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Dnevi, v katerih prebirate zadnjo številko Vzgojiteljice v letu 2008, so v vrtcih 
že prepraznično obarvani. Čeprav v javnih vrtcih ne praznujemo praznikov – otroci 
jih praznujejo skupaj z družinskimi člani v zavetju doma –  potrka predpraznično 
vzdušje tudi na okna igralnic. Vprašanje je samo v kakšni obliki in na kakšen način 
mu v vrtcih dovolimo vstopiti. 

Če bi bil to potrošniško naravnan način, kot ga z dobičkom izvajajo v trgovskih 
hišah, bi bilo gotovo napak. Če otroci kaj v dnevih pred božično-novoletnimi prazniki 
v vrtcu še posebej potrebujejo, so to umirjene dejavnosti, prijetna skupna druženja 
ob glasbi, pravljicah in zgodbah, lutkovnih in dramskih igrah, dejavnostih obliko-
vanja in slikanja, morda priprava peciva po preprostem receptu ali kaj podobnega. 
Vse dejavnosti, ki so daleč od kakšnega nervoznega hitenja. Vrtec kot oaza varne 
umirjenosti, ki so je otroci vse redkeje deležni v svojem domu.

Starševstvo ni bilo nikoli lahko poslanstvo, tudi danes ni. Težko je pluti v družin-
skem čolnu med čermi različnih pričakovanj, zahtev in vplivov. Veliko delodajalcev 
zahteva od svojih zaposlenih največ dela ravno v mesecu decembru. Vtis imam, da 
jo najslabše odnesejo ravno najmlajši delavci, tisti, ki imajo še majhne otroke, a to 
danes nikogar ne zanima. Utrujenim stršem pogostokrat pomiri občutek krivde igra-
ča, ki zamoti otroka, zato da imajo vsaj malo miru tudi zase. Kdo bi jim zameril ...

Naravnanost potrošniške kulture na “želeti – kupiti – biti srečen” naredi otroško 
srce za trenutek morda zadovoljno, a samo za trenutek, ki se skupaj z zavrženo šaro 
razblini v nič. Otroke ni mogoče dolgo goljufati, saj nezmotljivo začutijo, da je bistvo 
v odnosih, ne v stvareh. Zadovoljile bi jih predvsem take zadeve, ki jih ni mogoče 
kupiti z denarjem: skupna igra in branje pravljice, sodelovanje pri skupnem opravi-
lu ali delu, sprehodi, skupna doživetja v popoldnevih ali večerih.

Tudi vzgojiteljice in vzgojitelji si šele takrat, ko si upamo biti iskreni v medseboj-
nih pogovorih, priznamo, da tudi v vrtcih še ni vse tako, kot bi si želeli, da bi bilo. 
Desetletno prizadevanje s kurikularno prenovo je gotovo dalo veliko pozitivnih iz-
boljšav, tako pri strokovnem delu z otroki kot pri sodelovanju s starši, toda življenje 
je takšno, da se vedno znova pojavljajo novi problemi in s tem novi izzivi. Tako, na 
primer, mi je veliko vzgojiteljic že potožilo o problemu, ki nastane, ko imajo otroci 
na določen dan možnost igre z igračami, ki jih prinesejo od doma. Nekateri ob vsa-
ki priložnosti, še posebno pa v decembru,  prinesejo najnoveše modele elektronskih 
igrač, s katerimi se (skupaj s starši!) postavljajo pred drugimi otroki. Kako se potem 
počutijo tisti, ki nikoli ne prinesejo ničesar, vidijo vzgojiteljice na obrazih in v očeh. 
Ponekod v vrtcih zato ukinjajo pravico prinašanja igrač od doma.

V javnem vrtcu se gotovo trudimo za odpravljanje razlik, ki so posledica socialne raz-
ličnosti, bolje rečeno, socialne nepravičnosti. Z velikimi napori ustvarjamo med otroki 
vzdušje enakovrednosti, enakih pravic, sodelovanja, prijateljevanja, medsebojne pomoči 
in podpiranja. Poudarjamo vrednote prosocialnega vedenja, skrbi za drugega, spoštljive 
komunikacije in odgovornega sobivanja. Povsod tam, kjer je takšno vzgojno delo pravi-
lo, ne izjema, ugotavljamo, da otroci sčasoma razvijejo sposobnost vživljanja v drugega 
in njegove potrebe, da se med otroki vzpostavi kakovostna komunikacija, da izražajo z 
besedami in dejanji medsebojno naklonjenost, da se pogostost konfliktov zmanjša na 
minimum, da se naučijo sklepati kompromise, vztrajati ali popustiti, zagovarjati svoje 
mnenje. Verjamemo, da se bo takšna temeljna izkušnja, ki jo lahko dobi otrok v javnem 
vrtcu, globoko vrezala v njegovo duševnost in pustila v njej trajno sled.

V upanju, da bodo predpraznični dnevi v naših vrtcih in srcih potekali v čim 
bolj umirjenem in pozitivnem pedagoškem razpoloženju, vam naj zaželim lep 
božič v krogu najbližjih ter velikodušnosti in zdravja polno leto 2009.

Srečno!                                                                                         
Urednica

Uvodnik
Lepo pozdravljeni!

SNEŽNO DREVO - Florjan Skaza (5 let) 
mentorici Danica Kolar in Milena Barl,  

VVZ Slovenj Gradec

Kotiček uredništva
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Vrtec se predstavi

Vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin

Ponosni smo na svoje delo

Lahko predstavite bralcem in bral-
kam Vzgojiteljice Vrtec Ilke Deve-
tak Bignami Tolmin?

Vrtec Ilke Devetak Bignami Tol-
min ima stoletno tradicijo. Ustano-
vili so ga starši, in sicer leta 1901. 
Že takrat so se zavedali, da je poleg 
družinske vzgoje zelo pomembna 
tudi institucionalna vzgoja. V vrtec 
so sprejemali otroke med 3–6 letom 
starosti. Takratno vodstvo je sprejelo 
Pravila zasebnega vrtca v Tolminu, ki 
jih hrani Državni arhiv v Trstu. Pra-
vila so zahtevala, da vrtec vodi za to 
usposobljena in s strani šolskih ob-
lasti potrjena oseba. 

Danes je vrtec samostojen jav-
ni zavod s trinajstimi oddelki. Po-
leg centralne stavbe ima dve enoti: 
v Volčah in na Volarjih. Vključenih 
je 217 otrok, za katere skrbi 28 stro-
kovnih delavk. Vseh zaposlenih de-
lavcev je 39. Naša vizija: »Sem jaz, 
si ti, smo mi, skupaj gradimo svet 
srečnih in zdravih, igrivih ljudi« vo-

di in usmerja delo našega kolektiva. 
V vseh oddelkih izvajamo celodnev-
ni program, za poldnevne programe 
ni velikega interesa. Že tretje leto po-
nujamo otrokom, ki niso vključeni 
v vrtec, program Cicibanove urice, 
in sicer enkrat tedensko v popoldan-
skem času. Ugotavljamo, da je ta ob-
lika dela ustrezna, saj otroci in starši 
spoznavajo delo in program vrtca. 
Na osnovi pozitivnih izkušenj neka-
teri starši vključijo otroka že med le-
tom v redne oddelke vrtca.

Imate tudi obogatitvene in nad-
standardne dejavnosti?

Vsako leto ponujamo otrokom v 
popoldanskem času obogatitvene 
dejavnosti, ki jih vodijo strokovne 
delavke vrtca ali zunanji sodelavci. 
Nadstandardna oblika programa je 
letovanje otrok na Pacugu ali občas-
no bivanje in nočitev v zunanji enoti 
na Volarjih. Ta enota je v poletnem 
času preurejena v počitniški dom in 

namenjena letovanju predšolskih 
otrok. Še posebej pa sem ponosna, 
da smo med prvimi vrtci, ki so zače-
li s programom vadbe za dojenčke 
in mamice na starševskem dopustu, 
v sodelovanju z otroško ambulanto 
v Zdravstvenem domu v Tolminu. 
Program izvajamo že dvanajsto le-
to. Vodita ga strokovna delavka vrt-
ca in Zdravstvenega doma. Vključeni 
smo v mednarodni projekt EKO vr-
tec in »Svet gibanja, svet veselja« Fit 
Slovenija ter projekt Turistične zveze 
Slovenija in Skupnosti vrtcev Slove-
nija  »Turizem in mladi«.

Kurikulum za vrtce bo naslednje 
leto dopolnil deseto leto obstoja. 
Kako uspešno ste spremembe, ki 
jih je prinesel, uveljavili v vašem 
vrtcu?

Kurikularne spremembe so prines-
le pozitivne rezultate. Že pred tem je 
bila polovica oddelkov vključena v 
metodologijo korak za korakom. Stro-
kovne delavke so bile aktivno vključe-
ne v vsa izobraževanja, ki jih je orga-
niziral Pedagoški inštitut v Ljubljani. 
Po sprejemu nacionalnega dokumen-
ta Kurikulum za vrtce pa smo vsebino 
le-tega natančno obravnavali na stro-
kovnih aktivih in se trudili, da teorijo 
prenesemo v praktično delo in živ-
ljenje vrtca. Z uvajanjem sprememb 
nismo imeli večjih težav. Posebno 

Ravnateljica Majda Maglica

Na Tolmin, mesto od leta 1952, je najlepši pogled s Kozlovega roba, osamel-
ca sredi kotline, kjer je človek že v prazgodovinskem času  zidal svoja var-
na gradišča.  V 12. stoletju so na njem oglejski patriarhi postavili utdbo, 
ki jo, čeprav načeto od zobovja časa, lahko občudujemo še danes. Tolmin, 
vsako leto lepši z novimi fasadami, cvetočimi koriti, vsako leto boljšo go-
stinsko in turistično ponudbo, pa tudi z nekaj industrije, stoji na nemirnih 
potresnih tleh zgornje soške doline. Nemirna pa niso samo tla, nemirno 
žuborita Soča in Tolminka, ki tod prelivata svoje vode in skupaj nadaljuje-
ta proti Jadranskemu morju. Nemirno se prelivajo, razlivajo, padajo in se 
pretakajo skozi prelestno divjino korit in tesni nešteti pritoki Soče in Tol-
minke. Nemirno postane srce, ko zasluti globino Dantejeve jame  ob cesti 
proti Čadragu, ko se oči spustijo v korita Zadlaščice, kjer se je med stena-
mi ujela kamnita madrvedova glava.  Še planinec, vajen planinskih lepot, 
zatrepeta srce ob pogledih na okoliške Bohinjske gore. Če pa se oglasiš še 
v muzeju, kjer se lahko seznaniš z burno zgodovino Tolmina in okolice, naj 
omenim samo pustošenje Turkov, znani kmečki upor in krvave bitke prve 
svetovne voje, se spoštljivo pokloniš rojakom, ki na tem prelepem, a tudi 
napornem svetu, trmasto vztrajajo iz roda v rod na svojih tleh. 

Ravnateljica Vrtca Ilke Devetak Tolmin, MAJDA MAGLICA, prava tol-
minska rožica, se ne boji ovinkastih cest, tesnih korit in samotnih poti. 
Vse to je del njenega življenjskega okolja, sveta, ki ga spoštuje in ljubi. 
Kot je ljubila svoj poklic in mu prav po tolminsko ostala zvesta v živ-
ljenjskem poslanstvu: vzgajati in učiti predšolske otroke in sodelovati z 
njihovimi starši ter ohranjati vrtec kot javni zavod. 
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pozornost smo namenili organizaciji 
zdravega, varnega in prijetnega pros-
tora za bivanje otrok. Poglobili smo 
vključevanje staršev v delo vrtca. Vse 
strokovne delavke dobro poznajo na-
čela in cilje kurikuluma in jih upošte-
vajo pri vsakodnevnem delu.

Kaj menite, katera kurikularna 
načela predstavljajo za prakso 
večine vrtcev še vedno trd oreh?

Menim, da še vedno predstavlja 
problem načelo enakih možnosti, 
upoštevanje različnosti med otroki, 
ter načelo multikulturalizma. Ugo-
tavljamo, da je v vseh vrtcih vklju-
čenih vedno več otrok, ki prihajajo 
iz drugega socialnega in kulturne-
ga okolja. To predstavlja težave za 
otroka in njihovo družino (vrtec kot 
novo okolje, sporazumevanje …) ter 
tudi za delo vzgojiteljice. Strokovne 
delavke bi potrebovale več znanja o 
različnih kulturnih navadah in po-
sebnostih okolja, iz katerega otrok 
prihaja.

Vzgojno-izobraževalni proces je 
svojevrstna oblika komunikacije, a 
vseeno je načrtovanje tega procesa 
nuja. Lahko predstavite poudarke na-
črtovanja vzgojno-izobraževalnega 
dela v vašem vrtcu? Kako poteka?

Mislim, da je za kvalitetno delo 
v oddelku nujno potrebno skupno 
načrtovanje obeh strokovnih delavk. 
Pred nekaj leti sem na vzgojiteljskem 
zboru predlagala, da bi organizirali 
načrtovanje dela v tandemih v od-
delku, enkrat tedensko po dve uri, 
izven delovnega časa v oddelku. De-
lavke so to organizacijo načrtovanja 
sprejele, kljub nekaterim dvomom 
in pomislekom, ali bo ta način na-
črtovanja omogočal uspešnejše de-
lo. Kmalu smo se vsi strinjali, da je 
ta oblika dela prava, saj je bistveno 
vplivala na kvaliteto vzgojno-izobra-
ževalnega dela v oddelku.

Kaj menite o daljši prisotnosti 
delavk na delovnem mestu, ki ga 
uvajajo nekateri ravnatelji?

Vsak ravnatelj je pri organizaciji 
dela avtonomen. Sama daljše priso-
tnosti delavk na delovnem mestu ni-
sem uvedla. Analiza prisotnosti otrok 
v našem vrtcu je pokazala, da trenut-
no ni potrebe po daljši prisotnosti 

obeh strokovnih delavk na delovnem 
mestu. Strokovne delavke med šol-
skim letom pripravljajo različne ak-
tivnosti v popoldanskem času: ustvar-
jalne delavnice, lutkovne predstave, 
javne prireditve, sodelujejo na sejmih 
v kraju in izven njega … Z izvedbo 
vseh načrtovanih vsebin  strokovne 
delavke dosegajo obvezni letni fond 
ur, večkrat še več. Vrtci smo si zelo 
različni glede na okolje, v katerem ži-
vimo, zato menim, da ni pametno po-
staviti enotnih urnikov.

V čem ste se v vašem kolektivu za-
dnja leta posebej izpopolnjevali, 
kje so močnejša področja vaših 
kolegic?

Že vrsto let je naša prednostna 
naloga področje gibanja in skrb za 
zdravje. Osmo leto smo vključeni 
v mednarodni projekt Fit Slovenija: 
»Svet gibanja, svet veselja«. Vse stro-
kovne delavke so bile v tem obdobju 
vključene v izobraževanja s področja 
gibanja. Z vključitvijo v projekt »S 
skupnimi koraki gradimo kakovost v 
vrtcu« (izvedbo projekta je omogoči-
lo sofinanciranje Evropskega social-
nega sklada in MŠŠ) smo vsebine s 
tega področja poglobili. Še vedno iz-
vajamo naš projekt z naslovom »Z gi-
banjem oblikujemo življenjski stil«. 
Zavedamo se, da so koristi redne gi-
balne dejavnosti za zdravje nepre-
cenljivega pomena. Velika priprav-
ljenost, odgovornost in poglobljeno 
znanje strokovnih delavk pri izvaja-
nju gibalnih dejavnosti v vrtcu (vad-
bene ure, aktivni sprehodi, gibalne 
minute, sprehodi, igra na prostem 
…) omogočajo kakovosten in gibal-
no bogat program.

Spanje in počivanje, opravila v 
zvezi z obleko in obutvijo, nega 
in uporaba sanitarnih prostorov 
so bila pred uveljavitvijo kuriku-
luma najbolj kritizirana področja 
življenja v vrtcu. Kaj je po desetih 
letih pri vas drugače?

Že pred uvedbo Kurikuluma za 
vrtce smo se zavedali te problema-
tike. Starejši otroci, ki so obiskovali 
vrtec, pogosto navajajo kot negativ-
ne izkušnje iz vrtca prav počitek in 
prehrano. Po sprejemu Kurikuluma 
smo evalvirali obstoječe stanje na po-

dročju dnevne rutine in začeli uva-
jati spremembe:
- uvedbo fleksibilnega prihoda 

otrok v vrtec glede na delovni 
čas staršev,

- počitek otrok od četrtega pa do 
šestega leta starosti le na željo 
staršev otrok,

- veliko pozornost smo namenili 
procesu prehranjevanja (mož-
nost izbire, urejenost prostora, 
čas prehranjevanja …). Danes 
ugotavljam, da se strokovne 
delavke zavedajo pomena dejav-
nikov dnevne rutine in jih znajo 
umestiti v svoj operativni načrt.

Katere dejavnike kakovosti izpo-
stavljate kot ravnateljica, ko priso-
stvujete vzgojno-izobraževalnemu 
delu v oddelkih in kot pedagoški 
vodja svetujete vzgojiteljicam?

Pomembno mi je, da ob vstopu v 
oddelek začutim pozitivno klimo, ki 
se odraža v medsebojnem odnosu in 
sodelovanju med  strokovnima delav-
kama in v dobrem počutju otrok. De-
javnikov kakovosti je seveda več. V 
zadnjem času sem pozornost nameni-
la zlasti dnevni rutini in področju gi-
banja – vadbene ure, aktivni sprehodi. 
Po izvedbi dejavnosti sva z vzgojite-
ljico skupaj evalvirali izvedeno dejav-
nost. Zadnja leta redno izvajam »letne 
razgovore« z vsemi strokovnimi de-
lavkami, kjer skupaj ovrednotiva delo 
preteklih let, na njeno pobudo načrtu-
jeva cilje za prihodnost, nove izzive, 
močna strokovna področja ter odnose 
med sodelavci. Ta oblika sodelovanja 
je zelo uspešna, saj nudi možnost do-
bre komunikacije, pri tem ni časovnih 
omejitev, vzpostavljen je odprt osebni 
odnos, v katerem lahko skupaj načr-
tujeva osebno in strokovno rast. 

V šolskem letu 2008/09 se izteka 
tudi vaša poklicna pot. Kakšen je 
pogled na prehojeno pot?

Pred sedemintridesetimi leti sem 
kot vzgojiteljica začela z delom v vrt-
cu Kanal, kasneje v vrtcu v Tolminu. 
Kmalu sem prevzela vodstveno delo. 
Že 21 let je vrtec Tolmin samostojen 
javni zavod, ki ga vodim kot ravna-
teljica. Veliko lepega sem doživela s 
svojim kolektivom. Skupaj smo ras-
li, delali, načrtovali, se izobraževa-
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li in pridobivali nove izkušnje. Sku-
paj smo dosegli kakovostno življenje 
in delo v vrtcu, ki je prepoznaven v 
svojem ožjem in širšem okolju. Veli-
ko sem se naučila in danes sem za-
dovoljna s prehojeno potjo. Dožive-
la sem veliko različnih in zanimivih 
dogodkov, preizkušenj, o katerih bi 
lahko pripovedovala dolge ure.

Nam lahko zaupate, česa ne bi več 
ponovili in na kaj ste posebej po-
nosni?

V življenju brez konfliktov ne gre. 
Vsako negativno izkušnjo sem vzela 
kot problem, ki sem ga poskušala re-
šiti in se iz njega tudi nekaj naučiti. 
Ponosna sem na kolektiv, ki je bil pri-

pravljen sprejeti vse moje izzive, ki je 
prevzemal odgovornost za izpeljavo 
skupno načrtovanih nalog. Veliko mi 
pomeni strokovno izobraževanje in 
pridobitev diplome na Pedagoški fa-
kulteti v Ljubljani. Pomembno je bilo 
tudi sodelovanje v odboru Skupnosti 
vrtcev Slovenije, Združenju ravnate-
ljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, so-
delovanje s Šolo za ravnatelje. Vsa ta 
sodelovanja so vplivala na moje delo 
in osebno ter profesionalno rast. Zna-
nje, vrednote, izkušnje sem vnašala v 
življenje in delo vrtca.

Kako doživljate obdobje tik pred 
upokojitvijo?

Tudi obdobje pred upokojitvijo je 
pestro in delavno. Poleg rednega dela, 
ki ga ima vsaka ravnateljica, moram 
poskrbeti za korektno in pravilno pre-
dajo dela novi ravnateljici. December 
je tudi primeren čas za zahvalo vsem, 
s katerimi sem dolga leta sodelova-
la. Pride trenutek, ko prideš do kon-
ca ene od svojih prehojenih poti. To je 
trenutek, ko je prav, da slediš svojim 
sanjam in ko se končno lahko oddaljiš 
od ustaljenih vzorcev dneva.

Kaj želite predšolski vzgoji v bo-
doče? Na kaj naj bodo pozorne 
vaše kolegice ravnateljice?

Na doseženo strokovnost sloven-
skih vrtcev moramo biti posebno po-
nosni, saj smo v samem evropskem 
vrhu. Želim, da bi tako tudi ostalo. 
Predšolska vzgoja je največja nalož-
ba v otrokovem razvoju in želim, da 
bi se tega zavedali vsi. Ravnateljice 
in ravnatelje pozivam, da v sodelova-
nju s Skupnostjo vrtcev Slovenije in 
Združenjem ravnateljic in ravnateljev 
vrtcev ohranjajo in nadgrajujejo do-
seženo raven.

Kaj bi iz svojih bogatih izkušenj pri-
poročali mlajšim, tistim, ki šele za-
čenjajo svojo vzgojiteljsko kariero?

Za delo vzgojiteljice sem se od-
ločila še pred zaključkom osnovne 
šole. Hvaležna sem staršema, da sta 
mi pomagala uresničiti to željo. Delo 
vzgojiteljice je zahtevno in terja vse-
življenjsko izobraževanje in ljubezen 
do otrok. Želim, da bi se za ta čudovit 
poklic odločali fantje in dekleta, ki so 
pripravljeni prevzemati odgovornost 
in uresničevati v poklicu vzgojitelja 
ali vzgojiteljice svoje profesionalno 
in življenjsko poslanstvo. 

Poklic vzgojiteljice oz. vzgojitelja je 
lepo poslanstvo. Ne more ga oprav-
ljati vsak in vsakemu tudi ni name-
njen. Zato v vrtcu delajo posebni 
ljudje. Iskreno si želim, da bi pri 
svojem delu vztrajali, uresničevali 
vaše poslanstvo in vizijo. 

Spraševala je:  
Betka Vrbovšek

TO SEM JAZ - Vid Kavnik (3,5 let) 
mentorja Irena Pijovnik in Dejan Guzman, VVZ Slovenj Gradec, enota Podgorje



vzgojiteljica 7

O tem in onem iz naših vrtcev

Z otroki smo se pogovarjali in do-
govorili, da si bomo ogledali letala. 
Na izlet smo se odpravili konec me-
seca maja in to na bližnje letališče v 
Slovenj Gradcu. V organizacijo izle-
ta so se vključili starši, ki z otrokom 
večkrat obiskujejo letališče, saj več-
krat preletijo koroško nebo.

Letališko osebje in piloti so nas 
toplo in z veseljem sprejeli. Piloti so 
nam omogočili ogled letal in pri vsa-
kem letalu so nam podrobno opisali 

letala in njihove značilnosti in pri-
jazno dopustili otrokom  uživati ob 
sedenju v letalu in ogledih aparatur. 
To je bilo doživetje!

»Kar vsak svoje letalo bomo ime-
li,« smo si rekli in že smo gubali pa-
pir. Nastalo je letalo, ki smo ga sami 
pilotirali po pravi letalski stezi.

Ob koncu čudovitega dne, ki nam 
ga je polepšalo lepo vreme, so na-
še glave še vedno pogledovale v ne-
bo, kjer je nekaj padalcev skočilo iz 

letala in pristajalo na travnati povr-
šini pred našimi očmi – samo nekaj 
metrov stran od nas. Njihova padala 
so bila velika in lepa, pisana in za-
nimiva.

Preživeli smo čudovit dan in za-
dovoljni, veseli, polni vtisov smo se 
pozno popoldan poslovili.

Helena Krejan, vzg. 
Vrtec Slovenj Gradec

Na letališču 

Obisk pošte
Letos sva se s sodelavko odloči-

li, da bomo z otroki v oddelku spo-
znavali poklice staršev in tudi dru-
gih prebivalcev Moravč. Skupaj sva 
zbirali začetne ideje in možnosti 
ter že na prvem daljšem sprehodu 
izkoristili priložnost in kar na po-
ti vprašali poštarja Marka, če bi se 
nam lahko predstavil. Predlagal je, 
da ga obiščemo na pošti. Z otroki 
smo skozi cel teden spoznavali, kaj 
dela poštar, kaj najdemo na pošti in 
kaj se tam sploh dogaja. Pobarvali 
smo poštarja, se naučili kratko re-
citacijo o njem ter izdelali plakate. 

Na sprehodih smo opazovali poštne 
nabiralnike in hišne številke ter se 
tako kar dobro poučili o samem de-
lu poštarja.

Končno je prišel naš težko priča-
kovani petek in otroci so z velikim 
navdušenjem, z narisanimi risbica-
mi v znak zahvale ter z ustvarjenima 
plakatoma o pošti odpravili na ob-
isk. Že od daleč nam je poštar Marko 
z nasmehom na obrazu mahal v po-
zdrav in nas tudi povabil noter. Pri-
jazna gospa Dragica, ki je tam vodja 
pošte, nas je z veseljem sprejela in 
skupaj s poštarjem sta na prijazen 

način razložila, kako poteka razvr-
ščanje pošte, kam jo zloži in kako 
pride pošta do našega poštnega na-
biralnika. 

Gospa Dragica nam je podarila 
eno od otroških knjig, ki jih proda-
jajo na pošti. Zahvalili smo se jima 
in počakali, da se je pošta uradno 
odprla, da smo videli, kako bodo 
notri začeli prihajati obiskovalci. 
Za konec smo se s poštarjem še fo-
tografirali.

Ana Gerčar, vzg. 
Vrtec Moravče

V našem vrtcu se že vrsto let ob 
tednu otroka izvajajo različne dejav-
nosti, ki nudijo otrokom veliko vese-
lja in radosti. Ker pa je to čas začet-
ka jeseni, ki nam prav tako omogoča 
mnogo zanimivih možnosti, od po-
kušine kostanjev do jesenskega sad-
ja, smo tudi letos izvedli otroško 
popoldansko prireditev z imenom 
„Praznovanje jeseni”. 

Prireditev je potekala 6. 10. 2008 
na igrišču našega vrtca. Otroci so pri-

šli na prireditev v spremstvu staršev, 
babic, dedkov … Povabili pa smo tudi 
otroke, ki vrtca ne obiskujejo, saj smo 
želeli, da bi se vsi poveselili z nami.

Praznovanje se je začelo s pesmi-
cami, plesom, glasbo, nadaljevalo pa 
z likovnimi dejavnostmi. Ob pomoči 
staršev so si otroci izdelali medvedka 
iz odpadnega materiala, rože iz pisa-
nih balonov, barvali so pobarvanke z 
jesenskimi motivi ter s kredami risali 
obrise svojih rok.  

Na voljo so imeli tudi športne rek-
vizite, s katerimi so izkazovali svoje 
gibalne sposobnosti. Ob dejavnostih 
so otroci ter tudi njihovi starši zelo 
uživali, bili pa so tudi zelo ustvarjal-
ni in aktivni. Na koncu je sledila tudi 
pogostitev z jesenskim sadjem.

Tatjana Avsenak, vzg. 
Vrtec Hrastnik

Ob tednu otroka
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Mesec požarne varnosti smo otro-
kom v vrtcu Ljutomer približali na ze-
lo prijeten način. Strokovne delavke 
treh skupin smo skupno načrtovale 
vzgojno-izobraževalno temo, v kateri 
smo vse dejavnosti povezale z gasil-
ci in požarno varnostjo v vrtcu. Naš 
globalni cilj je bil spoznavanje dela ga-
silcev in ozaveščanje otrok o skrbi za 
lastno varnost in varnost drugih. 

V vrtec smo najprej povabili gasil-
ca, ki nam je v sproščenem pogovoru 
predstavil svoje delo in opisal vso po-
trebno opremo, ki jo pri svojem de-
lu potrebuje. Otroke je tako navdu-
šil, da so vsak dan posegli po gasilski 
opremi in se v igri vlog preizkusili 
tudi sami. Med drugim so imeli med 
opremo pravo gasilsko cev. Vživlja-
nje v vlogo gasilcev je bilo zelo in-
tenzivno, saj so gasilsko cev speljali 
na hodnik in jo držali, kot da bi zares 
gorelo. Preoblekli so se v suknjiče, 
nadeli gasilsko čelado in obuli gasil-
ske čevlje, obvezni del pa so bile tudi 
negorljive rokavice. 

V knjižnem kotičku smo v izobra-
ževalni slikanici prebrali vse, kar jih je 
zanimalo o gasilskih vozilih, požarih, 
nesrečah, reševalnih vozilih itd. 

Dotedanje izkušnje otrok z ga-
silci so bile zelo različne. Nekateri 
jih srečujejo pogosto, ker so starši 
prostovoljni gasilci, ker živijo v bli-
žini ali so že doživeli kakšno nesre-
čo ali celo požar, drugi pa so vse to 
doživljali prvič. 

Ko smo ugotovili, kakšna vozila 
vozijo gasilci, kakšno opremo imajo 
in kaj počnejo, smo skupaj izdelali 
plakat. Od doma so prinesli fotogra-

fije, revije, uganke, koledarje, ki so 
vsebovali ves slikovni material. Na-
stalo je več različnih plakatov, odraz 
njihovega razumevanja in vedenja o 
izbrani temi.

V okviru vzgojno-izobraževalne 
teme smo izvedli še evakuacijsko va-
jo na oddelku (ne v celotnem vrtcu) 
in bila je uspešna. Otroci so spozna-
li pomen organiziranega in hitrega 
umika iz območja nevarnosti ob mo-
rebitnem požaru in reakcijskega ča-
sa, v katerem smo uspeli zapustiti 
stavbo vrtca.

Vsi skupaj smo odšli tudi do ga-
silskega doma in si ogledali vse, kar 
uporabljajo gasilci: vsa vozila, opre-

mo, oblačila, obutev … Na koncu pa 
nas je gasilec odpeljal z gasilskim 
vozilom nazaj v vrtec. Med potjo je 
vklopil sireno, da so otroci slišali tu-
di zvok in doživeli vožnjo z vkloplje-
nimi lučmi.

Otroci so bili navdušeni, njihove 
izkušnje pa se iz dneva v dan nadgra-
jujejo in dopolnjujejo. Mogoče se bo 
res nekaj otrok odločilo za vključitev 
med podmladek prostovoljnega ga-
silskega društva, morda pa bo nekoč 
kakšen postal celo poklicni gasilec. 

Nada Rajtman, dipl. vzg. 
Vrtec Ljutomer

Gasilci v vrtcu in evakuacijska vaja 

Igra vlog: gasilci 



vzgojiteljica 9

Za dobro prakso

Računalnik kot možnost
V vsakdanjem življenju je osva-

janje novih tehnologij vse pogosteje 
prisotno tudi v otroštvu. Prav goto-
vo je računalnik tisti medij, ki je vse 
bolj domač tudi otrokom v predšol-
skem obdobju. Kako bomo najbolje 
izkoristili to možnost, je seveda od-
visno od nas samih, ki se ukvarjamo 
s predšolskimi otroki. V vrtcu lah-
ko to uspešno izkoristimo za razvoj 
porajajoče se pismenosti na podro-
čju jezika. To je ena izmed mnogih 
možnosti, ki jo ponuja računalniška 
tehnologija. 

Spodbuda za porajajočo se pisme-
nost

Porajajoča se pismenost je kot 
priprava na branje in pisanje, ki je v 
večji meri prisotna predvsem v dru-
gem starostnem obdobju. Preko ra-
čunalnika se lahko otrok razvija na 
več ravneh jezika; zanj je predvsem 
bistveno, da:
• zaznava in prepoznava vlogo be-

sed (oznake, imena programov …), 
• se spoznava s črkami (išče črke 

na tipkovnici, prepoznava črke 
med drugimi znaki, številkami),

• prepoznava črke iz svojega ime-
na (svoje ime zapiše), 

• povezuje črke z izgovorjenimi 
glasovi ter zapisom besed s po-
močjo tipkovnice,

• pripoveduje o nečem (opazuje 
slike, fotografije in se pogovarja 
o videnem),

• razume vlogo tiska, pisanja 
(otrok se pretvarja, da piše ali 
piše z določenim namenom, npr. 
svoje ime),

• pozna smer pisanja in branja (od 
leve proti desni),

• razume, da je tekst sestavljen iz 
besed in te iz črk,

• pozna in razume izraze črka, be-
seda, začetek besede …,

• se uči slediti preprostim navodi-
lom pri uporabi računalnika ali 
določene naloge, 

• ve, da lahko s pomočjo računal-
nika dobimo tudi vedno nove 
informacije.

Prednosti te tehnologije vseka-
kor ne smemo zanemariti, kajti rav-
no ta nam ponuja obilo možnosti, ki 
jih lahko ponudimo predšolskemu 
otroku. Pa ne le na področju jezika, 
tudi pri vseh ostalih področjih se da 
vključevati dejavnosti, ki pripomore-
jo k otrokovemu razvoju. S pomočjo 
programa slikar otroci lahko na pri-
mer rišejo po navodilu (gor, dol, le-
vo, desno …), ki je vsekakor pove-
zano tudi s cilji iz matematike. In če 
vključimo še risanje živali po vizual-
ni predstavi oz. po ogledu živali, je 
že cilj prepleten s ciljem umetnosti 
in narave. 

Prav tako lahko uprizorimo raz-
lična gibanja, kako se giblje naše telo 
in otroci to poskušajo narisati s po-
močjo miške, ki je povezana z razvi-
janjem motorike in orientacije, hkrati 
pa si otrok razvija spretnost manipu-
lacije z računalnikom.

Računalnik kot možnost za učenje
Vsi vidiki okolja – naravni, social-

ni, fizični in materialni svet – pred-
stavljajo kontekst učenja. Kuriku-
larna področja vključujejo nekatere 
strategije, ki predšolskemu otroku 

omogočajo, da raziskuje svet, se iz 
njega uči in ga razume. Otroci se uči-
jo skozi igro - tako, da nekaj počne-
jo, zastavljajo vprašanja, stopajo v 
interakcije z drugimi, postavljajo in 
preizkušajo teorije o tem, kako stva-
ri delujejo, ter smiselno uporabljajo 
materiale (Bahovec in Golobič, 20-
04). Vsekakor bi lahko dodali, da se 
učijo tudi tako, da se  navezujejo na 
prejšnje izkušnje, ki pa jih lahko smi-
selno povežemo tudi z uporabo raču-
nalnika. Tu velja omeniti tudi, da gre 
za stalno povezavo med otrokovim 
razvojem (v ožjem pomenu besede), 
učenjem in poučevanjem, ki se ka-
že zlasti v razmerju med otrokovim 
aktualnim in potencialnim razvojem 
(Marjanovič, 1997).

Pričakovanja in stališča otrok, ki 
se oblikujejo v predšolskem obdobju, 
bodo na otrokovo učenje vplivala 
skozi njegovo celotno življenje. Vse 
skupaj pa mu bo lažje, če ga bodo pri 
tem podpirali odrasli, usmerjali nje-
govo aktivno učenje in mu postavljali 
nove izzive – tudi z dejavnostmi, pri 
katerih je lahko delo z računalnikom 
tako zabavno kot koristno za razvi-
janje otrokovega razvoja že v obdo-
bju pred šolo.

Računalniški kotiček v oddelku 
Otroci našega oddelka imajo mož-

nost, da računalnik uporabljajo vsa-
kodnevno. Otroci imajo na voljo več 
programov, ki jih lahko uporabljajo. 
Med najpogostejšimi programi je sli-
kar, word ali pa računalniške didaktič-
ne igre, ki so primerne za otroke. Mo-
ramo namreč vedeti, da se otroci lahko 
igrajo Spomin, sestavljajo sestavljanke 
iz več ali manj delov, lahko si prilaga-
jajo težavnost ter si jo postopoma tudi 
zvišujejo, lahko se sami kontrolirajo, 
koliko zmorejo, lahko jim raste interes 
ter hkrati s tem tudi koncentracija pri 
delu. Vsekakor si tudi tukaj pridobiva-
jo vztrajnost, ki je predvsem pomemb-
na za otroke pred vstopom v šolo.

Na temo kako živali pridejo na svet 
smo iskali še literaturo o razmnoževa-
nju, življenjskem krogu … Otroci so 

Računalnik spodbuja porajajočo se 
pismenost predšolskega otroka 

Povzetek: Porajajoča se pis-
menost je kot priprava na 
branje in pisanje, ki je v več-
ji meri prisotna predvsem v 
drugem starostnem obdobju. 
Otroci se učijo tudi tako, da 
se navezujejo na prejšnje iz-
kušnje, ki pa jih lahko smisel-
no povežemo tudi z uporabo 
računalnika. V članku pred-
stavljam nekaj preizkušenih 
možnosti.

Ključne besede: vrtec, raču-
nalnik, porajajoča se pisme-
nost, področje jezika
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poleg novih informacij tudi ugotovili, 
da če želiš dobiti in iskati novo infor-
macijo, moraš vtipkati črke oz. bese-
do. Otroci se spet hkrati seznanjajo s 
pomenom besed, črk ter smisla po-
znavanja črk in branja besed.

Pomembno, kar ugotavljam pri 
otrocih pri delu z računalnikom, je 
tudi to, da si otroci med sabo poma-
gajo in se dogovarjajo. Če en otrok 
še ni toliko vešč kot na primer drugi 
otrok, je ta zelo vesel, če mu lahko 
pokaže, katero tipko lahko stisne. Na 
interakcijskem odnosu oba le prido-
bita. Prvi otrok, ki pokaže svoje zna-
nje drugemu otroku, je tako zaznal, 
da lahko drug drugemu pomagamo, 
pa ne le pri računalniški dejavno-
sti, temveč tudi v ostalih situacijah v 
življenju. Hkrati pa drugi otrok zna 
sprejeti pomoč, rad jo sprejme in se 
uči prositi za pomoč. Vse to so vešči-
ne, ki jih otrok potrebuje v življenju, 
interakcijski odnos pa je seveda tisti, 
ki mu pomaga pri reševanju proble-
mov in odpravljanju ovir, s katerimi 
se otrok srečuje.

Računalniška interesna dejavnost
Računalniško interesno dejavnost 

izvajamo v osnovni šoli v računalniški 
učilnici. Otroci se učijo, kako prižga-
ti računalnik, kako ga ugasniti, kako 
imenujemo posamezne dele pri ra-
čunalniku kot celoti, kmalu začne-
mo uporabljati tudi program slikar, 
kjer otroci predvsem manipulirajo z 
miško, da si razvijajo občutek in spre-
tnost z miško. Nato počasi dodajamo 
določene naloge z navodili (tu se ures-
ničujejo cilji iz več področij kurikula 

– jezika, matematike, družbe, narave, 
umetnosti ter tudi gibanja).

Ko so otroci osvojili delo s slikar-
jem, smo si zadali cilj, da vsak otrok 
napiše svoje ime s pomočjo tipkov-
nice. Hkrati so otroci svoje ime tudi 
natisnili in tako spoznali še eno na-
pravo – tiskalnik. 

Pri računalniški dejavnosti je po-
membno predvsem eno – strpnost in 
potrpežljivost. Otroku moramo pusti-
ti čas, da pridobljeno znanje večkrat 
izkusi, poskuša in eksperimentira 
vnovič, zopet in znova. Pomembno 
je, da opazimo otroka, ko mu dolo-
čena stvar ne uspe, da ga spodbuja-
mo in mu nudimo dodatno motivaci-
jo. Ob koncu računalniške interesne 
dejavnosti pa se z otroki pogovori-
mo. Dobro je, da otroci povedo, kje 
so imeli največ težav, zakaj mislijo ta-
ko, kako bi lahko to rešili itn. In zakaj 
je tak pogovor pomemben? Vsekakor 

predvsem zato, da se otroci učijo iz-
ražati svoja čustva, želje, potrebe in 
obenem ob tem iščejo tudi možno-
sti in rešitve problema. Na koncu je 
dobro, da otrok ve, kaj je bil današ-
nji namen, zakaj, kako, kje bom to 
znanje lahko uporabil itn. Vsekakor 
pa je to tudi povratna informacija za 
vzgojitelja, da lahko svoje delo tudi 
kritično in primerno reflektira.

Literatura:
· Kurikulum za vrtce, (1999). Ljubljana: 

Minstrstvo za šolstvo in šport in Zavod 
RS za šolstvo.

· Marjanovič Umek, L. (2001).Otrok v vrt-
cu. Priročnik h kurikulu za vrtce. Mari-
bor: Založba Obzorja.

· Dolar Bahovec, E. Bregar Golobič, K. (20-
04). Šola in vrtec skozi ogledalo. Priroč-
nik za vrtce, šole in starše. Ljubljana: 
DZS.

Simona Flisar, dipl. vzg. 
Vrtec pri OŠ Turnišče

Pajek, pajek hitro z mreže … 
Povzetek: V članku predstav-
ljam projekt o pajkih, ki smo 
ga izvedli. Dejavnosti, ki jih 
opisujem, bodo morda zanimi-
ve še za kakšno drugo okolje.

Ključne besede: pajek, mre-
ža, dejavnosti

Simona Flisar: Otroci pri računalniški interesni dejavnosti.

Izhodišče projekta
Ne vem zakaj, ampak otrokom 

so pajki blizu. Vse, kar leze in gre, 
otroke privlači. Ko smo po naključ-
ju zunaj naleteli na veliko in res le-
po izdelano pajkovo mrežo, je bilo 
navdušenje nepopisno. Tisti trenu-
tek sem se odločila za projekt o paj-
kih. Namen projekta je bil, da otro-
ci spoznajo pajka kot žival, njegovo 
življenje in značilnosti, obenem pa 

zanimanje s pajkov razširimo na vse 
živali  in varovanje narave.

Opis nekaterih dejavnosti v projektu
Ob knjigah
V oddelek smo prinesli več knjig 

o pajkih in drugih živalih. Ogledo-
vali smo si fotografije in ilustracije. 
Otroci so imeli veliko veselih trenut-
kov. Neki deček je med listanjem po-
močnico vzgojiteljice vseskozi držal 
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za roko in vzklikal »Lej pajk, pajk!«, 
nato vstal ter tekal gor in dol po ig-
ralnici. Tako so jih doživljali z vse-
mi čuti, si ogledovali žive v velikem 
kozarcu, jim šteli noge, opazovali, 
kako se gibljejo, kakšne velikosti sta 
glava in zadek. 

Seznanili smo se tudi z zgodbicami 
in pesmicami, ki govorijo o pajkih.

Pletemo mrežo 
Mize v igralnici sva obrnili naro-

be. Otrokom sva razdelili volno (raz-
lične barve) in jim dali čas za opazo-
vanje. Sama sem pričela okoli nog 
mize navijati volno, malo sem, malo 
tja, nižje, višje … Otroci me niso več 
samo gledali, začeli so posnemati. 
Včasih so se vmes tudi zapletli. Pu-
stili sva, naj otrok sam najde rešitev 
in jo seveda tudi je. Samo počepnil 
je in vsa mreža je bila nad njegovo 
glavo. Nato so tudi drugi pričeli so s 
plazenjem pod, se ulegli in od spod-
aj opazovali prekrižane, prekinjene 

črte. To dejavnost smo ponovili sku-
paj s starši.

V likovnem kotičku
V likovnem kotičku so slikali in ri-

sali pajka. Nastale so risbe, ki dovolj 
nazorno prikazujejo, kako so otroci 
doživljali temo. Ena od deklic je na 
sliki videla pajka v copatih. 

Pajka so izdelali tudi iz plastelina 
in kosmate žice. V kroglico plastelina 
so napikali žico, pri tem so eni upoš-
tevali število nog, drugi pa pazili na 
čimbolj pisano sestavo. Pred igralni-
co smo čez steno napeljali črno volno 
- mrežo in mednjo prilepili strašljive 
pajke. Otrok, poln idej, se je spraše-
val, če se bodo starši prestrašili, ko 
pridejo ponje.

Na igrišču in drugje
Zunaj so otroci iskali pajkove mre-

že, jih tipali, ugotovili, da se prsti lah-
ko prilepijo nanje, tako kot pajkov 
plen. Odtisnili smo jo na barvni list 
in si podrobneje ogledali potek črt. 

Sami smo izdelali mrežo iz lepila in 
vrvice ter ugotovili, da je tudi pajek v 
kozarcu spletel mrežo, kamor je za-
vil muho. 

Zgodila se je še ena prigoda - pajku 
v kozarcu se je zlomila noga. Otroci 
so pokazali veliko sočutja, zanimalo 
jih je,  kaj bo z njim, ali ga boli, bo 
še lahko hodil … 

Zaključek
Projekt smo po mesecu dni zaklju-

čili. Otroci še vedno opazijo mreže, 
povedo o zlomljeni nogi, narišejo 
pajka. Prepričana sem, da so se o njih 
veliko naučili. Na stropu smo imeli v 
obroču spleteno pajkovo mrežo in v 
svoji želji po odstranitvi sem naletela 
na njihovo prošnjo, naj še nekaj časa 
gledajo na nas, spodaj v igralnici.    

Lidija Dražnik, dipl. vzg. 
Javni vrtci Občine Žalec

Za dobro prakso

VESELJE NA SNEGU - Anja Škof (4,5 let) 
mentorica Stanka Rolih, Vrtec Pobrežje Maribor, enota Mojca
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Projekt
Predšolski otroci težko povežejo 

posamezne dejavnosti s skupno »rde-
čo nitjo« v celoto, ki bi jim predstav-
ljala daljši delovni proces. V vrtcu se 
zato lotevamo projektov, ki slonijo na 
izkustvenem procesu, v katerem so 
otroci polno soudeleženi.

Cilj projekta je torej bil, da otroci 
doživijo in spremljajo celoten proces: 
od žita do končnega prehrambenega 
izdelka – pečenega hlebca kruha, ki 
zadiši na mizi. 

Opis poteka projekta
Na začetku smo kalili zrna pšeni-

ce in pire ter opazovali spremembe 
med obema rastlinama. Razlike med 
zrni smo opazovali pod povečevalnim 
steklom. Otroci so opazili, da je pira 
bolj oranžna in podolgovata od pše-
nice. Zrna smo nato poskušali zmleti 
v marmornem možnarju. Spet smo 
si pod povečevalnim steklom ogleda-
li zmleta zrna, kjer sta bila vidna lu-
pina in beli prah. Tako smo pridelali 
polnozrnato moko. Prava pšenica se-
veda ni zrastla v našem vrtcu, saj smo 
si dozorelo klasje sposodili. 

Naslednji zanimiv dogodek je bil 
obisk mlina Rotar v Moravčah. Prijaz-
ni mlinar nam je razložil, kako teh-
tajo žito. Nato nam je pokazal sta-
ro leseno mlinsko napravo, na kateri 
smo zmleli koruzo v moko in zdrob. 
Otroci so se gnetli okoli mlina. Njiho-
vo zanimanje se je kasneje izkazalo 
predvsem na risbah, kjer so zelo na-

tančno in z veliko domišljije narisali 
potek mletja koruze. V vrtec smo od-
nesli celo škatlo moke in zdroba.

Moko smo imeli, sedaj pa smo 
morali še zamesiti kruh. To smo na-
pravili na kmetiji Ljubica v Škofjelo-
škem hribovju, kjer smo bili na tabo-
ru. V dolgem deževnem dnevu smo 
že zjutraj začeli mesiti kruh in izde-
lovati hlebčke. Gospa Ljubica je po-
skrbela, da so dobro vzhajali, nato pa 
smo jih skupaj zložili v krušno peč. 
Ker je bilo že pozno popoldne, so pe-
čeni hlebčki počakali do jutra. To je 
bila naša popotnica za domov. Imeli 
so debelo hrustljavo skorjo, znotraj 

pa so bili mehki in okusni.

Zaključek
Projekt smo predstavili otrokom, 

ki so nas prišli obiskat iz vrtca Urša 
Domžale. Zanje smo pripravili razsta-
vo vseh naših izdelkov in fotografij, 
instrumentalno-gibalno uprizoritev 
pesmi Mlinarjev sin in deklamacijo 
Dobri kruhek. Tudi otroci iz vrtca Ur-
ša so se nam predstavili s tremi pes-
micami. Na koncu smo se tudi obda-
rili. Zaključili smo z ogledom našega 
vrtca in druženjem na igrišču, kjer 
smo se tudi okrepčali. 

Meta Adamič Bahl, vzg. 
Vrtec Medo pri OŠ Prevoje pri Šentvidu

Za dobro prakso

Kruh se peče

Projekt »Od zrna do mize«
Povzetek: V najstarejši sta-
rostni skupini smo izvedli 
zelo zanimiv projekt Od zrna 
do mize. Otroci so doživeli in 
spremljali celoten proces od 
pridelave žita do končnega 
prehrambenega izdelka – pe-
čenega hlebca kruha, ki je za-
dišal na mizi. 

Ključne besede: vrtec, pro-
jekt, proces, žito, žitni iz-
delek

Otroci mesijo kruh 
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Pred dvema letoma sva se sreča-
li v Celju na strokovnem posvetu 
o področju umetnosti v vrtcu. Na 
vzgojiteljice ste s svojim nastopom 
naredili vtis mladostno živahne, 
dinamične in igrive osebe. Če se 
malo pošalim: kot da ste iz vzgoji-
teljskih vrst! Kako pa vi doživljate 
srečanja z vzgojiteljicami v praksi? 

Prihajam sicer res iz prakse, a iz 
vrst učiteljic. Preden sem se zaposli-
la na fakulteti, sem nekaj let delala v 
prvi triadi osnovne šole. Izkušnje, ki 
sem jih pridobila v tem obdobju, so 

izredno dragocene, saj sem metode, 
o katerih danes predavam in vodim 
delavnice, sama preizkusila. Razu-
mem lahko, kako zahteven in odgo-
voren je poklic vzgojitelja in učite-
lja, po drugi strani pa tudi vem, da 
se z nekaj ustvarjalnosti, znanja in 
senzibilnosti v praksi da marsikaj 
izpeljati. Sicer pa mi je delo z vzgo-
jiteljicami v praksi velik izziv in se 
srečanj z njimi vedno zelo veselim. 
Tako, teorija in praksa z roko v roki 
... Saj eno brez drugega nima pra-
vega smisla.

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 
se posvečate pedagoškemu in znan-
stvenemu delu na področju meto-
dike dramske, lutkovne in filmske 
vzgoje. Nam lahko zaupate, s čim 
se boste v tem študijskem letu  še 
posebej prizadevno ukvarjali?

Posvetila sem bom raziskavi o od-
zivu otrok na redno uporabo lutk v 
skupini, ki jo opravljam v okviru pi-
sanja doktorske disertacije. Tisto, kar 
nam potrjuje že praksa in izkušnje, 
želim spremljati še z znanstvenimi 
metodami. V raziskavi bi rada potr-
dila pomen lutk pri otrokovi sociali-
zaciji, vzdušju in odnosih v skupini, 
pri motivaciji za delo ter pri vklju-
čevanju zadržanih in hiperaktivnih 
otrok v dejavnosti.

Kar se tiče pedagoškega dela, nam 
je ob posredovanju teoretičnega zna-
nja s področja lutkovnega in dramske-
ga gledališča zelo pomembno, da štu-
dentom prebudimo kreativnost.  Prav 
neverjetno je, kako so včasih že mlade 
študentke zapisane klišejem in stereo-
tipom. Poskušam jih sprovocirati, da 
z distanco pogledajo na svet, na svoja 
stališča. Gledališče je prav za to sijaj-
no, saj ti lahko vedno postavi ogleda-
lo in nudi možnost, da pogledaš na 
stvari iz različnih zornih kotov. Hkra-
ti je tudi medij, skozi katerega lahko 
sporočaš. Takoj začnemo tudi z ani-
miranjem lutk. To je študentom vča-
sih težko. Zdi se jim, da so kar vrženi 
v vodo. Ampak to je najboljši način. 
Oživljanja lutke se ne moreš učiti iz 
knjig. Enostavno je treba na oder in 
poskusiti, kako lutki dati življenje, da 
bo prepričljiva.    

Prav pri tem usmerjanju k lutki, 
gledališkim sredstvom in h kreativ-
nosti je ključnega pomena dober in 
predan učitelj. Na žalost pa je prav 
pedagoško delo, ki je tako zelo po-
membno pri delu visokošolskih uči-
teljev, najmanj vrednoteno – tako pri 
habilitacijah kot pri plačilu. Stanje je 
namreč res nezavidljivo.

Kako ocenjujete obseg ur v okviru 
študija predšolske vzgoje, ki je na-

Gledališče, lutkovno ali dramsko, je 
treba vključiti v vrtčevski vsakdan

Mag. HELENA KOROŠEC s Pedagoške fakultete v Ljubljani se med 
drugim ukvarja s kreativnim pristopom k lutkovnim in gledališkim 
dejavnostim, ki postavljajo otroka v središče dogajanja. Tako ime-
novana kreativna drama je po njenih besedah eno izmed najbolj 
kompleksnih področij, saj vključuje in združuje vrsto izraznih sred-
stev: ples, gibanje, izrazno mimiko, jezik, glasbo, ideje ... Kreativna 
dramska vzgoja namreč zavrača tradicijo, po kateri so se načini de-
la profesionalnih gledališč prenašala na delo z otroki. Ker je takega 
tradicionalnega (a neustreznega in strokovno zastarelega!) dela z 
otroki v vrtcih še kar nekaj, smo v mesecih, ki so v vrtcih še posebej 
naklonjeni dramski igri, pravljicam in zgodbam, medse povabili pri-
znano strokovnjakinjo, da nam odgovori na nekaj vprašanj.
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menjen področju umetnosti? Jih 
je premalo, preveč, ravno prav? 
Kakšen odnos do področja umet-
nosti imajo bodoče vzgojiteljice in 
vzgojitelji?

Ur je vedno premalo. Vedno se 
ti zdi, da bi moral narediti še to in 
ono. Menim, da so področja umet-
nosti na oddelku za predšolsko 
vzgojo dobro pokrita. Generacije 
študentov pa se razlikujejo in z ne-
katerimi res lahko delaš vedno kaj 
novega, z drugimi pa malo manj. 
Ne delam si utvar, da lahko spre-
menim svet. Kahlil Gibran v svo-
jem Preroku pravi, da » … vam glas-
benik lahko zapoje napev, toda ne 
more vam dati ušesa, ki dojema na-
pev, niti glasu, da ga lahko ponovi-
te.« Torej, po najboljših močeh se 
trudim prenesti znanje in prepri-
čanje o pomenu lutk in gledališča 
na študente.

V odnosu do umetnosti je mor-
da še vedno preveč naravnanosti 
na izdelek – narisati risbo, ki bo za 
na razstavo, zapeti pesmi, pripravi-
ti ‚gledljivo‘ predstavo. Otrok naj v 
umetnosti uživa! Pomembno je, da 
vsak študent dobi toliko znanja, da 
lahko ne glede na lasten talent vsa-
kemu otroku nudi optimalen razvoj 
na posameznem področju umetno-
sti, hkrati pa spodbuja veselje in in-
teres za ustvarjanje ter spremljanje 
posamezne veje umetnosti. 

Kurikulum za vrtec bo v letu 2009 
star že deset let. Kakšno mne-
nje imate o področju umetnosti v 
njem? Bi potrebovalo kakšne po-
pravke, dopolnitve, spremembe? 
Lahko kaj predlagate?

Po mojem mnenju je področje 
umetnosti v Kurikulumu za vrtce 
zelo dobro opredeljeno.

Pomanjkljivost pa vidim v Priroč-
niku h kurikulu za vrtce, ki ga ver-
jetno vzgojiteljice pogosteje vzame-
jo v roke kot sam kurikulum. Tam 
je namreč na področju umetnosti 
gledališče izpuščeno, popolnoma 
pozabljeno. Ni mi jasno, kako se 
je to lahko zgodilo. Če se vrnem še 
malo h kurikulu. S cilji in dejav-
nostmi je sijajno predstavljen po-
men umetnosti v predšolskem ob-
dobju, odlično je opredeljena vloga 

odraslega. Vendar je največji pro-
blem kurikula, da v praksi pone-
kod ne živi dovolj. Za primerjavo 
vzemimo počitek. Absurdno je, da 
morajo tisti otroci, ki ne potrebuje-
jo spanja, še deset let po sprejetju 
kurikula, ki jasno opredeljuje upoš-
tevanje individualnih potreb pri po-
čitku, prehranjevanju itd., ponekod 
še vedno na ležalnike. Kurikul ni 
dovolj, potreben je proces, spre-
membe v stališčih in ravnanjih. Da 
tudi vzgojitelj začne verjeti, da so 
spremembe potrebne. Enako je s 
področjem umetnosti.

Zdi se mi, da je vaša »posebna lju-
bezen« kreativna dramska vzgoja, 
ki v nasprotju s tradicijo, ki je za-
snovana na prenašanju profesio-
nalnega načina dela v gledališču 
na delo z otroki, spodbuja kreati-
ven pristop. Lahko našim bralkam 
in bralcem malo podrobneje razlo-
žite razliko in pomen kreativnega 
pristopa?

Gre za svetovno priznani koncept, 
ki se je v angleško govorečih deželah 
začel že v šestdesetih letih in pred-
stavlja način dela v vzgojno-izobra-
ževalnih programih. Gre za način de-
la, ko se učenje besedila, igranje in 
postavljanje predstave postavi v dru-
gi plan ali se celo izključuje. Primar-
nega pomena je proces, v katerem se 
gledališke dejavnosti odvijajo.

Kreativna dramska vzgoja z vse-
mi izraznimi sredstvi (lutka, maska, 
gib, zvok, likovnost, beseda ...) je 
lahko uspešna metoda dela na vseh 
področjih kurikula. Menim, da je ce-
lo nujna v konceptu kurikula za vrt-
ce, ki poudarja, da je otrok na vseh 
področjih dejavnosti ustvarjalen, da 
se z umetnostjo izraža in komunici-
ra in predstavi svoja počutja in ču-
stvene vsebine. Izhodišča in metode 
dela kreativne dramske vzgoje (Dra-
ma in Education) so lahko način za 
učenje, sredstvo za samoizražanje, 
terapevtska tehnika, socializacijska 
aktivnost ali preprosto oblika umet-
nosti. Kreativna drama je improviza-
cijska, osredotočena na proces, ne 
ekshibicijska oblika gledališča, v ka-
teri so sodelujoči vodeni k domišljiji 
in igri vlog. Vodja (vzgojitelj) otroke 
vodi k raziskovanju, razvoju, samoiz-

ražanju in k posredovanju idej, kon-
ceptov in čustev skozi gledališke/lut-
kovne uprizoritve. S kreativno dramo 
lahko učimo umetnost gledališča in/
ali motiviramo in razširimo učenje 
na drugih področjih. 

Moj cilj je, dobro zastavljenemu 
kurikulu in dobri praksi v naših vrt-
cih dodati dobre teoretične temelje. 
Da bi se vsi skupaj zavedali, zakaj se 
z lutkovnim in dramskim gledališ-
čem v vrtcu sploh ukvarjati. In trdno 
verjamem, da je kreativna dramska 
vzgoja prava pot. 

V praksi vrtcev smo, po moji oceni, 
še vedno nekje na poti do razume-
vanja, da je proces pomembnejši 
od izdelka. Čeprav ni vzgojitelji-
ce ali vzgojitelja, ki tega verbalno 
ne bi potrdil, je bistvo v tem, kako 
ravnamo, kako se odzivamo ... Ko-
liko sebi in otrokom dopuščamo 
kreativnost in improvizacijo, ko-
liko oboje v resnici cenimo. Kaj 
menite o tem?

Zakaj se gremo gledališče? Seveda 
zato, da bomo zaigrali predstavo. In 
to vedo tudi otroci. Kakšno ustvarjal-
no vzdušje lahko naredimo v skupi-
ni, če se igramo gledališče! In ni ga 
večjega užitka, kot opazovati otroke, 
ki si s polno vnemo organizirajo im-
proviziran oder, si razdelijo vloge in 
pripravijo stole za ogled. In to sijaj-
no zmorejo tudi sami. A predstavo 
lahko pripravimo le drug za druge-
ga v skupini. In tako otrok že dobi 
izkušnjo nastopanja. Če si jo seveda 
želi. Vedno pa lahko najdemo vlo-
ge tudi za tiste, ki nočejo nastopati 
– morda prodajalci vstopnic, hišnik, 
ki bo pomagal pri odru, mojstri za 
luči, snemalec, hostese, ki pomaga-
jo najti pravi sedež … V vrtcih po-
grešam prav to. Igrati se gledališče, 
ne zato, da se bomo nekaj na pamet 
naučili za starše, ampak vključiti gle-
dališče (lutkovno ali dramsko) v vrt-
čevski vsakdan in spremljati proces. 
Meni se zdi nedopustno, da otroci 
cele dopoldneve vadijo in pilijo vlo-
ge v predstavi, ki jih bodo zaigrali 
za starše. Zlasti mlajši takšni nalogi 
niso dorasli in lahko vidimo, da se 
tako vzgojitelji kot otroci znajdejo v 
stiski, ko pripravljajo nastop za star-
še. Smisel otroškega gledališča se iz-
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gubi. Prav je, da je predstava do neke 
mere zamišljena, načrtovana, izved-
ba pa naj bo improvizirana. Igrajmo 
se gledališče!

Vloga vzgojitelja je tu bistvenega 
pomena. Če se bo tudi on igral, sam 
verjel v otrokovo domišljijo, sprejel 
vlogo v igri, se igral domišljijske igre 
ter vzel lutko v roke in z njo nagovo-
ril otroka, potem bo zlahka pripravil 
pravo gledališko vzdušje. Tako bomo 
lahko pritrdili eni moji izredni štu-
dentki, ki pravi, da je vrtec ustvar-
jalnica idej.

Otroci se z igro distancirajo od real-
nosti, z lahkoto prehajajo iz realne-
ga v irealni svet in nazaj. Se vzgo-
jiteljice, po vašem mnenju, tega 
dovolj zavedamo? Znamo ustvarja-
ti pogoje za kreativno igro v praksi 
vrtcev? V čem bi lahko bili vrtci, po 
vašem mnenju, še boljši?

Zaupati moramo otrokovi domiš-
ljiji in radovednosti, naloga odraslega 
pa je, da organizira čas in prostor, v 
katerem bo otrok lahko eksperimen-
tiral s svojim ‚če bi bilo‘. Različni te-
matski kotički z izbranimi materiali, 
gradivi in predmeti so gotovo izvrst-
no izhodišče za spodbujanje kreativ-
ne igre. Morda so ti kotički dosti bolj 
naravnani na igro deklic kot dečkov. 
Mislim, da bi se v tej smeri dalo še 
kaj narediti. Če govorim za področje 
gledališča, so zanimive skrinje z ob-
lačili in seveda lutkovni kotiček. In 
zavedanje, da igranje ‚vojne‘, figure 
superjunakov, simbolno bojevanje li-
kov in preoblačenje v močne, bojne 
junake, ne spodbujajo agresije, am-
pak jo kanalizirajo. So ventil za spro-
ščanje napetosti, izražanje strahov in 
moči. Sicer pa: kdo na tem svetu se 
zna bolje igrati kot otroci? V načrto-
vanju in organiziranju simbolne igre 
so najboljši. Kako sijajno si razdeli-
jo vloge, organizirajo potek igre, na-
črtujejo dialoge. Pravi ustvarjalci so. 
Odrasli lahko ob njihovi domišljiji le 
strmimo in se iz njihove domišljijske 
igre učimo, kako organizirati gleda-
lišče. Kajti toliko inovativnosti, do-
mišljije, spontanosti in sproščenosti, 
kot jo ima otrokova igra, ne premore-
jo nobene igralske veščine. Zato me-
nim, da je zelo pomembno otrokovo 
simbolno igro negovati in na njej gra-

diti. Vsi dobro vemo, kako se otro-
ci v trenutku prelevijo v neko drugo 
osebo in se prestavijo v drug čas in 
prostor. In za to ne potrebujejo ko-
stumov, scene in raznih dodatkov. 
Stol se spremeni v avto, miza v hi-
šo, vrstnik v leva in potem: «No, zdaj 
pa kot da si ti lev in rečeš ...« Nepo-
novljivi so v tem. Tej igri dodamo le 
še občinstvo in gledališče je tu. Tako 
preprosto je. 

V vrtcih je precej živahna še ena 
dejavnost: izvajanje lutkovnih iger 
vzgojiteljskih skupin kot predstav 
za otroke. Koliko znanja lahko do-
bijo bodoče vzgojiteljice za to?

Na fakulteti ponujamo izbirni 
predmet Lutkarstvo, kjer  študenti 
ob nastajanju projektov, ki povezu-
jejo gledališko, likovno, tehnično, 
glasbeno, plesno-gibalno dejavnost, 
poglobijo osnovno znanje o lutki in 
gledališču. Projekti nastajajo tudi v 
sodelovanju s študenti likovne peda-
gogike, ki imajo predmet Scenografi-
ja z lutkarstvom. Skupaj raziskujemo 
in iščemo najboljše rešitve za izbrano 
besedilo oz. temo. To je res en lep, 
kreativen, dinamičen proces: od ide-
je do predstave, od skic za lutke, iz-
delave lutk in scene v delavnici, do 
osnov dramaturgije in vloge režiserja 
do javne produkcije.

Pri tem delu je v praksi kar ne-
kaj težav. Pogrešamo kakovostna 
besedila za predšolske otroke, več 
možnosti za dodatno izobraževa-
nje, ni mentorjev, nerazumevanje 
avtorskih pravic in še kaj ... Kaj 
menite o tem?

Ne bi mogla oceniti, ali je izob-
raževanj v tej smeri premalo ali rav-
no prav. Morda jih je res manj, ker 
se zanje odloča manjše število ljudi, 
ki jih gledališče še posebej zanima. 
Kolikor vem, Javni sklad za kulturne 
dejavnosti vsako leto organizira iz-
obraževanja s kvalitetnimi mentorji, 
nekaj najdemo v razpisu stalnih stro-
kovnih izobraževanj, pa tudi nekateri 
umetniki vodijo dobre seminarje in 
so pripravljeni priti tudi v vrtce. Za 
pripravo predstave ne potrebujemo 
nujno dramskega besedila. Ko s štu-
denti na fakulteti pripravljamo pred-
stave, pogosto adaptiramo slikanice 

ali prozna besedila, ki študente za-
nimajo. Pri tem si lahko privoščimo 
veliko svobode in besedilo priredi-
mo. Videla sem tudi nekaj res dobrih 
predstav – priredb vzgojiteljic v vrt-
cih.  Z avtorskimi pravicami do sedaj 
nismo imeli težav, čeprav je res, da 
se stvari zaostrujejo. Če gre za štu-
dijski proces, pa mislim, da tudi za 
vrtce in šole, so avtorji v večini zelo 
razumevajoči.

V vrtce vabimo tudi zunanje gle-
dališke skupine, njihova kakovost 
pa je zelo različna. Katere kriterije 
priporočate pri izbiri?

Lutkovnih  skupin je kot gob po 
dežju. Kar je po eni strani dobro, po 
drugi strani pa nastane težava s kva-
liteto. Tako se lahko zgodi, da dobro 
predstavo izpodrine komercialno gle-
dališče, ker zaradi preživetja ponudi 
cenejšo predstavo. Mislim, da je sicer 
pri nas kvaliteta predstav za otroke 
na visokem nivoju (s selekcijo seve-
da) in kar nekaj imen ustvarjalcev in 
gledališč (institucionalnih in zaseb-
nih) je lahko garant za dobro pred-
stavo. Dobra predstava je slojevita, 
celovita umetniška stvaritev. V prvi 
vrsti se moramo vprašati, o čem nam 
predstava pripoveduje, kaj hoče spo-
ročiti, s čim nagovarja mladega gle-
dalca. Dobra predstava v otroku pre-
budi radovednost, vznemirjenje in 
ustvarjalnost. In je hkrati tudi sijajna 
priložnost za otrokovo poustvarjanje. 
Torej: naj ne bo kdor koli in kar koli, 
ampak priznan ustvarjalec.

Kaj bi želeli slovenskim vzgojite-
ljicam in vzgojiteljem ob slovesu 
od leta 2008?

Ustvarjalnost je svoboda, svobode 
pa je toliko, kolikor si je vzamemo 
oziroma si je upamo vzeti. Vzemimo 
si jo neskončno mnogo in jo dajmo 
tudi otrokom. Pa veliko užitka pri ig-
ranju gledališča.

Vprašanja je postavljala 
urednica
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Uvod
Slovenska ljudska glasba je kul-

turna dediščina, ki jo moramo ohra-
njati in se zavedati njenega pomena 
za obstoj našega, slovenskega naro-
da. Ljudska pesem namreč bogati, 
združuje in daje globlji smisel naše-
mu življenju.

Otroška ljudska pesem
»Dobra otroška pesem naj bi bi-

la neka skupna zakladnica, iz kate-
re smejo jemati vsi, ki si tega želi-
jo,« je zapisala Mira Voglar (1993, str. 
5). Matere po vsem svetu znajo na 
enak način otroku zapeti uspavan-
ko in otroci vsega sveta pojo svoje 
pesmice v enakem ritmu, v enakem 
obsegu, enako grajene, ker so otroci 
povsod otroci. Matere instinktivno 
čutijo, s čim in kako lahko pomiri-
jo svojega nebogljenca in tako spada 
prvo srečanje človeka z ljudsko pes-
mijo med najzgodnejše doživljaje, ki 
jih dojema, in čuti njihove posledice 
(Kumer 1977, str. 164).

Med otroške pesmi štejemo tiste, 
ki jih otroci sami pojejo ali pojoče 
recitirajo, in one, ki jih otrokom po-
jejo ali govorijo odrasli (npr. uspa-
vanke, zazibalke, igrice s prsti …). 
Vsebinska pisanost otroških pesmi 
je odvisna od okolja, v katerem otrok 
odrašča. V pesmih podeželskih otrok 
je viden njihov stik z naravo, žival-
mi, ustvarjalnost mestnih otrok pa se 
navdihuje bolj v svetu tehnike. 

Otroške pesmi so po večini krat-
ke, vsebinsko in glasbeno preproste, 
dostikrat zgolj igrivo rimanje besed, 
oponašanje raznih glasov (živalskih 
in drugih), nagajivo napeljevanje in 
izpremetavanje besed, zabavljanje 
osebam po imenih, lastnostih itd. Go-

vorijo tudi o smešnem vremenu, o je-
deh, ki jih imajo otroci radi, o prigo-
dah na paši ali doma, skratka o vsem, 
kar se med otroki dogaja ali jim je 
blizu (Kumer 1987, str. 139).

Pesmi, ki so jih pred stoletji peli 
našim otrokom ali pa so jih sestav-
ljali in prepevali otroci pri igri in 
delu, imajo čisto posebno vsebino. 
Otroci so iz roda v rod prenašali naj-
boljše, najbolj zveneče in neposred-
ne verze, za svojo pa so sprejeli tudi 
marsikatero pesem odraslih, ki jim 
prvotno ni bila namenjena, a jim je 
ugajala zaradi vsebine in oblike. Te 
izbrane pesmi so spremljale rodo-
ve otrok, ob njih so se spoznavali z 
vezano besedo, ob njih so bogatili 
svoj besedni zaklad in odkrivali le-
pote slovenskega jezika (Brenkova 
1971, str. 114).

Otroški ljudski instrumenti
Čemu vse lahko rečemo instru-

ment? Menim, da so lahko instru-
menti vsi tisti predmeti, ki oddajajo 
zvoke. Treba je čim bolje izkoristi-
ti njihovo rabo in pričarati najrazlič-
nejše zvoke. Nekoč, ko ljudje niso 
imeli toliko možnosti, da bi si kupili 
instrument v trgovini, so si instru-
mente izdelovali sami. Za izdelavo 
so izkoristili najrazličnejše predme-
te, vzete iz narave. Instrumente so 
si izdelovali tudi otroci, predvsem 
otroci s podeželja, in nastali so zani-
mivi, domiselni instrumenti. Zmaga 
Kumer meni, da si odraščajoči otrok 
začenja v igri sam izdelovati predme-
te, ki mu pomenijo glasbilo, bodisi 
da posnema odrasle ali pa se preda-
ja lastni domiselnosti, ki skoraj nima 
meja, kadar se mu zahoče piskanja in 
trobljenja. Če se v kom prebudi god-

čevska žilica, bo segel tudi po har-
moniki ali čem drugem. Iz izkušnje, 
da je mogoče majhnega otroka pote-
šiti in zamotiti z ropotajočo igračo, 
so nastale razne ropotuljice, izdela-
ne doma ali kupljene. V današnjem 
času se zanje uporabljajo nove sno-
vi, lahko jim dajejo drugačno obliko, 
bistvo pa je ostalo isto in namen, za 
katerega so se pojavile, tudi.  (Ku-
mer 1983, str. 127). Najbolj razširje-
ni otroški ljudski instrumenti, ki jih 
navaja Zmaga Kumer, so: pokalica, 
činele, klepetalo, klopotec, ropotu-
lja, stržek, koruzne goslice, paličasto 
drgalo, lončeni bas, žabica, nunalca, 
orglice, piskalo iz trave, drdra, brk-
lja, trstenke, lubnate piščali, lončene 
piščali in prda.

Kako pa je z glasbenim ustvarja-
njem v naši skupini?

Otroci zelo radi prepevajo otro-
ške ljudske pesmi. Te pesmi zrcali-
jo njihov svet, čustva, način mišlje-
nja … Veliko pesmi se otroci naučijo 
od staršev, starih staršev, veliko pa 
smo se jih in se jih še bomo nauči-
li preko celega leta v naši skupini. 
Ljudska pesem, pogosta oblika iz-
ražanja, ki se ga poslužujemo sku-
paj z otroki, je v naši skupini priso-
tna kot nekaj samoumevnega, saj si 
sama kot vzgojiteljica in glasbeni-
ca prizadevam ohranjati to pesem 
ter pri otrocih spodbujati veselje do 
prepevanja ljudskih pesmi. Ravno 
zato je pri otrocih naše skupine mo-
goče zaznati navdušenje nad ljud-
sko glasbo. Prepevamo pesmi, ki po 
vsebini in naravi besedila izhajajo 
iz otrokovega vsakdanjega življe-
nja: pesmi o živalih, naravnih poja-
vih, letnih časih, igračah, vozilih in 
različnih predmetih, izštevanke in 
uganke, šaljivke, uspavanke, otro-
ške koračnice, pesmi za rajanje in 
igro, za rojstni dan, pesmi za ded-
ka Mraza, pesmi za pusta in za ma-
terinski dan.

Petje velikokrat povezujemo z ig-
ranjem na instrumente. Materiale 
za izdelavo improviziranih ljudskih 
instrumentov jemljemo iz narave, 

Iz teorije v prakso

Otroška ljudska pesem in otroški 
ljudski instrumenti

Povzetek: Vsebinska pisanost otroških ljudskih pesmi je odvisna 
od okolja, v katerem otrok odrašča. Petje ljudskih pesmi otroci ve-
likokrat povezujejo z igranjem na instrumente. Otrok si začenja v 
igri sam izdelovati predmete, ki mu pomenijo glasbilo.

Ključne besede: otroška ljudska pesem, otroški ljudski instrumenti.
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ustvarjalno pa uporabimo tudi naj-
različnejše odpadne materiale. Pred-
mete, ki jih uporabljamo pri izdelavi 
instrumentov, so: listi dreves, lubje, 
kamenčki, kostanj, orehi, koruzni 
storži, razne paličice, deščice, žeb-
lji, trstika, lončki …

Preizkušamo materiale, iz njih 
privabljamo zvoke, glasove ter ugo-
tavljamo višino, barvo, trajanje zvo-
kov. V jesenskem času smo izvaja-
li igranje na instrumente v naravi 
sami. V gozdu smo prisluhnili gla-
sovom ter jih z instrumenti (impro-
viziranimi in lastnimi) poskušali 
identično ponoviti.

V igralnici smo skupaj uredili 
glasbeni kotiček, v katerem imajo 
otroci poleg improviziranih ljudskih 
instrumentov na voljo tudi Orffov 
instrumentarij. S temi instrumenti 
otroci glasbeno ustvarjajo, sprem-
ljajo ritmizirana besedila in pesmi. 
Otroci z lastnimi idejami in pobuda-
mi izvajajo kratke glasbene vsebine. 
Glasbene vsebine, predvsem ljudska 
pesem in igranje na ljudske instru-
mente, bogatijo naše dejavnosti ter 
nas povezujejo.

Kaj ljudska pesem pomeni meni?
Ljudska glasba mi veliko pomeni, 

saj izhajam iz družine, ki ji daje velik 
pomen. Kot članica velenjskega kvar-
teta Svit sem ljudsko pesem spremlja-
la s citrami, ki so povsod moj stalni 
spremljevalec. Tudi otroci v vrtcu z 
veseljem prisluhnejo zvokom citer, 
predvsem otroškim ljudskim ali pri 
počitku relaksacijsko-instrumental-
nim skladbam. V skupini skupaj z 
otroki vsakodnevno ob citrah pre-
pevamo ljudske pesmi. Naučili smo 
se tudi veliko ljudskih rajalnih iger, 
kjer peto pesem ob spremljavi na ci-
tre tudi gibalno uprizorimo. Otroci 
si zvoke citer velikokrat zaželijo sa-
mi tekom dopoldneva v vrtcu. Otro-
ška ljudska pesem ob zvokih citer 
zazveni čarobno, prav tako tudi pe-
sem našega otroškega zbora v vrtcu 
Vrtiljak.   

Menim, da vrtec predstavlja zelo 
pomemben vir za seznanitev z ljud-
sko glasbo v predšolskem obdobju. 
Danes je na izbiro veliko glasbenih 
zvrsti, veliko več kot jih je bilo ne-
koč. Vendar si moramo mi, strokov-
ni delavci vrtca, prizadevati, da bo-

mo starim zvrstem, predvsem ljudski 
glasbi, dajali primeren pomen ter jo 
ohranjali, kakor ohranjamo svoj ma-
terni jezik. Otroci ljudsko glasbo z 
veseljem sprejemajo in doživljajo, od 
nas pa je odvisno, ali jim jo bomo 
primerno predstavili ter jo prenesli 
na naše najmlajše . Le tako se bodo 
vsi členi v verigi neprekinjeno nada-
ljevali ter skupaj tvorili močno kul-
turno dediščino našega slovenskega 
naroda.
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Odnos med ISSA pedagoškimi standardi 
kakovosti in Kurikulumom za vrtce

Uvod 
Pred dnevi sem na Pedagoški fa-

kulteti v Kopru, pod mentorstvom 
doc. dr. Tatjane Vonta, diplomiral na 
temo Prepoznavanja indikatorjev IS-
SA pedagoških standardov kakovosti 
v Kurikulumu za vrtce (1999). 

Primerjava indikatorjev ISSA pe-
dagoških standardov kakovosti z 
načeli Kurikuluma za vrtce 

Leta 1999, ko je bil sprejet nacio-
nalni dokument Kurikulum za vrtce, 
je bilo na Nizozemskem ustanovlje-
no nevladno združenje vzgojiteljev, 
učiteljev, staršev in drugih strokov-

njakov združenja ISSA (International 
Step by Step Association – Medna-
rodno združenje Korak za korakom), 
ki je s priznanimi mednarodnimi 
strokovnjaki in znanstveniki na po-
dročju vzgoje in izobraževanja obli-
kovalo sedem temeljnih pedagoških 
standardov kakovosti. Ti so: indivi-
dualizacija, spodbudno učno oko-
lje, strategije smiselnega učenja, so-
delovanje z družinami, načrtovanje 
in evalvacija, profesionalni razvoj ter 
socialna inkluzija. 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževa-
nju v Republiki Sloveniji, kjer so opre-
deljena izhodišča in načela, so ome-
njene tudi zahteve po upoštevanju 
mednarodnih standardov znanja, ki 
jih lahko povežemo z mednarodnimi 
ISSA pedagoškimi standardi kakovo-
sti: »... treba je upoštevati zahteve po 

Povzetek: Strokovni delavci vrtcev in šol, ki pri svojem delu v 
praksi upoštevajo, sledijo in uresničujejo ISSA pedagoške standar-
de kakovosti, opravljajo svoje delo tudi po načelih in ciljih celotne 
kurikularne prenove in s tem kurikularnih dokumentov. Vsako 
kurikularno načelo zajema širši razpon razumevanja, zato bi jim 
bilo smiselno dodati še indikatorje ISSA pedagoških standardov 
kakovosti, kjer bi načela natančneje opredelili.

Ključne besede: indikatorji, ISSA standardi kakovosti, kurikulum 
za vrtce.
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doseganju mednarodno preverljivih 
standardov znanja razvitih dežel in 
spoštovanje pluralizma kultur« (Bela 
knjiga o vzgoji in izobraževanju v Re-
publiki Sloveniji, 1995, str. 16).  

V Sloveniji je še vedno različno 
razumevanje in mnenje o ISSA pe-
dagoških standardih kakovosti. Ne-
kateri strokovnjaki na področju vzgo-
je in izobraževanja pri nas še vedno 
ločujejo ISSA pedagoške standarde 
od Kurikuluma za vrtce (1999). Sam 
sem, na primer, v praksi že doživel, 
da je ena izmed svetovalk za pred-
šolsko vzgojo na enem izmed se-
minarjev na moje vprašanje o ISSA 
pedagoških standardih kakovosti in 

metodologiji programa Korak za ko-
rakom odgovorila, da je treba delati 
v skladu z načeli, ki jih narekuje Ku-
rikulum za vrtce, Korak za korakom 
pa je čisto druga zadeva, v katero se 
ni treba spuščati. 

Po mojem mišljenju pa se je ko-
misija s strokovnjaki, ki je oblikova-
la Kurikulum za vrtce, oprla na ena-
ka izhodišča, koncepte in načela kot 
snovalci ISSA pedagoških standardov 
kakovosti. Dokaz za to, da je tako, 
je tudi metodologija Korak za kora-
kom, ki jo je sprejel Strokovni svet 
Republike Slovenije za splošno izob-
raževanje in ki jo izvajajo v nekaterih 
slovenskih vrtcih in šolah kot model 

dobre prakse v okviru Kurikuluma 
za vrtce.

Strokovni delavci vrtcev in šol, ki 
pri svojem delu v praksi upoštevajo, 
sledijo in uresničujejo ISSA pedago-
ške standarde kakovosti, opravljajo 
svoje delo tudi po načelih in ciljih ce-
lotne kurikularne prenove in s tem 
kurikularnih dokumentov. 

V svoji diplomski nalogi sem in-
dikatorje treh ISSA pedagoških stan-
dardov kakovosti (sodelovanja z dru-
žinami, načrtovanja in evalvacije ter 
profesionalni razvoj) poskusil primer-
jati z načeli Kurikuluma za vrtce.

Tabela št.1: Primerjava med indikatorji ISSA in načeli Kurkuluma za vrtce (1999)

INDIKATORJI ISSA PEDAGOŠKIH STANDARDOV KAKOVOSTI  NAČELA KURIKULUMA ZA VRTCE

Vzgojitelj sprejema starše in družinske člane v oddelek in jih vključuje v vzgojno-iz-
obraževalni proces. Sodelovanje s starši.

Vzgojitelj prepoznava pomen smiselnega dolgoročnega načrtovanja. Kritično vrednotenje (evalvacija).

Vzgojitelj redno reflektira, samoocenjuje in evalvira svoje vzgojno-izobraževalno 
delo in njegove učinke. Kritično vrednotenje.

Vzgojitelj redno komunicira s starši in z drugimi člani družine, da bi povečal pomoč 
pri učenju njihovih otrok. Sodelovanje s starši.

Vzgojitelj (pogosto tudi ob sodelovanju kolegov) razvija kratkoročne načrte za raz-
lične projekte in učenje.

Timsko načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje 
ter strokovnega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj uporablja vse možne vire za boljše razumevanje in spoštovanje vsakega 
posameznega otroka.

Timsko načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje 
ter strokovnega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj zbira informacije o interesih članov družin,  njihovih konjičkih, kulturi in 
poklicih ter jih spodbuja k različnim oblikam sodelovanja. Sodelovanje s starši.

Vzgojitelj v načrtovanje dela vključuje otroke, družine in druge strokovnjake.
Timsko načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje 
ter strokovnega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj prepoznava pomen stalnega profesionalnega razvoja in vseživljenjskega 
izobraževanja.

Timsko načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje 
ter strokovnega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj si deli odgovornost s starši v procesu odločanja v zvezi z vzgojo in izob-
raževanjem njihovih otrok. Sodelovanje s starši.

Vzgojitelj uporablja različne strategije sledenja otrokovemu razvoju, izogiba se pred-
sodkom in označevanju otrok.

Kritično vrednotenje.

Vzgojitelj redno deluje v timu, da bi prispeval k dvigu splošne kakovosti učenja in 
poučevanja v ustanovi.

Timsko načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje 
ter strokovnega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj omogoča staršem, da se učijo ter medsebojno izmenjujejo znanje in izkuš-
nje o negi, razvoju, vzgoji in izobraževanju otrok. Sodelovanje s starši.

Vzgojitelj otroke spodbuja, da si pridobijo sposobnost kritičnega presojanja lastnega 
dela in dela svojih vrstnikov. Kritično vrednotenje.

Vzgojitelj pomaga družinam pri pridobivanju strokovne pomoči za njihove otroke. Sodelovanje s starši.

Vzgojitelj individualno ali v timu analizira zbrane informacije, da bi ocenil in načrto-
val nadaljnje korake za individualni napredek posameznega otroka. Kritično vrednotenje.

Vzgojitelj si izmenjuje informacije o napredku otrok s starši, skupaj iščejo rešitve za 
določene težave ter oblikujejo kratkoročne in dolgoročne cilje.

Timsko načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje 
ter strokovnega izpopolnjevanja.
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Iz teorije v prakso

Načela iz Kurikuluma za vrtce se 
torej prekrivajo z omenjenimi indika-
torji kakovosti, prav tako pa zadevajo 
načrtovanje, evalvacijo, refleksijo, stro-
kovno izpopolnjevanje in sodelovanje 
s starši. Po mojem mnenju so indika-
torji kakovosti smernice za uresničeva-
nje načel iz Kurikuluma za vrtce. Ob 
tem dopuščam tudi drugačno mnenje, 
upoštevati pa je potrebno tudi dejstvo, 
da to do zdaj še ni bilo nikjer formal-
no zapisano. 

Vsako kurikularno načelo zajema 
širši razpon razumevanja, zato bi jim 
bilo smiselno dodati še indikatorje IS-
SA pedagoških standardov kakovosti, 
kjer bi načela natančneje opredelili. 
Prav tako bi bilo smiselno načelo so-
delovanja s starši preimenovati v na-
čelo sodelovanje z družinami, saj že 
izraz sodelovanje z družinami zajema 
širši kontekst razumevanja od sode-

lovanja s starši. Dokaz, da je tako, je 
tudi peta alinea načela sodelovanja s 
starši v Kurikulumu za vrtce, ki govo-
ri o upoštevanju in spoštovanju dru-
žinske mikrokulture, kjer so v ospre-
dju družinske vrednote, običaji, versko 
prepričanje in podobno (Kurikulum 
za vrtce, str. 8).

Načelo timskega načrtovanja in iz-
vajanja predšolske vzgoje ter strokov-
nega izpopolnjevanja bi bilo treba raz-
členiti na dve načeli, kjer bi se prvo 
nanašalo samo na timsko načrtovanje 
in izvajanje predšolske vzgoje, drugo 
pa na strokovno izpopolnjevanje, ki bi 
ga lahko nato opredelili podrobneje. 

Zaključek
Če poglobljeno preučimo načela iz 

Kurikuluma za vrtce in če pri tem ra-
zumemo ISSA pedagoške standarde 
kakovosti, lahko po mojem mnenju 

ugotovimo, da načela iz Kurikuluma 
za vrtce temeljijo na istih izhodiščih 
kot ISSA pedagoški standardi in njihovi 
indikatorji kakovosti.

Literatura:
- Skupina avtorjev. (1999). Kurikulum za 
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Izboljšujemo prakso

Kako v vrtcu praznujemo?

Odgovor bomo, tako kot vedno, 
poiskali v našem osnovnem doku-
mentu Kurikulumu za vrtce. Najde-
mo ga v načelu enakih možnosti in 
upoštevanja različnosti med otroki 
ter načelo multikulturalizma. V peti 
in šesti alineji sta postavljeni dve za-
htevi in sicer:
- upoštevanje skupinskih razlik 

glede na spol, socialno in kul-
turno poreklo, svetovni nazor in 
ustvarjanje pogojev za njihovo 
izražanje ter 

- načelo različnosti in multikultu-
ralizma na ravni izbora vsebin, 
dejavnosti in materialov, ki naj 
otrokom omogočajo izkušnje 
in spoznanja o različnosti svea, 
stvari, ljudi, kultur.
Na strani 20 beremo, da temelji 

demokratizacija kurikula v vrtcu 
na spoštovanju človekovih pravic. 
Pomeni tudi sistematično rahljanje 
in odstranjevanje ovir, ki pogojujejo 
prikriti kurikul.

Na izvedbeni ravni v oddelku za-
htevata  obe alineji poglobljeno štu-
dijo in razmislek, še bolje, če se to 
dogaja v strokovnem timu. Najprej 
je potrebno poudariti, da omogo-
čanje drugačnosti in pravica do iz-
bire pomeni  sočasno, torej hkrati, 
prisotne različne možnosti za igro 
in različne usmerjene dejavnosti, 

med katerimi otrok izbira. Že ta na-
loga je strokovno zelo zahtevna in 
v marsikaterem vrtcu še daleč od 
vsakodnevne realizacije. Naloga za-
hteva tudi, da je igralnica (in dru-
gi pomožni prostori) organizirana 
v kotičke, v igralne cone, kjer ima 
otrok prost dostop do različnim ig-
rač, nestrukturiranega  materiala, 
papirja in risal,  slikanic, itd. Obe-
nem morata biti strokovni delavki, 
še posebno vzgojiteljica, vešči ko-
ordinacije med dejavnostmi, preha-
janja med skupinami otrok, subtil-
nega vključevanja in izključevanja 
iz skupne dejavnosti z otroki, opa-
zovanja in vzgojnega posredovanja. 
V takih pogojih ni težko oblikovati 
pogoje za izražanje skupinskih raz-
lik, tudi glede svetovnega nazora in 
kulturnega porekla, ter ustvarjati 
pogoje za njihovo izražanje, kot to 
zahteva Kurikulum za vrtce. Otro-
ci praznike spoznavajo preko raz-
ličnih dejavnosti: vzgojiteljičinega 
branja in pripovedovanja, pogovo-
rov, didaktičnih iger in drugih de-
javnosti, praznujejo pa doma, s svo-
jo družino, na način, ki je njihov in 
do katerega imajo vso pravico. 

Če kje, se morajo otroci v javnem 
vrtcu učiti strpnosti, medsebojne-
ga spoštovanja in solidarnosti. Učijo 
naj se spoznavati in spoštovati raz-

lične kulture, religije in življenjske 
stile. Praktično v vsaki skupini so 
otroci iz različnih okolij, dajmo jim 
možnost, da povedo tisto, kar že-
lijo povedati, da predstavijo tisto, 
kar se jim zdi potrebno predstaviti-
ti drugim, naj se igrajo tako, kot že-
lijo. Tako se bodo učili na iste zade-
ve gledati iz različnih zornih kotov, 
tudi kritično, a vedno sproščeno in 
spoštljivo drug do drugega. Samo po 
sebi umevno je, da moramo vse te 
žlahtne lastnosti vzgojitelji najprej 
razvijati pri sebi, saj smo v vsakem 
trenutku otrokov model odnosa do 
the občutljivih tem.

Vprašanje:
Prihaja december, z njim pa 
tudi  razna praznovanja: mi-
klavževanje, božič, novo le-
to, pa še dan samostojnosti. 
Vem, da v javnem vrtcu ne 
smemo dajati prednost no-
benemu svetovnemu nazo-
ru, pa tudi umetno ustvar-
janje nerealnih pričakovanj 
v zvezi z darili se mi ne zdi 
primerno. Kako torej v vrt-
cu opraviti z vsemi temi 
praznovanji? 

V.T. (naslov v uredništvu)
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Uvod
Delam v enoti vrtca Sečovlje pri 

OŠ Sečovlje. Kot vzgojiteljica se pri 
svojem delu srečujem z vedno no-
vimi idejami, izzivi, izkušnjami in 
presenečenji. V vrtcu izvajamo naj-
različnejše dejavnosti in smo pri tem 
največkrat presenečeni nad otroški-
mi odzivi. Skupaj z otroki se igramo, 
raziskujemo, ustvarjamo, pripravlja-
mo in načrtujemo.

V lanskem šolskem letu 2006/07 
sem v svoji skupini starejših otrok 
(4–6 let) izvedla raziskovalni projekt 
»Kaj je gledališče?« Iz njega je nato 
sledil še raziskovalni projekt »Kako 
se bomo igrali gledališče na pravlji-
co Repa velikanka«.  Oba projekta sta 
trajala 5 tednov. Projekta sta se odvi-
jala v prednovoletnem času, zato je 
bil zaključek še toliko bolj zanimiv.  

V skupini je bilo 18 otrok, od te-
ga 8 dečkov in 10 deklic, starih 4–6 
let. Otroci so bili zelo živahni, vedo-
željni, ustvarjalni in delavni. Pri delu 
in ustvarjanju so potrebovali veliko 
spodbud in seveda pohval. Pri delu 
sva s sodelavko skrbeli za sodelova-
nje in vključevanje vseh otrok, pazili 
sva na individualne posebnosti otrok, 
njihovo razvojno stopnjo, predhodno 
znanje, interese in pobude otrok.

Spoznavali smo gledališče
Med vikendom je nekaj otrok iz 

skupine obiskalo Gledališče Koper. 
Ogledali so si lutkovno predstavo. 
Med seboj so se zelo doživeto pogo-
varjali, pripovedovali o lutkovni igri-
ci, lutkah in tudi o gledališču. K po-
govoru so pritegnili še ostale otroke, 
ki so poslušali in postavljali različna 
vprašanja: kakšno je bilo to gleda-
lišče, kakšni stoli so bili v gledališ-
ču, kdo je v gledališču in podobno. 
Iz pripovedovanja in njihovega zani-
manja sva s sodelavko ugotovili, da 
bi bilo zanimivo gledališče raziskati 
in podrobneje spoznati. To sva pred-
lagali otrokom, ki so bili takoj navdu-
šeni nad zamislijo.

Otroci so se pogovarjali o lutkovni 
predstavi in gledališču. S sodelavko 
sva se vključili v pogovor in jim za-
stavljali vprašanja. Želeli sva izvede-

ti, koliko poznajo gledališče. Odgo-
vore sva si zapisovali. 

Vprašanje: Kaj je gledališče? Kaj 
ste gledali v gledališču?
Julija: Tam, kjer gledaš predstavo.
Stefani: Velika hiša, z velikimi vrati.
Jan: Tam, kjer gledaš lutke.

Naslednji dan smo odšli v šolsko 
knjižnico, kjer nas je čakala knjižni-
čarka. Otroci so si najprej ogledovali 
police s knjigami, nato pa so povedali, 
da smo prišli zaradi gledališča. Skupaj 
smo poiskali veliko knjig o gledališ-
ču, gledališki igri in tudi nekaj zgod-
bic o gledališču. Vrnili smo se v vr-
tec,  knjige pa so postavili v knjižni 
kotiček, kjer so jim bile vedno na do-
segu. Otroci so ponudili, da prinesejo 
tudi knjige od doma. Naslednje dni so 
otroci že prinašali različne izrezke iz 
revij in  fotografije, nekateri so prines-
li revije, knjige, sami so tudi narisali, 
prinesli so stare vstopnice.

Ogledali smo si ves material, ki so 
ga prinesli. Vse, kar je bilo za nas za-
nimivo in pomembno, smo označi-
li. Predlagala sem jim, da naredimo 
plakat, kjer bo vse, kar nas zanima o 
gledališču. Bili so navdušeni in priče-
li smo s klasifikacijo slik in fotografij. 
Dogovorili smo se, kaj bomo zalepili 
na plakat. Predlogi so bili različni in 
so se dnevno dopolnjevali in spremi-
njali. S pomočnico sva se trudili, da 
sva upoštevali vse predloge in zamis-
li. Izdelovanje plakata se je nadaljeva-
lo še nekaj dni. Zaradi lažjega poteka 
dela sva otroke razdelili v tri skupine. 
Med seboj so sodelovali, si svetovali in 
drug drugemu pomagali. S sodelavko 
sva jih opazovali in če so želeli, sva 
jim tudi svetovali in pomagali. Prese-
nečeni sva bili, kako so bili zatoplje-
ni v delo. Ko so bili sličice, fotografije, 
vabila in vstopnice pripravljeni, smo 
vse zalepili na plakat. Zraven smo tu-
di vse zapisali. Plakat smo si na kon-
cu ponovno ogledali in ga obesili na 
hodnik pred našo igralnico.

Starši so se z otroki ustavljali na 
hodniku pred plakatom, ga gledali, 
brali in poslušali razlage svojih otrok. 
Ob branju in gledanju plakata smo 
skupaj ugotavljali, katere ugotovitve 

ali odgovori otrok so bili na začetku 
raziskovanja pravilni in kateri ne.

Nato sva s sodelavko pripravili »Gle-
dališki kviz«. Otroke sva razdelili v dve 
skupini. Za vsako skupino sva pripra-
vili po pet vprašanj. Pri igri so bili ne-
kateri zelo nemirni in nestrpni, ven-
dar smo vseeno prišli do konca igre in 
ugotovili, da sta bili obe skupini ena-
kovredni, torej obe sta veliko znali in 
to tudi pokazali. Sledilo je vprašanje: 
«Boste igrali v gledališki igri?«

Strinjali so se in pri vsakodnev-
nih pogovorih dogovarjali, zbirali, 
ponujali različne možne rešitve. Iz 
njihovih idej in pobud je bilo razvid-
no, koliko novega so spoznali pri do-
sedanjem raziskovanju gledališča. S 
sodelavko sva ugotovili, da bodo ta 
znanja lahko uspešno uporabili pri 
nastajanju gledališke igre.

Pričeli so z izdelovanjem plakata, 
na katerega so postopoma risali, zapi-
sovali, lepili vse svoje ideja in zamisli. 
Kasneje so med vsemi idejami izbrali 
tiste, ki so bile vsem všeč. Otroci so 
bili zadovoljni, saj so tako lahko so-
delovali vsi in nihče ne bil izvzet. Vsi 
so bili pobudniki, ustvarjalci, izvajal-
ci. Dogovarjali so se tudi o kostumih, 
rekvizitih, sceni, ki je bila zelo po-
membna, kaj bodo peli, govorili, kdo 
bo vodil … Ideje so kar vrele iz njih. 

K sodelovanju smo povabili star-
še. Starši so se pozitivno odzvali in 
nama veliko pomagali. Otroci so se 
sami domislili, da bi od doma prina-
šali pustne kostume in različne rek-
vizite za našo igrico »Repa velikan-
ka«. Težave so se pojavile pri delitvi 
vlog. Ugotovili so, da je njih več kot 
pa nastopajočih v pravljici. S sodelav-
ko sva jim predlagali, da si razdelijo 
vloge kakor v pravem gledališču. Po 
dolgem dogovarjanju, spodbujanju, 
izbiranju in upoštevanju posameznih 
želja smo prišli do vlog, ki so vsem 
odgovarjale in s katerimi so bili otro-
ci zadovoljni. Upoštevali sva vse otro-
ke in njihove želje.  Dogovorili smo 
se tudi za pesmice, ki jih bodo peli. 
Sami so poimenovali igralce v igrici: 
dedek – Gverino, babica – Alenka, 
vnučka Ana, kuža Pepi, muca – Piki-
ca in miška Smetiška. Dodali smo še 

Otroška gledališka predstava v vrtcu

Predstavitve in nastopi za javnost
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Predstavitve in nastopi za javnost

nekaj vlog: dva napovedovalca, dva 
sončka, dva dežka ter repo velikan-
ko. Narisali so instrumente, s kateri-
mi naj bi igrali v igr ici. Odločili so se 
za igranje na paličke, ropotulje, str-
galce in na triangel. Poizkusili smo 
s petjem pesmic in primernim igra-
njem na male ritmične instrumente. 
Otrokom je bilo všeč in obenem so 
imeli tudi spremljavo pri petju. Pred-
lagali so, da naredijo tudi oder in sce-
no. Nekaj predlogov otrok:
Jan: Hiško že imamo. Rjuhe bi bile 

zavese. Ko bi na odru zapeli 
»Ped pedi«, bi dva otroka odpira-
la zavese.

Gregor:  Lahko damo zeleno rjuho 
na tla za travo.

Andi: Zalepimo karton.
Klementina:  Pod okna narišemo 

rožice.
Julija: Na karton narišemo drevesa, 

jabolka in hruške.

Predlagala sem jim, da poiščemo 
velike kartonske škatle. Otroci so me 
napotili v trgovino, kjer  prodajajo hla-
dilnike. Povedati moram, da sem jih 
tam tudi zares dobila. Pri izdelavi sce-
ne sva otroke razdelili v tri skupine. 
Pri delu so bili ustvarjalni in vztrajni. 
Delo po skupinah je hitreje potekalo 
in rezultate svojega dela so si na kon-
cu skupaj ogledali. S svojim delom so 
bili zadovoljni. Narediti smo morali 
tudi vstopnice. Odšli smo k našemu 
prejšnjemu plakatu »KAJ JE GLEDA-
LIŠČE?« in si ponovno in natančno 
ogledali vstopnice. Gregor nas je opo-
zoril, da moramo narediti še plakat in 
obvestila. Otroci so predlagali, da oni 
na plakate narišejo, me pa nanje na-
piševa vabilo. Dogovorili smo se tudi 
za datum in uro naše gledališke pred-
stave. Ponosni so bili, ko smo plakate 
naredili in jih  obesili. Vedeli so, da se 
bliža njihova gledališka predstava, ko 
bodo nastopali pred starši.

Vsakodnevno smo si ogledovali pla-
kat pred igralnico. Plakat je nastajal 
sproti in nanj smo pisali, lepili vse za-
misli otrok. Tudi starši so tako sprem-
ljali naše delo in nastajanje gledališke 
predstave - našega gledališča. Na pla-
katu so si otroci ogledali vse svoje ideje 
in predloge ter svoje slike. Ugotavljali 
smo, kaj od tega smo uporabili pri na-
ši gledališki igri, česa nismo uporabili 

in kako bi še lahko kaj izboljšali. Do-
mislili so si tudi označitve stolov, tako 
kot v gledališču. Stole so označili s pi-
kami: enako število pik na stolu kakor 
na vstopnici. Dan pred nastopom smo 
pripravili še oder z zavesami. Otroci so 
pri vsem uživali, saj je bilo vse, kar so 
pripravljali, njihovo delo. 

Ves čas so se otroci tudi igrali vse-
bino pravljice Repa velikanka. Pri tem 
so pokazali vso svojo ustvarjalno vne-
mo, tako v besednem izražanju kot v 
mimiki, gibanju, menjavanju vlog in 
podobnem. Končno je prišel težko pri-
čakovani dan. V dopoldanskem času 
smo z otroki vse pripravili. Otroci so 
večkrat pregledali, če je vse na svojem 
mestu. Popoldne so se k sodelovanju 
odzvali tudi starši. Imeli smo blagajno, 
kjer je očka prodajal vstopnice. Nekaj 
jih je pomagalo pri oblačenju kostu-
mov in ličenju otrok. Končno je napo-
čil pomemben trenutek, ko se je naša 
gledališka predstava pričela. Otroci so 
bili sproščeni, v svoje vloge so se vži-
veli. Na koncu smo bili veseli, ponosni 
in zadovoljni, saj se je vse izteklo tako, 
kakor smo se dogovarjali.

Evalvacija
V času trajanja projekta so prišle 

na dan vse otroške ustvarjalnosti, po-
bude, ideje, interesi posameznikov v 
skupini in povezava skupine med se-
boj. V ospredje so prišla močna po-
dročja posameznikov, s katerimi so 
se lahko pokazali. Otroke sem spod-
bujala pri iskanju informacij, spod-
bujala sem jih k razmišljanju, iskanju 
odgovorov, ustvarjalnosti. 

Pri dogovarjanju je bilo na začet-
ku nekaj težav, saj so v ospredju žele-
li biti živahnejši in zgovornejši otro-
ci. Večkrat sem jih morala opomniti, 

da dajo besedo tudi drugim, da po-
slušajo tudi pobude drugih. Sčaso-
ma so se vsi vključili v pogovore, do-
govarjanja in poslušanje zamisli ter  
podajanje idej.  S sodelavko sva jih z 
zanimanjem poslušali in si sprotno 
zapisovali njihove zamisli in ideje. 
Sami so tudi veliko risali in nekate-
ri že tudi nekaj napisali. Vse njihove 
pobude, predloge, ideje smo zalepili, 
napisali, narisali na plakat. Zraven so 
bila tudi imena otrok, tako so vede-
li, kdo je kaj rekel ali narisal. Plakat 
je nastajal postopoma. Sproti smo si 
ogledovali naše zamisli, jih izbirali 
in tudi spreminjali.

Težavo z velikim številom otrok in 
malo osebami in živalmi v igrici sva 
uredili tako, da so se v vlogah menja-
vali, za nastop pa sva nekaj vlog pod-
vojili in nekaj vlog tudi dodali. Na 
koncu so bili vsi otroci zadovoljni.

Otroci so sproti dodajali in spre-
minjali besedilo, glasbo, govor. Tudi 
ostali igralci so se spodbujali med se-
boj, si pomagali tako pri petju kakor 
pri govoru. Veliko so sodelovali tudi 
starši. Videli so, kako so otroci zav-
zeti in vztrajni. Pomagali so nam pri 
zbiranju kostumov, oblačil in rekvi-
zitov ter sodelovali tudi sami s svoji-
mi idejami. Vse je potekalo, kakor so 
si otroci sami zamislili in z našo po-
močjo to tudi izvedli. Kako je bilo vse 
to zanje pomembno in tudi poučno, 
sva s sodelavko Majo Perovec opažali 
naslednje dni, ko sva jih poslušali pri 
pogovorih, spominjanju drug druge-
ga na posamezne dogodke in pri po-
novnem igranju igrice mlajšim otro-
kom v našem vrtcu. 

Bojana Rudl, vzg. 
OŠ Sečovlje, vrtec Sečovlje

Gledališke priprave
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Odmevi, komentarji, mnenja

Spoštovani!

Že kar nekaj let delam kot vzgojiteljica v kombiniranemu oddelku. Velika starostna razlika otrok v skupini za-
hteva uporabo drugačnih, včasih bolj domiselnih metod dela. In tako lahko rečem, da se kot vzgojiteljica ob teh 
otrocih nenehno učim. Opisala vam bom primer izposojevalnice, kot sem dejavnost poimenovala, o čem podo-
bnem pa še nisem slišala ali brala.

Pred nekaj leti se je pri meni oglasila mamica moje najmlajše in zelo vedoželjne deklice v skupini. Prosila me je, 
če bi ji lahko zapisala vse pesmice in deklamacije, ki jih otroci spoznavajo v vrtcu, saj je deklica doma veliko pripo-
vedovala o dejavnostih v vrtcu. Dostikrat pa se ji je zgodilo, da je med obnavljanjem pesmic in deklamacij pozabila 
del vsebine in postala zelo žalostna. Mami sem obljubila, da ji bom to naredila, hkrati pa sem ob tem razmišljala, 
da bo ta obljuba zahtevala od mene veliko dodatnega dela. Razmišljanja so me vodila v smeri: Kaj pa drugi otro-
ci? Morda bi tudi drugi to želeli? Kaj bi lahko ob tem pridobila skupina? Kako torej osmisliti dejavnost, da z njo ne 
bomo dodatno obremenjevali staršev, bi pa otroci ob njej vseeno poglabljali svoja spoznanja.

Našla sem rešitev, ki se mi je zdela smiselna, pa vendarle sem se spraševala, na kakšen odziv bo dejavnost na-
letela pri otrocih in starših.

Na kartončke sem zapisala vse pesmice in deklamacije, ki smo jih spoznavali v vrtcu. Otroci pa so na hrbtno 
stran kartončkov prilepili različne sličice iz revij, s pomočjo katerih so prepoznali pesmico ali deklamacijo. Kar-
tončke smo shranili v posebni škatlici. Pripravila sem tudi tabelo otrok, v katero smo zabeležili vse izposoje. In-
formirati pa je bilo potrebno tudi starše. Napisala sem jim poseben dopis, s katerim sem jih seznanila o možnostih 
in načinu uporabe.

Izposojevalnica se je pričela. Z izštevanko smo določili prvega otroka, ki si je lahko na lastno željo izbral dva 
kartončka – eno pesmico in eno deklamacijo – in ju odnesel domov. Doma je zapisani vsebini predstavil staršem, 
naslednji dan pa je izposojena kartončka prinesel nazaj v vrtec. V tabelo smo označili, da je izposojeno vrnil, otrok 
pa je lahko izbral prijatelja za naslednjo izposojo. Otroci so ob sodelovanju staršev usvojili več literarnih vsebin. V 
naši škatlici se je nabiralo vedno več kartončkov. Postaviti je bilo potrebno nova pravila.

Vsak otrok si je lahko pri ponovni izposoji izbral le tiste vsebine, ki si jih še ni izposodil (vse smo zapisali v ta-
belo). Tudi pri izbiri prijatelja, ki si je lahko izposodil nove vsebine, je lahko otrok izbral le tistega, ki si pri ponov-
ni izposoji še ni izposodil kartončkov.

Otroci so si preko šolskega leta večkrat izposodili pesmi in deklamacije.
V mesecu decembru smo si v knjižnici izposodili različne pravljice. Vsak otrok si je lahko izposodil eno knjigo 

in jo odnesel domov. Oblikovali smo nova pravila. Starši so otroku prebrali pravljico, otrok pa je naslednji dan o 
njeni vsebini pripovedoval v vrtcu. Res so bila pripovedovanja sprva bolj skromna, toda sčasoma smo spoznali tudi 
takšna, ko je otrok poznal celo pravljico na pamet (zlasti tisti otroci, ki so si pravljico sposodili preko vikenda).

Letos je dejavnost večina otrok »prerasla«. Preselili so se v starejši oddelek. Z menoj je ostalo le nekaj mlajših 
otrok iz preteklega šolskega leta. Na moje veliko začudenje se je na oddelčnem roditeljskem sestanku oglasila ma-
mica in prosila, če bi lahko tudi v tem šolskem letu izvajali izposojevalnico. Starši novincev v skupini so se spra-
ševali, kaj to pomeni. Starši, ki so dejavnost poznali, so jih prav prijazno informirali. Tako je naša izposojevalnica 
znova zaživela.

Irena Pijovnik, vzg.

Napotki za avtorje prispevkov

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si

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

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

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

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

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

- uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in smiselno 
oblikovati.
Disket, CD-jev in otroških likovnih izdelkov praviloma ne vračamo. 
Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije Vzgojiteljica.
Strokovnjak oz. znanstvenik, ki da intervju, ima zastonj letno 
naročnino na revijo.
V skladu s 17. členom Pravilnika o napredovanju v nazive (Ur. l. RS, 
št. 54/2002) z objavljenim strokovnim člankom pridobite 2 točki za 
dodatno strokovno delo.

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