarij so se nanašala 

na situacije, v katerih so se otroci znaš-
li, ko so iskali medvedka.

Četrta glasbena dejavnost
Otroci skupaj z medvedkom pono-

vijo pesem Iščemo medvedka, nato se 
skupaj z njim igrajo glasbeno didaktič-
no igro Kdo je zapel. Otroci po skup-
nem petju prvega dela prve kitice indi-
vidualno nadaljujejo pesem, medvedek 
pa jih spodbudi k temu, da si otroci 
nadaljevanje pesmi izmislijo sami. En 
izmed otrok ima pokrite oči in ugiba, 
kdo je pesem nadaljeval. Otroci se sez-
nanijo z malimi instrumenti (bobni in 
palčke), jih opazujejo, tipajo, poskuša-
jo nanje igrati … Pesem Iščemo med-
vedka spontano spremljajo z malimi 
instrumenti. Otroci si instrumente za-
menjajo in ponovimo isto dejavnost. 
Medvedek otroke razdeli v dve skupini. 
Ena skupina igra na male instrumente, 
druga ob tem poje pesem Iščemo med-
vedka. Skupini vloge zamenjata. Otroci 
plešejo na pesem M. Voglar, Medved z 
zgoščenke Pleši, pajacek, pleši.

V četrti dejavnosti je nastalo kar pet 
izmišljarij. Pojavil se je primer izmišlja-
nja, kjer je fantek poleg besedila pes-
mi spremenil tudi del melodije pesmi 
Iščemo medvedka. Primer izmišljanja 
besedila pesmi in delno spremenjene 
melodije pesmi:
Luka: Iščemo, iščemo, iščemo otroke, tu 

jih ni, tam jih ni, kje otroci so?
Primeri izmišljanja besedila na melo-

dijo pesmi Iščemo medvedka:
Natalija: Iščemo, iščemo, iščemo ig-

rače, za pečjo, za klopjo, iščemo 
kar iščemo.

Lučka: petje pesmi na zlog LA.
Anja: petje pesmi na zloga TA in RA.
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Luka: Iščemo, iščemo, iščemo cesto, 
tu je ni, tam je ni, kje naša cesta je?

V četrti dejavnosti se je potrdilo mo-
je pričakovanje, saj sem že od začet-
ka predvidevala, da bo prvi de l prve 
in druge kitice (iščemo, iščemo, išče-
mo medvedka) prevzel vlogo refrena, 
drugi del prve in druge kitice pa vlogo 
kitic, ki si jih otroci izmišljajo in nada-
ljujejo. To nikakor ni slabo, saj umešče-
nost stalnega refrena otrokom pomaga 
predvideti sosledje dogodkov. Take iz-
mišljarije potekajo skoraj neprekinje-
no: refren – izmišljarija – refren … Ko 
otrok ne ve več, kaj bi zapel, uporabi 
refren (B. Borota, 2007). 

Peta glasbena dejavnost
Medvedek vstopi v igralnico in otro-

ke pozdravi na pevski način. Skupaj z 
otroki zapoje pesem Iščemo medved-
ka. Otrok, ki se mu medvedek usede 
v naročje, samostojno zapoje pesem 
Iščemo medvedka ali pa poskuša sam 
ustvarjati. Otroci se ponovno seznani-
jo z malimi instrumenti, nanje sponta-
no igrajo ob petju pesmi Iščemo med-
vedka. Medvedek otroke razdeli v dve 
skupini. Ena skupina igra na instru-
mente, druga skupina ob tem gibal-
no oponaša gibanje medveda, po želji 
tudi poje. Skupini zamenjamo. Otro-
ci v diktafon zapojejo pesem Iščemo 
medvedka, nato svoje petje poslušajo. 
Medvedek otroke razdeli v štiri pare. 

En otrok drži diktafon, medtem ko dru-
gi poje, nato se zamenjata. Otrok oceni 
petje svojega prijatelja. Medvedek jim 
da zgled s tem, da v diktafon zapoje 
izmišljarijo, ki jo nato vsi skupaj po-
slušajo. Otrokom pove, da bi rad slišal 
čim več takšnih pesmic. Medvedek se 
poslovi od otrok.

Peta in hkrati zadnja dejavnost je pri-
nesla novo, vendar ne neznano obliko 
pevskega ustvarjanja. Dve deklici sta 
ustvarjali pesem kot celoto, z na novo 
izmišljenim besedilom in melodijo. Pri-
mera izmišljanja besedila in melodije:
Lučka: Padla u ribnik, zdaj pa ne mo-

remo, odplavala daleč, tukaj pa ne 
bo prišla nazaj.

Anja: Ptiček pada na tla in ptiček vese-
lo joka, ker pada balon na tla, ha, 
in mali medvedek zdaj tam čepi.

Nastali pa sta tudi dve izmišljariji, kjer 
so si otroci izmišljali besedilo na 
melodijo pesmi Iščemo medvedka:

Lučka: Tukaj smo, tukaj smo, tukaj 
smo mi, mi, mi ,mi, mi, mi, mi, mi 
,mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi.

Drejc: Iščemo, iščemo, iščemo Natali-
jo. Drejc je prvič pevsko ustvarjal.

Zaključek
V vseh petih dejavnostih je nastalo 

14 izmišljarij. 12 izmišljarij temelji na 
izmišljanju besedila na dano melodija, 
dve pa na izmišljanju besedila in me-
lodije. Nastalo je občutno več izmišlja-
rij, kjer so si otroci izmišljali besedilo 

na dano melodijo. Mislim, da je k te-
mu pripomoglo to, da sem v vseh de-
javnostih dajala velik poudarek učenju 
in utrjevanju pesmi Iščemo medvedka. 
Otrokom pa je dajala zgled tudi lutka 
medvedka, ki je večino izmišljarij pre-
peval prav na to melodijo. Če bi medve-
dek dajal  zgled drugačnih izmišljarij, 
bi verjetno bili drugačni tudi ustvarjal-
ni dosežki otrok.

V raziskavi sem ugotovila, da lutka 
spodbuja ustvarjalno petje otrok. Kljub 
temu da otroci, ki so bili vključeni v raz-
iskavo, pred tem niso bili nikoli načrt-
no spodbujeni k pevskemu ustvarjanju, 
jih je lutka medvedka s svojo magično 
močjo tako prevzela, da so kljub temu 
dosegli kar nekaj lepih ustvarjalnih 
dosežkov. Magična moč lutke je prav 
v tem, da se otrokom približa na svoj-
stven, čaroben način. Otroke pritegne 
v svoj svet, jih očara in prevzame ter 
spodbudi njihovo domišljijo in ustvar-
jalnost, tako kot tega ne zmore nobeno 
drugo motivacijsko sredstva ali odrasla 
oseba (Majaron, Korošec 2002).

Literatura:
- Borota, B. (2007). S pesmijo nadaljevanko 

do ustvarjalnih dosežkov. Glasba v šoli in 
vrtcu, letnik XII, str. 23.

- Majaron, E., Korošec, H. (2002). Lutka iz 
vrtca v šolo. Univerza v Ljubljani, Peda-
goška fakulteta, Ljubljana.
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Napotki za avtorje prispevkov

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

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

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

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

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

staršev;

- uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in smisel-
no oblikovati.

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

vračamo. 
Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije Vzgo-

jiteljica.
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 stro-
kovnim 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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Kdo sem in kaj zmorem – dejavnosti za 
razvijanje otrokove samopodobe

Uvod
Samopodoba je eno izmed temelj-

nih področij osebnosti, ki se postop-
no oblikuje že od otroštva dalje ter se 
spreminja in razvija celo življenje. Sa-
mopodoba je odnos do sebe, je vred-
nost, ki jo pripišemo samim sebi. Ni 
le slika lastnega telesa, temveč sku-
pek slik, ki jih ustvari posameznik na 
vseh področjih. Temelji samozaupa-
nja in samovrednotenja se izobliku-
jejo v prvih letih otrokovega življenja, 
zato je zelo pomembno, da otrok živi 
v vzpodbudnem in vsestransko zdra-
vem okolju. Youngs (2000) pravi,  da 
obstaja šest osnovnih področij, ki dvi-
gajo ali nižajo samopodobo. 

Občutek fizične varnosti: Če otrok 
začuti fizično varnost, lažje zaupa in 
je odprt do ljudi, prav tako pa svobod-
no razvija svojo radovedno naravo.

Občutek čustvene varnosti: Otrok 
ob odsotnosti zastraševanja, poniže-
vanja, zaničevanja začuti visoko ču-
stveno raven. Občuti varnost pri iz-
ražanju idej in mnenj, prav tako pa 
upošteva in spoštuje druge. Ob priso-
tnosti drugih začuti spoštovanje, za-
to tudi sebi pošilja pozitivna in spod-
budna sporočila.

Občutek identitete: Otrok si od-
govarja na vprašanje: »Kdo sem?« 
Njegovo samopoznavanje ga vodi 
do občutka, da je cenjeno in spo-
štovano človeško bitje. O sebi mis-
li pozitivno, zato je sposoben tudi 

drugim podarjati komplimente in 
pohvale.

Občutek pripadnosti: Otrok mo-
ra začutiti, da je sprejet, spoštovan 
in cenjen v svoji okolici. Tako lahko 
druge spoštuje, jih sprejema, je spo-
soben z njimi deliti, hkrati pa išče in 
vzdržuje prijateljstva.

Občutek kompetentnosti: Otrok 
mora začutiti, razviti svoja močna 
področja. Zavedati se mora, kje je 
posebno uspešen, saj bo lahko le 
tako sprejemal področja, kjer ima 
težave.

Občutek poslanstva: Otrok z moč-
nim občutkom poslanstva čuti, da 
ima njegovo življenje smisel in pot. 
Ima svoje cilje, ki jih skuša uresni-
čiti kljub oviram, ki ga spremljajo 
na poti. 

Igre in aktivnosti za 
razvijanje pozitivne slike o 
sebi

V predšolskem obdobju se po-
stavljajo temelji samopodobe, sa-
mozavesti in samozaupanja, zato je 
pomembno, da skozi niz posebno 
premišljenih iger, primernih otroko-
vi starosti in razvojni stopnji, vpliva-
mo na samorecepciji lastne razvojne 
kompetence. Interakcijske ali inter-
aktivne igre pospešujejo socializacijo 
in osebnostni razvoj otrok, omogoča-
jo učinkovitejšo realizacijo širokega 
obsega vzgojnih smotrov na psiho-
socialnem področju ob upoštevanju 
spoznavnih in čustvenih dimenzij, 
kot je to mogoče doseči s konvenci-
onalnimi učnimi metodami. Interak-
tivne igre motivirajo otroke notranje 
– doživeto, vzbujajo njihovo radoved-
nost, veselje in jih sprostijo; omogo-
čijo, da sodelujejo tudi manj aktivni 
otroci; poglabjajo in širijo komunika-
cijske veščine; pomagajo otroku, da 
sebe in druge vidi celostno; vplivajo 
na razvijanje samozavesti in pozitiv-
ne samopodobe; spodbujajo otroke, 
da vadijo v psihosocialnih spretno-
stih: odkrito komuniciranje, odloča-
nje, sodelovanje, iskanje rešitev (Ču-
ruvija 2001).

Interaktivne igre v 
predšolskem obdobju

Cvetkovič Lay (1994) meni, da 
predšolski otrok definira sebe pre-
ko samoopisa:
- izgleda (kako otrok izgleda, 

kako je izgledal, otrok se lahko 
nariše in se opisuje);

- sposobnosti (kaj otrok zna, kaj 
zmore in kaj mora).

Vse igre in aktivnosti, ki jih na-
vajam, so povzete iz spoznanj Jasne 
Cvetkovič Lay (1994) in Jovi Čuruvija 
(2001). Razdelimo jih lahko v nekaj 
večjih skupin, ki sledijo kronološko 
pogojenemu razvoju samopodobe 
pri otroku od 2. do 7. leta (najprej 
se razvija fizično-materialno dojema-
nje, šele pozneje notranje-psiholo-
ško). Ta delitev zajema tudi vse štiri 
komponente samopodobe (telesni, 
aktivni, socialni in psihološki jaz): 

1. Igre predstavljanja in spozna-
vanja

Te igre so uvodne, omogočajo 
vzpostavitev stika med sodelujoči-
mi in vključitev vseh otrok v skupi-
no. Postopoma se razvija občutek 
pripadnosti. Pri igri »Dober dan« se 
vsak otrok predstavi s svojim ime-
nom, starejši otroci lahko dodajo tu-
di priimek in kje stanujejo. Pri igri 
»Jaz sem« se otrok predstavi s svo-
jim imenom in pove, kaj rad je, de-
la, riše  ...

Pri obeh igrah predstavljanja pote-
kajo igre s pomočjo predmeta ali pri-
ljubljene igrače. Pomembno je, da če 
kdo od otrok ne želi sodelovati, mu 
to dopustimo in spoštujemo.

2. Igre s telesom (odkrivanje tele-
sa, telesne sprostitvene igre, igre 
rasti in razvoja)

Te igre so povezane z lastno po-
dobo, s spoznavanjem telesa – nje-
govih delov, z njegovimi funkcija-
mi, ki so dostopne razumevanju 
otroka. Ko otroci usmerjajo pozor-
nost na posamezne dele telesa, se 
jih bolje zavejo in jih intenzivneje 

Povzetek:  Članek govori o 
pomembnosti načrtovanja 
takšnih dejavnosti v vrtcu, 
da skozi niz posebno pre-
mišljenih iger in aktivnosti 
otrok razvije pozitivno sliko 
o sebi in odkrije odgovore na 
vprašanja: »Kdo sem in kaj 
zmorem?«

Ključne besede: samopodo-
ba, razvijanje pozitivne samo-
podobe, interaktivne igre.
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doživljajo. Pri igri »Potovanje po te-
lesu« se dotikamo vseh delov telesa 
in jih poimenujemo. Vodja skupine 
otroke povabi na potovanje po tele-
su in po vsakem imenovanju dela 
telesa, sledi plosk. Pri igri »Dreves-
ni list poboža« želimo ugotoviti ob-
čutljivost posameznega dela telesa. 
Vsak otrok se poboža s posušenim 
drevesnim listom po posameznem 
delu telesa in po končani igri po-
ve, kje mu je bil dotik najbolj pri-
jeten. Igra »Masaža telesa« ima na-
men sprostitve telesa. Otroci ležijo 
na tleh oziroma na blazanih in po-
slušajo nežno glasbo. Nato se pre-
tegnejo in sledi masaža telesa: ma-
saža glave, rok, trupa ... Potujemo 
po celem telesu in imenujemo dele 
telesa, ki jih masiramo. 

3. Igre spodbujanja čutil
Pomembno je, da otrok ozavesti 

svoja čutila, se jih zave, prepozna-
va, sprejema in izraža. V prijetnem 
ozračju izvajamo vaje, v katerem 
se umirjeno posvetimo le določe-
nemu dražljaju (poslušanju, vonja-
nju, okušanju ...). Igra »Kaj slišiš?« 
je pomembna za zavedanje čutila za 
sluh, prav tako pa se razvija odnos 
do medsebojne pomoči. Za parava-
nom pripravi vodja čim več zanimi-
vih predmetov (sušilec za lase, papir, 
ki ga mečkamo, glavnik, po katerem 
brenkamo, voda, v kateri čofotamo 
...) ter z njimi ustvarja zvoke. Vsak 
otrok ima priložnost, da ugotovi, kaj 
je slišal. Če ni prepoznal zvoka, prosi 
za pomoč prijatelja. Običajno otroci 
v navdušenju ugotavljanja govorijo 
eden čez drugega, zato je priporoč-
ljivo, da uporabimo priljubljeno ig-
račo, ki daje možnost sodelovanja 
vseh otrok. 

4. Igre z ogledalom 
Otrok je ob pogledu v ogledalo 

osupel in očaran hkrati. Brez ogle-
dala otrok vidi le posamezne dele te-
lesa, njegova zunanja celotna podoba 
pa je povsem nekaj novega. Otrok pa 
je očaran zato, ker lahko hkrati gleda, 
zaznava in čuti. Gibi in izrazi obraza 
otroka niso le kinestetične izkušnje, 
ampak dejanja, katerih ustvarjalec 
in opazovalec je hkrati. Šele njego-
va slika mu omogoča, da se v vseh 

različnostih in podobnostih primer-
ja z drugimi.

Igra »Posnemaj prijatelja v ogleda-
lu« ima namen, da prijatelja stopita 
pred ogledalo ter z žrebom določita, 
kdo dela gibe in kdo posnema. Vlo-
gi se seveda zamenjata. Igra je za-
bavna, potrebno je paziti, da igra ne 
preide v razgrajanje. Igra »Gledam se 
na nenavaden način« opozori otroke 
na možnost različnega opazovanja 
(npr.: spodbudimo otroka, da si po-
gleda v ogledalu stopala, komolce, 
prste ...).

5. Igre za razvijanje občutka pri-
padnosti, podpore in socialne 
spretnosti

Pri igrah s telesnim stikom upoš-
tevamo otrokove sposobnosti za na-
vezavo stika in spoštujemo njegove 
meje. Pri igri »Prijateljski pozdrav« 
razvijamo občutek pripadnosti sku-
pini. Nekdo v skupini pozdravi so-
seda zraven sebe, ta prenese po-
zdrav naslednjemu, vse dokler ne 
pride pozdrav do prijatelja, ki ga 
je poslal. Ta se zahvali. Pozdravi 
so lahko različni: verbalni (dober 
dan, želim ti lep dan), neverbalni 
(pozdrav s plišasto igračo, dotik po 
roki, stisk roke, objem, božanje po 
laseh ...) ali kombinacija obojega. 
Nekateri otroci ne želijo sodelovati, 
kljub temu da so se vključili v krog. 
Sprejmimo to odločitev in pozdrav 
naj se prenese na naslednjega otro-
ka. Igra »Koliko prostora potrebu-
jemo« omogoči spoznanje, koliko 
prostora potrebuje, kdo izmed nas. 
Stojimo v krogu in se držimo za ro-
ke. Nekdo od otrok stoji na sredi-
ni, vsi ostali pa počasi ožijo krog, 
dokler otrok na sredini ne zakliče: 
»Dovolj!« Igro lahko ponovimo v 
različnih presledkih, s tem lahko 
ugotavljamo ali potrebujemo vedno 
enako svoj prostor ali se ta spremi-
nja glede na počutje ali sprejetost 
v skupini. Igra »Čarobna škatla« je 
zanimiva, saj ima na dnu ogledalo, 
ki otrokom odkriva skrivnosti. Po-
ve jim odgovor na vprašanje: »Kdo 
je največji posebnež na svetu?« Ko 
pogledajo vanj, na svoje presene-
čenje odkrijejo, da so to oni. Ko-
ristno je, da se vzgojitelji z njimi 
pogovarjajo o edinstvenosti in ne-

ponovljivosti vsake osebe. Za igro 
»Pranje avtomobila« je značilno, da 
se skupina postavi v dve paralelni 
vrsti, ki sta precej blizu. Prvi otrok 
se pošlje v »pralnico« med obe vr-
sti. Vsak se otroka dotakne, ga po-
boža ter mu izreče besedo podpore, 
naklonjenosti, vzpodbude. Otrok 
se na koncu vrste obrne in gre še 
enkrat skozi vrsti ostalih otrok. V 
»pralnico« dajemo otroka, ki je do-
ločen dan slabe volje in mu gre vse 
slabo od rok.

Zaključek
Način vzgajanja je pomemben za 

razvoj samopodobe, ker njen večji 
del izvira iz povratnih informacij, 
dobljenih od pomembnih ljudi. Kot 
pravi Cugmas (1993), bi morali bi-
ti vzgojitelji podrobno seznanjeni 
z načini dela in vzgoje, ki pri otro-
ku omogočijo razvoj pozitivne sli-
ke o sebi, saj vzgajati pomeni utrje-
vati zaupanje otroka vase in v svet 
okrog njega. Youngs (2000) pa do-
daja, kako pomembno je, da vzgo-
jitelji do sebe gojimo pozitivna ču-
stva, saj se bomo lažje spoprijemali 
z zahtevnimi izzivi v vzgoji in izob-
raževanju. Če si vzgojitelji prizade-
vamo razviti zdrave, srečne, kom-
petentne in samoaktualizirajoče se 
otroke, ki bodo nekoč postali funk-
cionalni odrasli ljudje, potrebuje-
mo pozitivno samopodobo. 
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Spoštovana kolegica, 
vaše vprašanje je preprosto samo 

na prvi pogled, v resnici zahteva po-
globljen razmislek in obširnejši od-
govor, ki presega prostorske mož-
nosti ene strani. Kot vedno, bomo 
tudi tokrat iskali odgovor v načelih 
Kurikuluma za vrtce. Načela zahte-
vajo, da vrtec nudi otrokom enake 
možnosti, obenem pa upošteva in-
dividualne in skupinske razlike ter 
različnosti med otroki. Od vrtca se 
zahteva, da omogoči otrokom izbi-
ro med dejavnostmi in vsebinami, 
pri čemer upošteva še želje, intere-
se, sposobnosti in podobno pri otro-
cih. Vzgojitelji morajo zagotavljati 
aktivnosti z vseh področij dejavno-
sti in spodbujati vse vidike otroko-
vega razvoja. Nadalje se zahteva  tu-
di povezovanje dejavnosti različnih 
področij dejavnosti. 

Kako vse to povezati v celoto? Z 
znanjem, kakovostnim načrtovanjem, 
s sodelovanjem v paru in timu in kri-
tičnim vrednotenjem lastne prakse. Po-
skušala bom razložiti s pomočjo dveh 
fotografij iz arhiva Vzgojiteljice, ki bo-
sta služili za ponazoritev. 

Prva fotografija prikazuje otroke v 
igralnici pri dejavnosti (ni pomemb-
no, kakšna je ta dejavnost), toda 
organizacija prostora ne daje otro-
kom enakih možnosti, ne morejo iz-

birati, ker ni ponudbe.  Sočasno je za-
gotovljena samo ena dejavnost.

Druga fotografija kaže razgibano 
organiziran prostor, ki otrokom omo-
goča izbiro. Otroci so možnost izbire 
tudi uporabili: igrajo se različne za-
deve, individualno in v dveh majh-
nih skupinah.  

Tudi vloga vzgojitelja je v obeh 
primerih različna. Sklepamo lahko, 
da si v prvem primeru dejavnosti 
sledijo: ko se ena zaključi, vzgojitelj 
ponudi naslednjo – vsem otrokom 
ali samo tistim, ki želijo sodelovati. 
(Kurikulum za vrtce sicer izrecno 
opozarja, da otrokova izbira ni izbi-
ra med dejavnostjo in nedejavnost-
jo!). Vzgojitelj skrbi za zaporednost 
dejavnosti, usmerjen je na skupino 
v celoti, vmes pa se posveča posa-
meznim otrokom. Veliko pozorno-
sti mora nameniti temu, da motivira 

otroke, saj vsem ponujena dejavnost 
ne ustreza.

V drugem primeru so možnosti za 
otrokovo izbiro. Prostor je oblikovan v 
predelke, »kotičke« ali igralne oaze (ka-
kor koli že temu rečemo), ki vabijo otro-
ke k različnim igram. Sklepamo lahko, 
da se v taki igralnici igra in usmerjena 
dejavnost ves čas prepletata. Ponujena 
sredstva za svobodno igro in Dejavno-
sti so povezane v smiselno načrtovano 
vzgojno-izobraževalno temo. Vzgojitelj 
ima več različnih vlog: organizira, ko-
ordinira, prehaja med skupinicami, se 
vključuje na različne načine, ...

Otroke pritegne ponudba sredstev 
(za igro) oz. ponudba dejavnosti. 

V želji, da bi našli čim boljše rešitve za 
lastno prakso, vas lepo pozdravljam.

Urednica

 Izboljšujemo prakso

Možnost izbire dejavnosti  
Vaše vprašanje:
Večkrat je že bilo povedano, 
da morajo imeti otroci mož-
nost izbire med dejavnostmi.

Zdi se mi, da to v vrtcih raz-
lično razumemo, tudi praksa 
je različna. Tako sem na za-
dnjem posvetu videla nekaj 
zelo dobrih predstavitev, 
toda posnetki so bili vedno 
narejeni tako, da se pri de-
javnostih vidi samo nekaj 
otrok. Kaj pa delajo ostali? 

Želim vaše pojasnilo.
Vzgojiteljica (naslov v uredništvu) 

Foto: arhiv Vzgojiteljice. 
Fotografiji služita samo za ponazoritev in razlago.

Foto: arhiv Vzgojiteljice.
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Odmevi, komentarji, mnenja

Nasprotujoča si mnenja ljudi, tudi 
strokovnjakov, o uporabi računalnika v 
predšolskem obdobju, vzbudijo različ-
na vprašanja in dileme. Tudi meni se je 
večkrat zastavilo vprašanje: »Uporab-
ljati računalnik v skupini predšolskih 
otrok – da ali ne?«

Menim, da v današnjem času otroci 
odraščajo in živijo v multimedijskem sve-
tu. Otrokom sta predvsem znana televizi-
ja z risankami in računalnik z različnimi 
igricami. Na zabaven način lahko otro-
kom ponudita spoznavanje različnih in-
formacij in širjenje obzorja. Seveda mora-
mo tako strokovni delavci kot tudi starši 
imeti nadzor nad uporabo teh sredstev 
in v zvezi s tem postaviti pravila oziro-
ma omejitve ter otroku počasi privzgojiti 
kritičen odnos do uporabe računalnika. 
Le-ta je odvisen od zgleda, ki ga dajemo 
otroku, in od doslednega spoštovanja z 
otrokom dogovorjenih pravil vedenja. 

Želja po uporabi računalnika se po-
javi kmalu, saj se otroci srečujejo z ra-
čunalnikom na vsakem koraku, vidijo 
ga na pošti, v knjižnici, pri zdravniku, v 
trgovini in doma. Nove tehnologije pro-
dirajo na vsa področja izobraževanja 
in tako računalnik postaja del življenja 
odraslih in otrok, tudi predšolskih. To 
spoznanje nam lahko da odgovor na na 
začetku zastavljeno vprašanje. Pojavlja 
se le še vprašanje, kako otroku približati 
delo z računalnikom.

Delo in različne aktivnosti z računal-
nikom so prijetnejše in učinkovitejše v 
družbi vrstnikov. Raziskave kažejo, da 
računalnik otroka ne izolira, temveč celo 
spodbuja socialno interakcijo in komuni-
kacijo. Je medij, s pomočjo katerega se 
otrok lahko izraža in raziskuje, ne more 
pa dati čutnih izkušenj.

Otrokov razvoj na računalniškem po-
dročju je močno odvisen od izkušenj in 
danih možnosti, ki jih ima v okolju, od 
dostopnosti sredstev ter ustreznih pristo-
pov k otroku. Odrasli in strokovni delav-
ci imamo pomembno vlogo, saj moramo 
otroka ustrezno pripraviti, ga spodbujati, 
opazovati in spremljati. Te odgovorno-
sti se moramo zavedati. Za delo na raču-
nalniku moramo ponuditi ustrezno pro-
gramsko opremo.

Uvajanje računalnika v vrtec tako posta-
ja vedno bolj aktualno za strokovne delav-
ce, ki pri svojem delu iščemo ideje, kako ga 
uporabiti, kako vključiti pri izvajanju raz-
ličnih dejavnosti. Otroke naj bi z računalni-
kom na igriv način, s prepletanjem nalog, 
popeljali v svet logičnih spoznanj.

V naši skupini je 24 otrok, starih od 
štiri do pet let. V domačem okolju ima 
računalnik 21 otrok in ti se skupaj s star-
ši občasno z njim pobližje srečujejo. Že-
ljo staršev, da bi uporabljali računalnik 
v skupini ob določenih situacijah, je bilo 
zaznati že na uvodnem roditeljskem se-
stanku. Za našo skupino se je angažiral 
eden izmed staršev in nam podaril pre-
nosni računalnik, za kar smo mu zelo 
hvaležni. Vsi otroci ga z veseljem upo-
rabljajo. Računalnik nam je v pomoč in 
popestri nam marsikatero dejavnost.

Običajno se je okrog računalnika zbrala 
skupina otrok, uporabljal pa ga je le eden. 
Dogajanje na zaslonu so lahko spremljali 
vsi otroci in postali aktivni; komunicirali 
so, izražali čustva in misli, dajali pobude.  
So pa otroci med sabo zelo različni, do ra-
čunalnika imajo različen odnos; nekatere 
privabi, druge ne, nekaterim so všeč igre, 
drugim risanje, nekatere pritegnejo samo 
slike oziroma fotografije.

Najbolj priljubljen pristop je bil za 
otroke uporaba multimedijskih progra-
mov na zgoščenkah. Vedno je bilo po-
trebno vedeti, kaj bodo otroci delali in kaj 
bodo s tem dosegli, zato smo si zastavili 
določene cilje. 

Cilji, ki so jim otroci sledili, so bili 
splošni in ob konkretni dejavnosti tudi 
konkretizirani.  Na splošno pa so sledili:
-  razumevanju, da se računalnik 

lahko uporablja v različne namene 
(banka, trgovina ..),

-  navajanju na ustrezno uporabo ra-
čunalnika (red, čistoča, mehko pri-
tiskanje tipk), 

-  prepoznavanju temeljnih elementov 
računalnika (miška, zaslon, tiskal-
nik, zgoščenka),

-  premikanju po zaslonu gor in dol,
-  prostoročnemu risanju, risanju s čr-

tami.
Otroci so spremljali in se vključevali 

v dogajanje na monitorju tudi pri progra-

mih (igrah), ki smo jih vključili v naše de-
lo na osnovi vsebine, ki se je navezova-
la na načrtovano temo oziroma sklop. V 
jesenskem času smo utrjevali značilnosti 
živali, kasneje kuhali s pomočjo receptov 
(Maček Muri) in tako naprej.  

Fotografirali smo zanimive dogodke 
in različne dejavnosti, ki so se dogajale 
v vrtcu. Le-te smo shranili in si jih kas-
neje tudi ogledali preko računalnika. S 
tem smo podoživeli prijetne dogodke, 
se o njih pogovorili. Besedne aktivnosti 
otrok in sodelovanja tukaj ni manjkalo. 
Dogodki pa so nam ostali v spominu za 
daljši čas. 

Radi so uporabljali tudi program »Sli-
kar«, ki nam je nudil le eno izmed mož-
nosti za likovno izražanje, ustvarjanje. 
V področje otroškega likovnega ustvar-
janja je prinašal novo kvaliteto. Otroci so 
ustvarjali – risali z miško in končni izde-
lek je bil enkraten in neponovljiv. Kljub 
vsemu pa je otrokom omogočal različno 
ponavljanje med samim delom, poprav-
ljanje izdelka. Izredno radi so pobrisali 
narisano in nato ustvarjali na novo. Z ra-
čunalniško risbo niso dosegli stopnje, ki 
jo na splošno dosežejo pri običajnem ri-
sanju; pojavljalo se je tudi več posnema-
nja. Otroci na začetku še niso imeli toli-
ko svojih idej, jim je bil pa to nov izziv. 
Poleg risanja in grafičnega oblikovanja so 
svoje izdelke tudi natisnili. Navdušeni so 
bili, ko so svoje izdelke dobili v roke. Le-
te so si ogledali, jih primerjali in včasih 
izobesili na steno. 

Otroci lahko uporabljajo računalnik 
pod nadzorom – sami ali ob pomoči ene 
izmed naju s pomočnico. Najina naloga 
je poskrbeti, da pridejo na vrsto vsi, ki 
si to želijo. Veselje, ki ga doživljajo ob 
delu, ob reševanju nalog, je tudi nama 
v zadovoljstvo in spodbuda za nadaljnje 
delo. Misliva, da nam je računalnik odli-
čen pripomoček, s katerim se otroci učijo 
skozi igro, ne da bi se tega zavedali, za-
to bova s tem delom še nadaljevali in ga 
tudi nadgrajevali.

Jana Pogačnik, dipl. vzg. 
Kranjski vrtci 

Računalnik v skupini predšolskih otrok 
– da ali ne?
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Predstavitve in nastopi za javnost

XVII. posvet Skupnosti vrtcev Slovenije
Posvet z delovnim naslovom Vr-

tec na prostem – možnosti in izzivi, 
je potekal 5. in 6. marca 2009 v Kon-
gresnem centru v Portorožu. Organi-
zacijo je Skupnosti vrtcev Slovenije 
tudi tokrat pomagalo odlično izpelja-
ti podjetje Dedalus d. o. o. iz Ljublja-
ne, strokovno pa je posvet pripravil 
programski svet v sestavi: Ivana Le-
skovar, mag. Betka Vrbovšek, Cvet-
ka Rošker, Branka Kovaček in Desa-
na  Šimičić.

Ivana Leskovar je uvodoma raz-
ložila, zakaj se je Skupnost vrtcev 
Slovenije odločila, da s posvetom 
nameni posebno pozornost biva-
nju otrok na prostem, še posebej pa 
gibalnim dejavnostim. Vse več časa 
preživimo v zaprtih prostorih, otro-
ci veliko sedijo, se premalo gibljejo, 
družine v večjih krajih preživljajo 
veliko časa v nakupovalnih središ-
čih. Kaj lahko stori vrtec za izbolj-
šanje razmer? Otrok je namreč velik 
del najbolj aktivnega časa v vrtcu, 
zato smo odgovorni in dolžni skr-
beti za njegov zdrav razvoj tudi z 
bivanjem na prostem in raznovrst-
nim gibanjem.

Božena Bratuž, predsednica skup-
nosti, je poudarila, da so se vsi po-
sveti, ki so organizirani vsako drugo 
leto, do sedaj dotaknili vseh podro-
čij dejavnosti vrtcev in vzgojiteljev. 
Ker skupnost združuje večino vrtcev 
v Sloveniji, želi s posveti spodbudi-
ti kritično vrednotenje lastne prakse 
vsakega vrtca in vzgojitelja.

Posvet je pozdravil tudi minister 
za šolstvo in šport, prof. dr. Igor Luk-
šič. S humorjem je dodobra sprostil 
začetno napeto vzdušje v plenarni 
sredini in nakazal nekaj nujnih spre-
memb zakonodaje v prihodnje.

V plenarnem delu so se nato pred-
stavili trije predavatelji:
- prof. dr. Jurka Lepičnik Vodo-

pivec iz Pedagoške fakultete Uni-
verze v Mariboru,

- prof. dr. Rado Pišot iz Pedagoške 
fakultete in Znanstvenorazisko-
valnega središča Univerze na Pri-
morskem ter

- dr. Barbara Japelj Pavešič iz Pe-
dagoškega inštituta v Ljubljani.

Prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec 
je izpostavila socialne kompetence 
in strategije podpore v vrtcu, prof. 
dr. Rado Pišot je predaval o vlogi in 
pomenu gibalnih dejavnosti na pro-
stem za zdravje otrok, dr. Barbara Ja-
pelj Pavešič pa o povezanosti gibanja 
in matematike v skrbi za kognitiv-
ni razvoj otrok. Dan se je zaključil z 
odlično predstavitvijo komedije stro-
kovnih delavk iz Vrtca Ptuj in skup-
no večerjo.

Naslednji dan so se predstavi-
le vzgojiteljice z referati iz prakse. 
Prispevki so bili zanimivi in delež-
ni velike pozornosti, pozitivnih in 
kritičnih pripomb. Predvsem pa so 

spodbudili k razmišljanju in iskanju 
izvirnih rešitev v različnih okoljih. 
Zaključke in nadaljnje usmeritve za 
kakovostno delo na področju gibanja 
na prostem je nato podala mag. Bet-
ka Vrbovšek.

Skupnosti vrtcev Slovenije, poseb-
no še predsednici Boženi Bratuž in 
članicam programskega sveta, iskre-
ne čestitke za strokovno premišljen 
in odmeven posvet, organizatorju 
Dedalus d. o. o. pa za izvirno pove-
zovanje in odlično organizacijo.

B.V.

Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Božena Bratuž

Pogled v dvorano in na goste posveta.
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