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Večina vrtcev se na novo šolsko 
leto, ko se v igralnice znova vrnejo 
otroci, ki so jih že obiskovali, pridru-
ži pa sem jim tudi veliko novincev, že 
od nekdaj dobro pripravi. Ravnatelji-
ce in ravnatelji že v začetku avgusta 
snujemo strateške cilje, se posvetuje-
mo s strokovnimi delavci in priprav-
ljamo predlog letnega delovnega na-
črta. Vmes, če imamo nekaj sreče, 
poskrbimo tudi za najnujnejša redna 
vzdrževalna opravila in za druge nuj-
ne zadeve, letos povezane predvsem 
z novim plačnim sistemom.

Mnogi pa razmišljamo tudi o ho-
spitacijskih spoznanjih, do kate-
rih smo prišli med opazovanjem in 
spremljanjem izvedbenega kuriku-
la. Meni se, na primer, postavljajo 
takšna vprašanja:
- Kakšna podoba otroštva, otroka 

in vzgoje prevladuje v našem 
vrtcu?

- Kaj se otroci naučijo v našem 
vrtcu, potem ko v njem preživijo 
tja do devet ur dnevno, v svojem 
predšolskem obdobju?

- Spodbujamo učenje pravih stvari 
in na pravi način?

- Ima učenje kakšen dolgoročni 
učinek na njihov razvoj?

- S čim bi lahko še bolj podpirali 
ustvarjalno učenje otrok?

- Omogočamo otrokom v izvedbe-
nem kurikulu dovolj možnosti 
za soudeležbo, za izražanje na 
različne načine, za njihove last-
ne ideje?

- S čim lahko v vrtcu ublažimo ne-
primerne vplive na vzgojo otrok 
iz kulturno šibkih okolij? Ali iz 
družin s povsem razpuščeno 
vzgojo?

In še bi lahko naštevala.

Predvsem pa me muči vprašanje, 
kako še bolje organizirati vrtec kot 
»učečo se skupnost«, ki bo podpi-
rala vsakega vzgojitelja, ki si priza-
deva za dobrobit otroka, za otrokov 
razvoj in učenje. Priznati moramo, 
da ni vsak, ki diplomira ali uspešno 
zaključi srednjo šolo, že primerna 
osebnost za vzgojitelja v vrtcu. Zna-
nje je samo temeljni (ne pa tudi za-
dostni!) pogoj za kakovostno delo z 
otroki. Kaj lahko stori »dobra skup-
nost« za profesionalni razvoj vzgoji-
teljic, vzgojiteljev, pomočnic in po-
močnikov?  Otroci so vendar vredni 
samo kakovostnih vzgojiteljev!

Vesela sem bila zato odgovora rav-
nateljice Darje Vernig z Bleda, ki je 
poudarila pomen ravnateljeve skrbi 
za stalno strokovno izpopolnjeva-
nje strokovnih delavcev in za njiho-
vo medsebojno sodelovanje. Več si 
preberite sami v zanimivem inter-
vjuju.

Vsi, ki smo kdaj delali v oddelku 
najmlajših, vemo, da jih pomirjajo 
glasbene dejavnosti: petje, zvok in-
strumenta, igranje s prsti, dlanmi, 
glasbenimi igračami … V vrtcih de-
lujejo tudi otroški zbori, instrumen-
talne skupine in druge glasbene sku-
pine. V pogovoru z odlično glasbeno 
pedagoginjo in svetovalko, dr. Dra-
gico Žvar, lahko preberete še več o 
tej temi.

V septembrskem uvajalnem obdo-
bju vam želimo veliko pozitivnih in-
terakcij v učno spodbudnem okolju, 
toplih božajočih dlani, milega pri-
govarjanja in veselega prilagajanja 
otrokom vseh starosti, pa tudi obli-
kovanje pravih vrednot in potrebnih 
pravil, kjer koli že skrbite zanje. 

Otroci se v vrtcu učijo, tukaj in se-
daj, a tudi za jutri in za vedno.

Lep pozdrav 
Urednica

Uvodnik
Prijazen pozdrav v novem šolskem letu!

Iva Soldo (5,5 let)  
mentorici Gordana Konečnik in  

 Marija Potočnik-Sušec,  
VVZ Slovenj Gradec, enota Pameče

Kotiček uredništva

Kakovostno estetsko in umet-
niško okolje sooblikuje otro-
kov razvoj estetskega vredno-
tenja in osebnega okusa. 

Odrasli ustvarjajo prijazno 
vzdušje medsebojnega zaupa-
nja, s čimer otroka spodbujajo k 
odprtosti in želji po izražanju.
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Vrtec Bled

Pripravljeni smo na novo šolsko leto

Posvet mreže vrtcev na Bledu ste 
pozorno spremljali, vaši otroci so 
celo aktivno sodelovali.  Je bilo 
še kaj drugega sodelovanja z vaše 
strani? 

Razstavili smo otroške slike na 
blagu, poskrbeli smo za dekoracijo 
na odru, pripravili smo vezene prte z 
narodnimi motivi in velik šopek polj-
skega cvetja. Skupina otrok iz našega 
vrtca je, kot ste že omenili, sodelovala 
v uvodu posveta. Tudi sam posvet je 
vodila naša vzgojiteljica. V preddver-
ju Festivalne dvorane smo pripravili 
predstavitev projekta Punčka iz cunj, 
ki smo ga v sodelovanju z UNICEF-
om izvajali v letošnjem letu. Projekt 
smo predstavili s plakatom, razstav-
ljene pa so bile tudi punčke in njiho-
vi dnevnik, ki so jih v okviru projekta 
zapisali naši otroci. 

Kakšen vtis ste odnesli z letošnje-
ga posveta mreže vrtcev? 

Všeč mi je bila uvodna predstavi-
tev in sama zasnova posveta, ker je 

bila predstavljena dobra praksa ne-
katerih vrtcev pri domovinski vzgoji 
in povzetek dela mreže vrtcev in štu-
dijskih skupin v preteklem šolskem 
letu. Škoda je le, da je na enodnev-
nih posvetih vedno premalo časa za 
medsebojne pogovore in izmenjavo 
mnenj, pa mogoče tudi za bolj po-
globljene predstavitve dela v različ-
nih vrtcih.  

Kaj pomeni biti ravnateljica vrtca 
v tako turističnem kraju, kot je 
Bled?

Bled kot turistični kraj nam pred-
stavlja izziv ter tudi priložnosti in ta 
karakteristika kraja vsekakor vpliva 
na naše delo. Bled je lepo mesto, s 
čudovito pokrajino in množico ko-
tičkov, ki jih lahko otroci opazujejo, 
raziskujejo, ob njih ustvarjajo in vse 
to tudi predstavijo. Zato smo vklju-
čeni v projekt Turizem in vrtec. Na 
ta način otroci skozi igro že zgodaj 
spoznavajo svoj kraj tudi kot turistič-
no zanimivost.  

Prav tako potekajo na Bledu raz-
lični posveti in srečanja, zato nas več-
krat povabijo k sodelovanju. Tako so 
naši otroci v tem šolskem letu nasto-
pili v uvodu k posvetu organizator-
jev prehrane. Sodelovali smo tudi na 
mednarodnem srečanju papirničar-
jev z razstavo del iz papirja. Večkrat 
nas obiščejo delegacije, kolegi in ko-
legice iz slovenskih vrtcev, za kate-
re pripravimo  predstavitve našega 
načina dela. Obiskali so nas tudi za-
mejski učitelji in si ogledali vrtec in 
dejavnosti otrok. 

Ker na Bledu bivajo tujci, imamo 
v vrtcu pogosto otroke, ki ne znajo 
slovensko. Njihovo bivanje pri nas je 
včasih tudi kratkotrajno, na primer 
otroci kakšnega športnika ali pre-
davatelja, in taki otroci predstavlja-
jo strokovni  izziv za sodelavke, ki 
največkrat komunicirajo s starši kar 
v angleščini. 

Povejte, prosim, kaj več o vrtcu, 
ki ga vodite? Kako je organizi-
ran, vaši uspehi in vaši problemi 
- kakšni so?

Vrtec Bled deluje na območju 
dveh občin, in sicer Občine Bled in 
Občine Gorje. Oddelkov imamo de-
vetnajst, so na Bledu, na Bohinjski 
Beli in v Gorjah. Do sedaj smo imeli 
organiziran en oddelek poldnevne-
ga programa, od septembra dalje pa 
bomo v vseh oddelkih izvajali dnevni 

“Dežela Kranjska nima lepš´ga kraja, / ko je z okol´šno ta, podoba raja …”, je 
zapel naš največji slovenski pesnik. Najbrž ni reklamne publikacije, ki bi pred-
stavljala zanimivosti naše domovine, pa ne bi bilo med fotografijami na vidnem 
mestu Bleda. Jezero z otokom in grad na sivi skali predstavljata podobo, ki bi jo 
prepoznal Slovenec kadar koli in kjer koli na svetu. 

Arheološka raziskovanja so pokazala, da so v okolici lovili in bivali že ljudje bro-
naste dobe. Lepoto okolice so prepoznali tudi naši slovanski predniki. Legenda 
pravi, da so na otočku sredi jezera postavili tempelj boginji plodnosti, Živi. Pre-
šeren je dal lepi tempeljski svečenici ime Bogomila in spesnil mojstrsko zgodbo o 
Črtomiru, njegovem boju in njuni ljubezni.

Čeprav je o zdravilni moči vrelcev pisal v svoji “Slavi vojvodine Kranjske” že 
Janez Vajkard Valvazor, se je turizem razcvetel šele pred dobrimi stotimi leti, 
nekaj po zaslugi Švicarja Arnolda Riklija, nekaj zaradi železnice, malo pa tudi 
zaradi kronanih glav, ki so rade prihajale na Bled. Romantična podoba Bleda, ki 
ga obdajajo prostrani gozdovi Jelovice, Mežaklje in Pokljuke, Debela peč in venec 
Karavank, vršaci Julijcev s kraljevskim Triglavom tudi  danes privabljajo turiste 
z vsega sveta, še posebno v poletnem času. 

Bled je rojstni kraj prvega rektorja slovenske univerze Josipa Premlja, jezikoslovca 
in šolnika Blaža Kumerdeja, pesnice Vide Jeraj, pisateljev Petra Božiča in Toneta 
Svetine in vzgojiteljicam dobro znane slikarke in ilustratorke Melite Volk. 

Letos, 18. junija, je bilo na Bledu tudi strokovno srečanje, namenjeno vsem vrt-
cem, ki so vključeni v mrežo mentorskih študijskih središč. K odličnemu vzdušju 
je prispeval tudi vrtec Bled. Mnogo razlogov torej, da smo v času, ko se poletje 
že poslavlja, postavili ravnateljici Vrtca Bled, univerzitetni socialni pedagoginji, 
DARJI VERNIG, nekaj vprašanj.

Ravnateljica Darja Vernig
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program. Na Bledu imamo razvojni 
oddelek za otroke s posebnimi po-
trebami z območja blejske in sosed-
njih občin. 

Naš vrtec se vključuje v različne 
projekte, ki jih izbiramo predvsem 
zaradi pozitivnega vpliva na učenje 
in razvoj ter socializacijo otrok. Tako 
smo na primer zaradi zavedanja o po-
menu gibanja za razvoj predšolskega 
otroka vključeni v mednarodni projekt 
FIT Slovenija. Skupaj z Zavodom RS 
za šolstvo smo izvajali inovacijski pro-
jekt Medgeneracijska srečanja v vrt-
cu. Vključeni smo bili v mrežo vrtcev 
v organizaciji Šole za ravnatelje, kjer 
sodelujem v nekaterih projektih tu-
di sama kot ravnateljica (mentorstvo, 
ravnatelj raziskuje svoje delo). Kot vr-
tec smo bili vključeni v projekt MŠŠ S 
skupnimi koraki gradimo kakovost v 
vrtcih, v okviru katerega smo pridobi-
li evropska sredstva. Vključili smo se v 
projekt Varno s soncem. Naš vrtec ima 
tudi dve ekozastavi.   

Zelo uspešno je sodelovanje z med-
narodno organizacijo AIESEC, ko pri 
nas dva do tri mesece gostuje študent 
iz tujine, ki otroke seznanja s svojo 
kulturo in jezikom, otroci pa ga učijo 
slovenščine in mu pokažejo svoje oko-
lje. Tako so se srečali že z Japoncem, 
Indijko in Američanom. Bili smo po-
budniki takega sodelovanja in v pro-
jekt smo vključeni že daljši čas.

Smo eden redkih, če ne celo edi-
ni vrtec v Sloveniji, kjer imajo vsi 
otroci eno leto pred vstopom v šolo 
brezplačni enotedenski tečaj smuča-
nja, plavanja in drsanja. Letos so bili 
vsi otroci prijavljeni na vse tri tečaje. 
Tečaje izvajajo zunanji strokovnjaki, 
strokovne delavke otroke le spremlja-
jo. Plačnici tečajev sta občini. 

Strokovne delavke vrtca aktivno 
sodelujejo na različnih posvetih s po-
dročja predšolske vzgoje na republi-
škem nivoju. Posamezne strokovne 
delavke se vključujejo tudi v projekte 
Unicefa. Z otroki pripravljajo pred-
stave, v knjižnici ali šoli, ki so do-
bro sprejete. 

Poleg tega, tudi na zunaj vidnega 
delovanja, pa poteka v vrtcih javno-
sti manj znano strokovno delo …

Drži, prav zato smo na podlagi 
znanja, literature in izkušenj izdela-

li opomnike za spremljanje razvoja 
otrok v skupini, ki jih redno uporab-
ljajo pri delu v oddelku in pri sodelova-
nju s starši. Pred leti smo na sestanku 
strokovnih aktivov pripravili interne 
smernice pravil lepega kulturnega ve-
denja za otroke in primerne zahteve 
za posamezno starost.  Vsekakor pa 
se tudi naš vrtec na svoji poti srečuje 
z raznovrstnimi problemi, ki pa nam 
predstavljajo izziv in priložnost za še 
kakovostnejše delo. 

Kje ste začeli svojo poklicno pot? 
Lahko ključne prelomnice na svo-
ji poklicni poti predstavite tudi 
našim bralkam in bralcem?

V vrtcu delam že petintrideset let. 
Po končani vzgojiteljski šoli sem naj-
prej delala kot vzgojiteljica v oddel-
ku, nato kot pomočnica ravnateljice 
za kadrovsko-pravna vprašanja. Še 
kasneje kot pomočnica ravnateljice 
in vodja enote, od leta 1997 pa sem 
ravnateljica. V Vrtcu Bled sem od nje-
gove ustanovitve, ko je bil ustanov-
ljen zaradi nove Občine Bled. Po po-
klicu sem vzgojiteljica, višja upravna 
delavka in socialna pedagoginja. Za 
moje delo se mi zdi izredno pomemb-
no vseživljenjsko učenje, spoznava-
nje dobrih praks in dobra strokovna 
podlaga. Tako t udi sodelavke spod-
bujam k izobraževanju in h konstant-
nim izboljšavam. V vrtcu rada delam 
in menim, da je bila odločitev za ta 
poklic prava. 

Raziskovalci govorijo o strukturni 
in procesni kakovosti vrtca. Prvo 
določa zakon, druga je po moje zelo 
odvisna tudi od pedagoškega vo-
denja vrtca. Kaj menite o sedanjih 
strukturnih kazalnikih kakovosti? 

Strukturni kazalniki kakovos-
ti v slovenskih vrtcih so v primer-
javi z vrtci v drugih državah dobri, 
ne pa najboljši. V trenutni situaciji 
je dobro, da imamo vrtci zakonsko 
predpisane normative, ki zagotavl-
jajo osnovno kakovost na struktur-
nem nivoju za delo s predšolskimi 
otroki v vseh vrtcih v državi in ni-
so odvisni od naklonjenosti posame-
znih občinskih političnih struktur. 
Vsekakor pa je še kar nekaj prostora 
za doseganje boljših kazalnikov, za 
kar si prizadeva tudi naš vrtec.

Kako vidite svojo vlogo pedago-
ške vodje vzgojno-izobraževalne-
ga procesa v vrtcu? Kakšen vpliv 
ima na procesno kakovost vašega 
vrtca? Čemu namenjate posebno 
pozornost?

Procesni vidik kakovosti je vsekakor 
zelo pomemben, težje merljiv element 
in je odvisen od etike vsakega posamez-
nega udeleženca procesa. Osnovo pro-
cesne kakovosti zagotavljata spošto-
vanje načel kurikula in dobra klima v 
vrtcu. Za dobro delo je znanje in zave-
danja o poslanstvu, ki ga opravljamo, 
potreben, ne pa tudi zadosten pogoj. Ta 
vidik kakovosti zagotavljajo strokovne 
delavke, ki so pripadne vrtcu in ki delu-
jejo tako, da jih starši začutijo kot part-
nerje pri vzgoji otroka.

Vlogo pedagoške vodje vidim pred-
vsem v omogočanju stalnega izobraže-
vanja, spodbujanju in podpiranju za-
poslenih, v zagotavljanju možnosti za 
izmenjavo vednosti, mnenj in pogle-
dov pa tudi v nadzoru dela. 

Sama to vlogo opravljam tako, da 
strokovne delavke podpiram pri iz-
obraževanju, naša strokovna knjižni-
ca je bogata, pozorna sem na dobro 
in uspešno prakso posameznih stro-
kovnih delavk, s katero seznanjajo tu-
di svoje kolegice. Izvajamo kolegialna 
opazovanja, za prikaz novosti pa ho-
spitacije ali delavnice. Vsako leto orga-
niziramo strokovno ekskurzijo v drug 
vrtec, od koder marsikatera delavka 
prinese kakšno idejo, predvsem pa se 
ob druženju krepi lojalnost zaposlenih 
(team building). Obiskali smo že veli-
ko slovenskih vrtcev ter tudi vrtca na 
Dunaju in v Salzburgu. Vključujemo 
se v mreže vrtcev v organizaciji ZRSŠ 
in Šole za ravnatelje. Želim, da se stro-
kovne delavke o problemih pogovarja-
jo in posvetujejo z drugimi.  

Sodelujejo?
Strokovne delavke sodelujejo med 

sabo. Načrtovanje kurikula poteka v 
timih in tandemih. Pozorni smo na 
dnevno rutino in v zvezi z njo bi nave-
dla primer, ko je vzgojiteljica z obveš-
čanjem staršev preko oglasne deske o 
ciljih iz kurikula, ki jih je uresničeva-
la v dnevni rutini, poudarila pomen 
dnevne rutine pri vzgoji in učenju 
otroka, kar je bila tedaj pogosta vse-
bina neformalnih, dnevnih pogovorov 
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s starši pa tudi v zbornici s kolegicami 
ob pogovoru o reakcijah staršev.  

Kaj pa srečevanja s starši?
Srečanja s starši so pogosta in raz-

ličnih oblik. Vem, da je sodelovanje s 
starši pomembno in morajo biti sez-
nanjeni z delom v oddelku in razvo-
jem svojega otroka, vendar je včasih 
težko uskladiti vse aktivnosti v več-
nem pomanjkanju časa.  

Sodelujete tudi s kadrovskimi šo-
lami?

Da, v našem vrtcu imamo vsako le-
to večje število praktikantk s srednjih 
vzgojiteljskih šol in kadrovskih fakul-
tet, kar kaže na zaupanje pa tudi na 
odgovorno delo, saj je le-to predmet 
pogovorov na srečanjih v šoli. V pre-
teklem letu smo imeli eno pripravnico 
in devetnajst praktikantk; izvajali pa 
smo tudi hospitacije za deset dijakinj 
vzgojiteljske šole. Trenutno imamo v 
vrtcu dve pripravnici. 

Letos je mnoge občine presenetil 
povečan vpis v vrtce, še posebno 
mlajših otrok. Ste bili tudi v vrtcu 
Bled presenečeni?

Zaradi brezplačnega vrtca za druge-
ga otroka smo že pričakovali, da se bo 
vpis povečal. Bolj nas je skrbelo, kje in 
kako bomo zagotovili prostor za več-
je število otrok, saj si obe občini, tako 
blejska kot gorjanska, prizadevata, da 
bi zagotovili mesto v vrtcu vsem otro-
kom. V Gorjah je bilo vpisnih več otrok, 

kot je kapaciteta vrtca, zato bomo imeli 
en oddelek v osnovni šoli. Za opremo 
novega oddelka z novim pohištvom in 
didaktičnimi sredstvi je občina tudi za-
gotovila dodatna sredstva. 

Ministrstvo za šolstvo in šport je 
svetovalo občinam nekatere rešit-
ve: ureditev prostorov v morebi-
tnih praznih prostorih osnovnih 
šol, novogradnje, mobilne enote, 
podelitev koncesije … 
Kakšno mnenje imate o tem?

Tudi mi smo se znašli v situaciji, 
ko moramo posegati po tovrstnih re-
šitvah, tako bo v Gorjah nekaj otrok 
v prostorih šole. Gre le za začasno 
rešitev, saj bo potrebno v tej občini 
zgraditi nov vrtec.  

Najboljše, da je vrtec v namensko 
grajeni stavbi, kjer so zagotovljeni po-
goji za bivanje predšolskih otrok sklad-
no z normativi. Normativi so sicer mi-
nimalni; dobro in po mojem mnenju 
tudi modro pa bi bilo, da bi bil prostor 
namenjen predšolskim otrokom do-
volj velik, večji od predpisanega, lepo 
in kakovostno opremljen in bi resnič-
no predstavljal pomočnika vzgojitelju. 
Vse ostale rešitve so začasne in zasil-
ne. Vendar pa so v situaciji, ko bi bi-
lo potrebno odkloniti vpisane otroke, 
tudi tovrstne rešitve dobrodošle, v ko-
likor ti prostori zagotavljajo enako ka-
kovost bivanja. 

Pred vrati je novo šolsko leto. Kako 
ste se v Vrtcu Bled pripravili nanj? 

Uvodni sestanek s starši novospre-
jetih otrok smo opravili že v spomla-
danskem času, kot tudi sestanek s 
starši tistih otrok, ki bodo imeli svo-
jo igralnico v prostorih šole. Konec av-
gusta so strokovne delavke na skupno 
popoldansko srečanje povabile starše 
in otroke, ki bodo prvič prišli v vr-
tec. Takrat so otroci spoznavali svo-
je novo okolje, starši pa so seznanili 
vzgojiteljico s posebnostmi otroka in 
s svojimi pričakovanji v zvezi z delom 
z otrokom oziroma vzgojnim proce-
som. Za enoletne otroke je vzgojitelji-
ca, ki bo vodila ta oddelek, pripravila 
nekaj skupnih srečanj že v spomla-
danskem času.  

Na zadnjem sestanku vzgojitelj-
skega zbora smo sprejeli tudi načrt 
dela in plan izobraževanj za letošnje 
šolsko leto. Med počitnicami smo iz-
vedli nekatera obnovitvena dela in 
popravila.  

Kaj si želite, kaj pričakujete?
Kot vsa leta bomo poskrbeli za iz-

obraževanja in izmenjavo izkušenj 
strokovnih delavk ter nadgradnjo 
pedagoškega procesa. Pred nami je 
med drugim uvajanje nekaterih spre-
memb v zvezi s spremenjeno zako-
nodajo, kot je ocenjevanje zaposlenih 
in podobno, ter reševanje prostorske 
stiske. Želim si, da bomo vse izzive 
rešili s čim manj zapleti. Še naprej 
si bom prizadevala, da bo delo pote-
kalo umirjeno, v zadovoljstvo otrok, 
zaposlenih, staršev in okolja.  

Kaj bi pred novim šolskim letom 
zaželeli vsem vrtcem na Sloven-
skem?

Pred novim šolskim letom bi zažele-
la vrtcem čim bolj strokovno izvajanje 
pedagoškega procesa, glede želja pa bi 
odgovorila kar z verzom pesnika Toneta 
Pavčka: “Sreča ni v glavi in ne v daljavi,   
ne v žepu ali pod palcem zaklad. Sre-
ča je, če se delo dobro opravi in imaš 
koga rad.”

Zahvaljujemo se za vaše odgo-
vore in vam želimo veliko sreče po 
Pavčkovo.

                                                                                 
                                                UrednicaNa igrišču vrtca Bled (iz arhiva vrtca).
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Tako se začne himna otroškega 
vrtca Šmarje pri Jelšah, ki smo jo v 
mesecu maju pogosto prepevali. Vr-
tec Šmarje pri Jelšah že drugo leto 
sodeluje v projektu »Pomladni dan v 
Evropi«, letošnje geslo sovpada z le-
tom medkulturnega dialoga. Projekt 
je nastal z namenom, da bi mladini, 
učencem in otrokom vzbudili zani-
manje in odprli razpravo o načelih, 
dosežkih in prihodnosti Evropske 
unije. Poteka pod okriljem Ministr-
stva za šolstvo in šport.

Otrokom v vrtcu ponujamo prilož-
nost, da spoznavajo osnovne značil-
nosti držav Evrope, seveda pa v  prvi 
vrsti spoznavajo ožjo in širšo oko-
lico Šmarja pri Jelšah. Tako smo v 
mlajših skupinah spoznavali domači 
kraj, pomembne objekte, ustanove, 
zastavo vrtca in občine, Slovenije ter  
Evrope. Poslušali smo slovensko in 
evropsko himno in se naučili himno 
našega vrtca. Otroci starejših skupin 
pa so se že pričeli zanimati za drža-
ve Evrope. Najbolj so jih pritegnile 
zastave in jeziki. Presenetili so nas,  
kako hitro so se naučili pesmice v 
italijanskem, angleškem in franco-
skem jeziku. 

V štirinajstih dneh so se zvrstile 
različne dejavnosti, ob katerih so ime-
li otroci možnost spoznavati  Evropo 
na geografskem, kulturnem in jezi-
kovnem področju. V veliko pomoč so 
nam bili različna literatura, globusi, 
karte, najzanimivejša pa je bila knjiga 
Moj prvi potep po Evropi. 

Seveda pa nismo pozabili na naš 
kraj – Šmarje pri Jelšah. Starejša sku-
pina je obiskala najpomembnejšega 
moža naše občine, gospoda župana, 
ki jih je prijazno sprejel in jih pope-
ljal v svoje prostore. Otroci so z za-
nimanjem opazovali in poslušali raz-
lago o protokolarnih zadevah, o delu 
župana, pritegnil jih je velik zemlje-
vid občine Šmarje pri Jelšah. Župa-
na so vprašali, kako je on preživljal 
svoje otroštvo. Ob koncu obiska je 
otroke razveselil z razglednicami, 
slikami in brošurami občine Šmar-
je pri Jelšah.

Zaključek projekta smo obeleži-
li s skupno prireditvijo v telovadni-
ci vrtca. Otroci so s pesmijo, plesom 
in besedo potovali po Evropi. Da pa 
je najlepše doma, so dokazali z od-
zivnostjo ob igranju slovenski glas-
be. Določene aktivnosti se bodo še 
nadaljevale v okviru državljanske in 
domovinske vzgoje v vrtcu v nasled-
njem šolskem letu.

Metka Jančič, vzg. 
Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Tam pod Jelšingradom …

Vrtec na obisku pri županu Občine Šmarje pri Jelšah 
Foto: Ksenija Šket

Spoznavali smo zdravilne rastline
V letošnjem letu v našem vrtcu po-

teka projekt »Živimo zdravo v čistem 
okolju«. Zdravje in z njim dobro po-
čutje je pomembno za kvaliteto naše-
ga življenja. Ponavadi znamo zdravje 
ceniti šele takrat, ko ga izgubimo. Da 
bi odnos do zdravja spremenili že pri 
otrocih, sem se odločila, da bomo iz-
vedli projekt »Zdravilne rastline«.

Zdravilna rastlina je tista rastlina, 
ki se v medicini ali zdravilstvu upo-

rablja za zdravljenje. Zdravilne rastli-
ne se uporabljajo za lajšanje in zdrav-
ljenje mnogih bolezenskih stanj že 
odkar obstaja človeštvo. V preteklo-
sti so se ljudje pogosto zatekali k na-
ravi, saj si zdravljenja pri zdravniku 
niso mogli privoščiti. Z razvojem sin-
tetičnih zdravil je interes za zdravil-
ne rastline upadel, saj je medicinska 
znanost uporabo le-teh odklanjala. 
Danes se mnogi spet vračamo k nara-

vi. Bolj naklonjena jim je tudi uradna 
medicina. Uporabljajo se za zdravlje-
nje blagih do zmernih težav oz. kot 
dopolnilo konvencionalnemu zdrav-
ljenju.

Naš vrtec stoji v kraju, kjer je ve-
liko možnosti za sprehode v naravo. 
V bližini so travniki, gozdovi, poto-
ki, ki nam v različnih letnih časih 
nudijo veliko možnosti za opazova-
nje. Na travniku lahko izvajamo naj-
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različnejše aktivnosti in ponavadi ne 
opazimo rastlin, po katerih hodimo 
in imajo zdravilno moč. Tokrat smo 
se odločili, da bo drugače. Na travnik 
smo odnesli Veliko knjigo o zdravil-
nih rastlinah, povečevalna stekla in 
vrečke iz blaga. Nabirali smo rastli-
ne, jih poimenovali in opazovali nji-
hovo zgradbo.

      V tem času je zacvetel regrat 
in odločili smo se, da bomo nabrali 
cvetove. Na internetu smo poiskali 
recept za pripravo regratovega siru-
pa. Narisali smo plakat, pripravili vsa 
potrebna sredstva in začeli s pripra-
vo sirupa.

     Za zaključek smo pripravili raz-
stavo našega projekta in sirup ponu-

dili obiskovalcem, ki so si razstavo 
ogledali. Recept pošiljamo tudi vsem 
bralkam in bralcem Vzgojiteljice.

Ana Štucin, dipl. vzg. 
VVZ Tržič

Recept za regratov 
sirup

Dve polni prgišči regratovih 
cvetov prelijemo z enim litrom 
vode, zavremo in pustimo stati 
čez noč. Zjutraj cvetove ožame-
mo, tekočini dodamo 1 kg slad-
korja, sok ene limone in ponov-
no prevremo. Med kuhanjem 
neprestano mešamo, da dobi-
mo primerno gost sirup. Še vro-
če nalijemo v steklenice in za-
premo. Sirup hranimo v suhem 
in temnem prostoru.

Zdravilni učinek
Regrat pospešuje delovanje 

ledvic in jeter, izboljšuje prekrva-
vitev, splošno počutje, prepre-
čuje nastajanje žolčnih kamnov, 
izboljša krvno sliko, pospešuje 
prebavo, potenje in krepi.

Delo v vrtcu me je zanimalo že od 
nekdaj. Zanima me igra in dejavnosti 
otrok, upoštevanje navodil vzgojite-
ljice in otroška samostojna igra. 

Ko sem ob četrtkih obiskova-
la skupino Levčki, sem ugotavljala, 
kako poteka delo v času moje priso-
tnosti. Ker je to skupina prvega sta-
rostnega obdobja, so se v tem času 
zbujali po počitku, po kosilu. Spali 
so različno dolgo. To je čas, ko lahko 
vzgojiteljica izvaja individualno delo 
z otrokom. Najbolj je v ospredju ne-
ga in pospravljanje ležalnikov. Oboje 
skupaj je za odraslo osebo naporno, 
zato je moja pomoč prišla prav. Po-
magala sem pri previjanju, posprav-

ljanju ležalnikov in včasih sem tudi 
pomagala otrokom pri malici. 

Imela sem možnost spoznati po-
vezanost že tako malih otrok v sku-
pini. Čeprav so stari od 1 do 2 let, se 
poznajo po imenu in se pogrešajo, če 
koga ni v vrtcu. Navezani so tudi na 
vzgojiteljici. Čuti se, da se imajo radi. 
Ker je čas moje prisotnosti tudi čas 
združevanja oddelkov in čas prihoda 
njihovih staršev, sem imela možnost 
videti to druženje oddelkov. 

Spoznala sem tudi druge vzgojite-
ljice in ugotovila, da med seboj dobro 
sodelujejo. Ker so se pred mano po-
govarjale vse o vrtcu, sem takoj začu-
tila, da so me sprejele. Moj odnos do 

otrok je bil dober, ob vsakem obisku 
sem zaznala, da tudi jaz pripadam tej 
skupini in temu vrtcu. 

Čeprav to delo ni bilo ovrednoteno 
finančno, sem z njim mnogo prido-
bila, obogatila sem svoje izkušnje na 
področju komunikacije in spoznala 
način življenja v vrtcu, ki se močno 
razlikuje od našega življenja v šoli. 

Karolina Ciglar, dijakinja  
Škofijska gimnazija Antona Martina 

Slomška, Maribor 

Prostovoljno delo v vrtcu



vzgojiteljica 9

O tem in onem iz naših vrtcev

Atletika je potekala v šolskem le-
tu 2007/08 kot obogatitvena dejav-
nost v vrtcu Ormož in to s skupino 
otrok starih od 5 do 6 let. Vadba je 
bila organizirana v telovadnici, na 
stadionu in na površinah z različ-
no travno strukturo. Vzgojne de-
javnosti so opredeljevali cilji s po-
dročja gibanja. Dejavnost sva vodili 
vzgojiteljici Slavica Kolarič in Joži-
ca Hebar. 

K atletiki se je prijavilo devetnajst 
otrok. Otroci so spoznavali in urili 
osnove atletskih disciplin: tek  na 50 
m, štafetni tek 4 x 25 m, skok v dalji-
no z mesta in met žoge. Redna vadba 
je napovedovala povečanje gibljivo-
sti, moči in eksplozivnosti pri star-
tu teka. 

S športnimi dejavnostmi so otroci 
skozi vse leto razvijali zdrav, športni 
način življenja, hkrati pa se dosledno 
in vestno pripravljali na pravo otro-
ško olimpijado v mesecu maju. Mar-
ca smo povabili v Ormož prijatelje 
iz vrtca Bajka iz Varaždina. Pripra-
vili smo »ŠPORTNE TEKMOVALNE 
IGRE.« Tekmovalnega srečanja so se 
udeležili starši otrok iz Slovenije in 
Hrvaške. Tekmovalne igre so poteka-
le po športnih pravilih, z upošteva-
njem doseženega rezultata, ki je že 
kazal dokaj razvite gibalne  spretno-
sti, ki so bile rezultat dosledne vadbe 
v programu obogatitvene dejavnosti. 

Tekmovanje je dobilo z udeležbo hr-
vaških prijateljev mednarodni zna-
čaj, hkrati pa je napovedovalo vabilo 
prijateljev za naše naslednje skupno 
atletsko-športno sodelovanje na 7. 
»OLIMPIJSKEM FESTIVALU DJEČ-
JIH VRTIČA V VARAŽDINU.«

Otroške olimpijade v Varaždinu 
smo se udeležili 16. maja 2008. Bili 
smo zelo uspešni. Sodelovali smo z 
devetnajstimi vrtci iz Varaždina ter 
gosti iz Madžarske, Lendave in z vrt-
cem Pobrežje iz Maribora. 

Nastop mladih atletov iz vrtca 
Ormož je bil zelo uspešen, saj smo 
dosegli kar nekaj medalj. V štafet-
nem  teku so dečki osvojili zlato in 
deklice bronasto medaljo. V teku na 
50 m so dečki osvojili srebrno, dekli-
ce pa bronasto medaljo. V skoku v 
daljino so dečki osvojili zlato in sre-
brno medaljo, prav tako deklice. Pri 
metu žogice so dečki osvojili srebrno 
medaljo, deklice so bile manj uspeš-
ne. Preizkusili smo se tudi v malem 
nogometu, kjer pa nismo imeli šport-
ne sreče, vendar smo se pogumno 
borili in odigrali dve tekmi. Tudi na-
še vzgojiteljice so se pomerile v teku 
na 100 metrov ter uspešno pometle s 
konkurenco, saj so dosegle dve prvi 
mesti v svojih starostnih skupinah ter 
eno drugo mesto. Na dosežene rezul-
tate so bili ponosni starši in vzgojno 
osebje, ki jih je spremljalo.

Atletika je tako postala športna 
disciplina, ki je obogatila življenje 
otrok v vrtcu Ormož. Namen zdra-
vega in  športno-aktivnega preživ-
ljanja časa v vrtcu je navdušilo tu-
di starše, saj so jim postali z lastno 
športno udeležbo in vadbo vzor in 
vzgled poštene športne igre. Vzgojno 
delo vrtca se je tako povezalo z vzgo-
jo doma in je postalo enovit vzgojni 
proces, ki ga odlikuje zadovoljstvo 
staršev, otrok in vzgojiteljev. Navdu-
šenje, ki je povezalo vse udeležen-
ce, je pozitivno vodilo za še boljše 
rezultate in opogumlja za sodelova-
nje na drugih športnih prireditvah in 
tekmovanjih.

29. 5. 2008 je športna pot popelja-
la mlade atlete iz vrtca Ormož na me-
dobčinsko tekmovanje cicibanov in 
cicibank v krosu. Tokrat je bil orga-
nizator Vrtec Ptuj. Vrtec Ormož je bil 
uspešen. Dečki so dosegli  drugo me-
sto v krosu, deklice pa tretje mesto. 
Doseženih rezultatov, ki so jih potr-
jevali prejeti pokali, so bili še pose-
bej veseli. S posebnim navdušenjem 
so jih pokazali prijateljem v vrtcu ter 
tudi vzgojiteljicam. 

Slavica Kolarič, vzg. 
Vrtec Ormož

Atletika kot obogatitvena dejavnost
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V tem šolskem letu smo v vrtcu 
Braslovče sodelovali v različnih pro-
jektih, med drugimi tudi v projek-
tu Zeleni nahrbtnik, ki z zmajčkom 
Jurčkom potuje po vrtcih in otro-
kom postavlja naloge, ki jih spod-
bujajo k učenju o zdravju, zdravem 
načinu življenja in odgovornem rav-
nanju z naravo. S projektom smo za-
čeli 7. marca 2008. Zeleni nahrbtnik 
je takrat pripotoval v enoto Letuš, 
nato nas je obiskal v Braslovčah in 
nazadnje se je ustavil še v Trnavi. Za 
predajo zelenega nahrbtnika je po-
skrbela gospa Bernarda Predovnik – 
podpredsednica društva DPM Bras-
lovče. Vsi oddelki so imeli zmajčka 
Jurčka v gosteh po en teden ter z 
njim reševali naloge.

V projekt je bilo vloženo veliko 
truda. Sklenili smo ga z zaključno 
prireditvijo 17. junija 2008 v športni 
dvorani v Braslovčah. Strokovni so-
delavci smo pripravili razstavo izdel-
kov in fotografij. Prikazali smo, kaj so 
otroci doživljali in ustvarjali v priso-
tnosti zmajčka Jurčka. V enoti Bras-
lovče smo se posvetili temi zdravje, 
medtem ko so v Trnavi raziskovali 
prst in življenje v njej. Razstavo smo 
popestrili še z izdelki otrok, ki so jih 
ustvarjali skozi leto.

Na zaključni prireditvi so naj-
prej otroci pevskega zbora Zvezdi-
ce zapeli štiri pesmice. Nato je vse  
skupaj prijazno pozdravila gospa  
ravnateljica, Andreja Zupan, in ob-
činstvu na kratko predstavila na-
men projekta Zeleni nahrbtnik. Po 
uvodnem govoru smo si pogledali 
gledališko predstavo Hop v pravlji-
co, ki jo je odigrala gledališka sku-
pina Prebold, financiralo pa DPM 

Braslovče. Na koncu so otroci pre-
jeli praktične nagrade. Prireditev 
se je končala ob zdravem prigriz-

ku in prijetnem klepetu v jedilni-
ci šole.

Celotno prireditev sta nam omo-
gočila DPM Braslovče in ZPM pri 
Mestni občini Ljubljana. Za prijaz-
nost in radodarnost se sponzorje-
ma najlepše zahvaljujemo. Upamo, 
da bomo sodelovali tudi prihodnje 
leto. 

Petra Odlazek, dipl. vzg 
OŠ Braslovče, vrtec Braslovče

Zaključek projekta »Zeleni nahrbtnik«

Barvanje ali zamenjava?
Vzgojiteljica pride v oddelek z novo pričesko in drugačno barvo las.

Nik: Zakaj pa si zamenjala lase?

Spiti ali ne spiti, to je zdaj vprašanje
Med simbolno igro otroci postrežejo vzgojiteljici s »kavo«. 

Tim jo gleda, kako pije in vpraša: Bo še zame kaj ostalo?
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Za dobro prakso

Uvod
Pred meseci sem dobila vpraša-

nje, ki se je nanašalo na problemati-
ko prehranjevanja otrok v povezavi 
z discipliniranjem otrok. Opisan pri-
mer se mi zdi pereč, saj menim, da 
se s takim načinom dela odmikamo 
od vseh sodobnih pristopov v pred-
šolskem obdobju v naših vrtcih.

 »Zanima me, ali lahko vzgojitelji-
ca v vrtcu pri 4 in 5 let starih otrocih 
z namenom discipliniranja vedenja 
pri prehranjevanju uvede neke vrste 
ocenjevanje – zvezdice dobijo otroci, 
ki so bili pridni, črne pike pa otroci, 
ki so nagajali.«

Neustreznost modela nagrajeva-
nja in kaznovanja

V opisanem primeru gre za kla-
sični model nagrajevanja in kaz-
novanja,  ki je iz vidika sodobnih 
pristopov v predšolski vzgoji nespre-
jemljiv. Večina sodobnih kurikulov 
predšolske vzgoje je usmerjenih k 
otroku, kar pomeni, da je otrok po-
stavljen kot središče in izhodišče 
vzgojnega dela, zato mora vzgoji-
teljica upoštevati razvojno stopnjo 
otroka, individualne potrebe, oseb-
nostne lastnosti, sposobnosti, inter-
ese otrok itn. Današnja vzgoja v vrt-
cu temelji na pravicah otrok in skuša 
doseči skladnost med družbenimi 
zahtevami in otrokovimi individu-
alnimi posebnostmi. Upošteva otro-
kovo individualnost in zasebnost,  
kjer ima otrok možnost soodločanja 
in izbiranja. Pravico do izbire je tre-
ba razumeti kot ponujene možnosti. 
To pomeni, da je treba možnost iz-
bire spoštovati tudi pri vsakodnev-
nih dejavnostih, še zlati pri prehra-
njevanju. 

V nacionalnem dokumentu za 
vrtce, Kurikulum za vrtce (1999), je 
zapisano, da se je pri hranjenju  po-
trebno izogniti tekmovanju in nepo-
trebnemu primerjanju otrok (Kuriku-
lum za vrtce, str. 21).  Discipliniranje 
otrok je eno od področij, kjer lahko 
ima prikriti kurikulum velik vpliv, saj 
načini discipliniranja otrok izhajajo 
iz t. i. subjektivnih teorij, ki jih imajo 
vzgojiteljice. Tak način disciplinira-
nja ustvarja med otroki razlike.  

Vzgoja za notranjo disciplino
Učenje otrokove discipline je po-

memben vidik otrokovega učenja. V 
vzgojo otrok so vtkane najrazličnej-
še meje in pravila, kazni in pohva-
le. Otrok v vrtcu pridobi številne iz-
kušnje, ki mu omogočajo, da izgradi 
svojo notranjo disciplino. Disciplini-
ranje pomeni namreč povezati otro-
kovo učenje z življenjem in ga učiti 
notranje discipline. Učenje discipline 
otroku pokaže, kaj je storil,  pokaže 
možnost za njegovo razrešitev in ne 
krni otrokovega dostojanstva. Odgo-
vornost za potek in rezultat takšnega 
učenja pa nosijo odrasli. 

Ponudba hrane in spoštovanje in-
dividualnih razlik

Drugo vprašanje, na katerega je 
potrebno odgovoriti, je, zakaj otrok 
neke hrane ne je in kakšne so pre-
hranjevalne navade doma. Pojavlja se 
vprašanje glede zadovoljevanja otro-
kovih prehranjevalnih potreb, stimu-
liranja hranjenja in spodbujanja sa-
mostojnih odločitev otrok.  Splošno 
znano je, da je zdrava prehrana po-
membna za optimalen razvoj in za te-
lesno in duševno otrokovo zdravje. Z 
načinom prehrane se razvija ustrez-
ne prehrambene navade otrok ter 

spodbuja aktiven odnos do zdrave 
prehrane. 

Pri neješčnosti otroka je potrebno 
otroka spodbujati na njemu prime-
ren način, da bo pojedel več ali hra-
no vsaj poskusil. Če otrok ne mara 
določene hrane ali jedi, je potrebno 
ravnati razumevajoče in obzirno. Če 
je le možno, se otroku ponudi dru-
go, enakovredno hrano. Prizadevati 
si je potrebno, da bi otrokom ponu-
dili čim več raznovrstne hrane in jedi 
ter jih spodbujati, da bi poskusili tu-
di takšno, ki se jim ne zdi mikavna. 
Otroci imajo ponavadi radi hrano, ki 
jim je domača in so do vsake nove ne-
zaupljivi. V družbi vrstnikov in ob ra-
zumevajočih odraslih pa jo poskusijo 
in sprejmejo. S takšnim ravnanjem 
spoštujemo otrokovo pravico do last-
nega okusa in teka.  Zavedati se mo-
ramo, da obstajajo med otroki razlike 
in da je potrebno spoštovati individu-
alne potrebe po hrani.  Otrok nikoli 
ne silimo, da morajo pojesti vse, kar 
je na krožniku, tudi če so si sami po-
stregli in si vzeli več, kot jo morejo 
pojesti. Otrokom je potrebno poma-
gati pri odločanju, koliko hrane bo-
do vzeli. Nekateri potrebujejo spod-
budo, naj vzamejo malo več, drugi 
morda nasvet, naj vzamejo manj, saj 
imajo možnost dobiti ponovno.  

Hrane nikoli ne uporabljajmo kot 
vzgojno sredstvo, ne obljubljamo je 
za nagrajevanje, niti je ne odtegne-
mo kot kazen. Kazen, prepoved ali 
grožnja vsekakor niso načini, s kate-
rimi bi otroke učili upoštevanja pra-
vil. Kazni večinoma opozarjajo na 
abstraktno moralo, z njimi se izvaja 
pritisk. Kratkoročno sicer utegnejo 
biti uspešne, nazadnje pa poslabša-
jo negativno vedenje. Ne samo, da 
kazni ne koristijo, ampak tudi škodi-
jo odnosu med vzgojiteljem in otro-
kom, ker onemogočajo medsebojno 
sporazumevanje. Otrok, ki je kazno-
van, se svoje podrejenosti boleče za-
ve. S kaznovanjem odrasli otrokom 
razkazujejo svojo moč in kratijo otro-
kovo dostojanstvo. Tudi nagrajevanje 
za neko pravilno ravnanje ni dobro, 

Povzetek: V članku opozarjam na problematiko discipliniranja 
otrok pri  prehranjevanju v vrtcu. V nadaljevanju prispevka ute-
meljujem nesprejemljivost klasičnega modela nagrajevanja in kaz-
novanja,  ki z vidika sodobnih pristopov v predšolski vzgoji ni več 
ustrezen.

Problematika discipliniranja otrok pri 
prehranjevanju v vrtcu
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kajti otrok se hitro nauči, da bo do-
bil plačilo in upravičeno ob naslednji 
podobni situaciji to plačilo tudi pri-
čakuje. Otrokovo ravnanje postane 
pogojeno z nagrajevanjem. 

Vemo, da otroci potrebujejo veli-
ko opogumljanja in pohval. Pohvala 
otroka spodbudi in mu daje obču-
tek, da je cenjen. Vendar mora biti 
vsaka pohvala utemeljena, saj neute-
meljeno in nenehno hvaljenje otro-

ku prej škodi kot koristi. Pri izbiri 
disciplinskih pristopov je treba torej 
spodbujati razvoj tistih potencialov, 
ki prispevajo k razvoju avtonomne in 
odgovorne morale.

Literatura:
Kurikulum za vrtce, MŠŠ, 1999.
Prikriti Kurikulum v kurikulu – rutina ali iz-

ziv v vrtcu, Supra, 2005.
Prehrana v vrtcu, B. Šintler, M. Domicelj, Vi-

ški vrtci, 1997.

Nives Zore, prof. pedagogike in sociologije 
Svetovalka za predšolsko vzgojo 

Zavod RS za šolstvo

Za dobro prakso

Opis poteka projekta in odzivnosti 
otrok

Govoriti o soncu, zunaj pa vsak 
dan dež? Poskusili smo, vsula se je 
nevihta idej o soncu. Otroci so začeli 
pripovedovati o dogodkih, ki so jih 
doživeli na morju, lani ali letos. Vle-
kli sva ideje iz otroških odgovorov. 
Najprej o tem, kako in kdaj gremo 
na sonce. Otroci so mislili na morje 
in od doma prinesli veliko revijal-
nih časopisov ali le oglasnih letakov. 
Iz njih smo izrezovali vse, kar nas 
spominja na morje, sonce … Nare-
dili smo velik plakat, ki krasi našo 
igralnico. 

V garderobi pa smo zbirali pri-
spevke o sončenju, o škodljivosti 
sonca in sončnih žarkov, o poteku 
našega projekta … Pomagali smo si 
tudi s slikanicami Šola o soncu, ki 
smo jo najprej skupno pregledali, 
opazovali in se pogovarjali ob njej. 
Otroci so veliko razlagali. Nato smo 
si ogledali veliko različnih embalaž 
sončnih krem, mleka, olja. Pregledo-
vali smo številke, napise in jih raz-
vrščali, katere so najboljše. Izdelali 
smo si pravila za na sonce.

Najbolj si je zapomnil o kremah in 
o zaščitnem faktorju petletni deček, 
ki je vsakemu otroku povedal, da se 
v vrtcu mažemo s številko 50. Nihče 
mu ni verjel, potem je prišel k meni 
in me vprašal, koliko je številka na 
naši kremi. Odgovorila sem mu, da 
mislim, da je 30, da pa nisem prepri-
čana. Šel je v kabinet, si pristavil stol 

in vzel eno kremo oz. mleko, ki smo 
ga prejeli ob dokumentaciji. Prinesel 
jo je k meni in mi rekel: »Mirjam, je 
to 30 ali 50?« Imel je prav, na emba-
laži je bilo 50!

V kleti smo našli kapice s senčni-
kom. Ugotovili smo, da so primerne 
za na sonce, le za vrat in ušesa niso. 
Kaj storiti? Ob slikanici Šola o soncu 
smo našli našim podobne kape, ven-
dar z zelo »čudnim« imenom – legio-
narske kape. Le kje bi jih mi dobili? 
Ker otroci vedo, da znam šivati, so 
me prosili, če bi jih lahko naredila. 
V naši škatli za blago smo skupaj 
poiskali blago, ki je imel nekaj rde-
čega, saj so bile naše kape rdeče z 
modrimi ali pa rdečimi senčniki. Na-
šli smo blago, naredili kroj za uše-

Povzetek: V članku opisujem potek projekta, ki smo ga izvajali v 
Vrtcu Litija v mesecu juniju. Projekt se nanaša na zdravstveno 
vzgojo, ki mora biti prisotna ves čas, povezuje pa se tudi s podro-
čjem dejavnosti »narava«, saj lahko s projektom uresničujemo več 
ciljev s tega področja. Poleg vzgojiteljice je v projektu sodelovala 
pomočnica vzgojiteljice, Tadeja Babič.

Kako smo izvedli projekt o zaščiti pred 
škodljivimi vplivi sonca

Plakat o soncu, kaj vse že vemo o njem
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sa in vrat in tako sem za vse otroke 
naredila legionarske kape. Deklice 
imajo rdeče senčnike, dečki modre. 
Nosimo jih vsi.

Tudi mazanje s sončno kremo smo 
vsi osvojili, le najmlajši potrebujejo 
še malo pomoči. Najmlajša deklica 
je sprva kremo odklanjala, potem je 
samo meni dovolila, da jo namažem, 
ker je potem ona namazala mene. Pri 
mazanju nimamo težav, le kakšna 
kapljica kreme pade na tla. 

Na igrišču imamo veliko narav-
ne sence: sence od stavbe, v kate-
ri je šola in vrtec, pokrit peskovnik 
s senčnikom, senca v leseni hišici, 
velik grm, pod katerega pogrnemo 
odeje. Veliko sence za neizmerno 
uživanje. Zdaj, ko je končno prene-
halo deževati in je posijali močno 
sonce.

Zelo smo se razveselili tudi nove 
didaktične igrače: »VARNO S SON-
CEM«. Kar nekaj časa smo ugotavlja-
li, kaj neki je notri, opazovali torbo 
… Počasi smo si ogledovali vsebino 
in se ob vsaki sliki ali predmetu po-
govarjali. Vseh 16 slik smo pregledali 
in ugotavljali, katera slika je dobra, 
katera ne, v smislu zaščite pred škod-
ljivimi žarki. Vključili sva celo skupi-
no. Prvič, ko smo pričeli z metanjem 
kocke in z igro, smo pritrdili podlago 
na leseno zaščito radiatorja. Poma-
gali so najmlajši, starejši so pričeli z 
metanjem kock. Prav prijetno se je 
bilo igrati, v igro sva bili vključeni tu-
di obe vzgojiteljici. Zanimivo je bilo, 

da se nam je slika ležanje na soncu 
prilepila na podlago, pa je ena dekli-
ca rekla, da je to pa zares »fajn«. Kar 
nekaj pojasnjevanj je bilo potrebnih, 
kajti mamice vedno ležijo na soncu, 
so mi povedali otroci. Otroci so hi-
tro osvojili »dobre« in »slabe« slike, 
ki prikazujejo zaščitna sredstva, ta-
ko najmlajši, kot starejši. Prav tako 
sva uspeli z igro umiriti dejavnost, 
tako da se nam ni nič mudilo, da smo 
uživali in da nismo bili razočarani, 
če se nam je kocka ustavila na PO-
ČAKAJ. Omenila bi, da je ob rumeni 
barvi štiriletna deklica dobila asoci-
acijo na semafor, da je potrebno po-
čakati in se pripraviti na vožnjo, pri 
naši igri na drugo možnost. Igra je 
potekala tako, da smo sedeli v kro-
gu na tleh in si podajali kocki, vsako 
na svojo smer, ena v desno, druga v 
levo. Slike z liki so bili razvrščeni po 
tleh, enkrat zloženi, drugič kar ta-
ko. Ni bilo velikega čakanja, tako da 
ni nikomur padla motivacija za igro. 
Igrali smo se večkrat, vedno so žele-
li prisotnost vsaj ene od naju. Največ 
težav so imeli otroci pri sliki z uro. 
Ena deklica že pozna na uro, zato so 
otroci spraševali njo, če pa je bila od-
sotna, jim je na pomoč priskočil pet-
letni deček. Najmlajši so se sami ig-
rali ob podlagi, in sicer tako, da so 
pripenjali in odpenjali slike in se ob 
tem pogovarjali.

Ob knjigi Šola o soncu ni bilo več-
jih težav, le deček, ki je bil odsoten 
zaradi bolezni, je potreboval malo 

več pojasnjevanj. Ta dejavnost je po-
tekala na igrišču v leseni hišici. 

Prav tako je potekal pogovor o 
senci v kotičku. Pogovarjali so se o 
tem, kje je boljša senca. Šestletna de-
klica je menila, da je najboljša sen-
ca tista, če je nekje hiša, pa je son-
ce, pa se vidi senca od hiše. Petletni 
deček pa je razlagal, da če je marela 
postavljena, pa da je okrog zazida-
na, je »fajn« senca, ker imamo tako 
na Punatu. Štiriletnica je rekla, da je 
senca hiša, petletnik, da je šotor, šes-
tletnica, da je bolj pod drevesom, pa 
da je fajn imet klobuk in seveda legi-
onarsko kapo. Deček je rekel, da ko 
je noč, se ne vidi toliko sence. 

Potem smo prišli še do pravljice o 
SENČNI URI. Otrokom je bila pravlji-
ca zelo všeč, kaj hitro pa smo se ogre-
li za dejavnost, da bi tudi mi postavili 
senčno uro. Pripravili smo dve lese-
ni palici, za kateri smo se namučili, 
da smo ju postavili v pokončno držo. 
Enostavno nam ni uspelo, da bi stali. 
»Fantje so ju kar zabetonirali«, so na-
ma povedale deklice. Fantje so res do-
dali vodo pesku, malo zemlje in stvar 
je stala, tista na soncu, druga v senci 
in v pesku pa ne. Kasneje so postavili 
tudi tisto drugo. Kola sta nam kazala 
čas, ko smo še lahko na igrišču in pa 
čas, ko je sonce premočno in se mo-
ramo skriti v senco ali pa v igralnico. 
Opazovali in risali smo senco, ki jo je 
naredilo sonce ob kolu. Najdaljšo sen-
co smo izmerili takoj, ko smo prišli na 
igrišče. Potem se je senca krajšala, kar 
smo vestno beležili. Tudi takrat, ko 
smo pojedli kosilo, sta šla dva najsta-
rejša otroka obrisat senco kola. Ugo-
tovili smo, da je bila takrat najkrajša, 
ker je izginila! 

Nekaj misli
Ocenjujeva, da je vsebina otroke 

pritegnila. Ob sodelovanju odraslih so 
se sposobni držati navodil za varno ob-
našanje na soncu. Ugotavljamo različ-
no odzivnost staršev, pa tudi mnoge 
slabe vplive: od reklamnih sporočil 
do neprimernega obnašanja nekate-
rih odraslih. Toda, tako je tudi pri vseh 
drugih vzgojnih prizadevanjih!

Mirjam Andrejčič, vzg., 
Vrtec Litija

Za dobro prakso

Pogovor v senci
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Uvod
Živimo nedaleč od mesta Celja in 

naš domači kraj se imenuje Ljubečna. 
Iz starega naselja posameznih hiš v 
okolici stare opekarne se je naselje v 
zadnjih letih pomnožilo z množico in-
dividualnih družinskih hiš, dobilo no-
vo osnovno šolo, pošto, trgovine, več 

Za dobro prakso

Uvod
Center za usposabljanje, delo 

in varstvo Dobrna (v nadaljevanju 
CUDV) je sestavni del življenjskega 
okolja na Dobrni. Je javni zavod, ki 
skrbi za varovance različnih staro-
sti, ki imajo različne posebne potre-
be. Zaradi povečanega zanimanja 
otrok iz vrtca o življenju otrok, ki 
živijo v CUDV, sva se s pomočnico 
vzgojiteljice odločili, da bomo na-
tančneje spoznali njihovo življenje, 
igro, učenje in delo. Ideja o sodelo-
vanju se je porodila že v šolskem le-
tu 2006/07, ko sva z otroki starejše 
skupine večkrat obiskali učno de-
lavnico, ki se izvaja za varovance 
v stavbi, ki se nahaja v neposredni 
bližini vrtca. 

V letošnjem šolskem letu smo so-
delovanje razširili s skupnim pro-
jektom z naslovom »DRUGAČNOST 
ZDRUŽUJE«. Z varovanci CUDV smo 
se srečevali dvakrat tedensko v ob-
liki različnih delavnic, sodelovali 
pa smo tudi pri realizaciji lutkovne 
predstave.

Cilji projekta
Globalni cilji:

- spoznavanje samega sebe in dru-
gih ljudi,

- spoznavanje širšega družbenega 
okolja,

- spodbujanje občutljivosti za etič-
no dimenzijo različnosti.
Cilji:

- otrok pridobiva konkretne izkuš-
nje za sprejemanje drugačnosti,

- otrok spoznava, da vsi, odrasli in 
otroci, pripadajo družbi in so po-
membni,

- otrok ima možnost spoznavanja 
in dojemanja telesnih podobno-
sti in razlik med ljudmi in ena-
kovrednost vseh.

Kaj smo počeli v okviru projekta?
Delavnice so bile vsebinsko pestro 

zasnovane, sama priprava za lutkovno 
predstavo pa je potekala od osnovne 
seznanitve z besedilom in samim kon-
ceptom izvedbe z vsemi udeleženci. 
Vsebine so bile zanimive, naj omenim 
nekatere: športne igre in tekmovanje 
na poligonu, peka kruha v krušni peči 
na ekokmetiji, pohod na Kačji grad z 
navezo po strmem pobočju, priprava 
zdravega napitka iz sadja in sokov in 
še vrsta drugih.

Pripravili smo tudi lutkovno pred-
stavo »Dedek Mraz in škratje«. Vaje 
za predstavo so potekale vsak petek 
eno šolsko uro v razponu treh me-
secev. Nato smo predstavo večkrat 
zaigrali varovancem CUDV, staršem, 
občinski upravi, prvi triadi OŠ Do-
brna ter ostalim otrokom iz vrtca, 

ki niso sodelovali. Sodelovali smo 
tudi na desetem regijskem sreča-
nju lutkovnih skupin »LUTKARIJE 
IN VRAGOLIJE« v Muzeju novejše 
zgodovine v Celju, kjer smo bili ze-
lo uspešni.

Spoznali smo, da se lahko družimo 
različni ljudje, otroci, odrasli in otroci 
s posebnimi potrebami, pri tem pa do-
življamo veselje, medsebojno naklo-
njenost, razumevanje, spoštovanje in 
potrebo po sodelovanju. 

Ob opazovanju otrok in varovan-
cev sem spoznala, da je posebna 
vrednota živeti v okolju, ki postavlja 
v ospredje medsebojno spoštovanje 
in bogastvo različnosti. Za predšol-
ske otroke je izkušnja sodelovanja z 
drugačnimi vzgojno potrebna in po-
membna. V sebi nosi obet kakovost-
nejših odnosov med ljudmi v času 
odraščanja in v zreli dobi.

Za zaključek
Vrtec je institucija, kjer moramo 

otrokom ponuditi različne vsebine, 
ki se dotikajo vsakdanjega življenja. 
Otroci s tako izrazitimi posebnimi 
potrebami, kot so varovanci CUDV, 
sprožijo v predšolskih otrocih mno-
go vprašanj, toda izkušnja dobrega 
sodelovanja z drugačnimi ostaja kot 
dragocena sestavina razumevanja in 
odprtosti za drugačne, česar otroci 
ne bodo več pozabili.

Mateja Kos, dipl. vzg. 
Vrtec pri OŠ Dobrna

Povzetek: Članek predstavlja projekt sodelovanja predšolskih otrok 
vrtca pri OŠ Dobrna in varovancev Centra za usposabljanje, delo in 
varstvo Dobrna. Predstavlja primere medsebojnega sodelovanja in 
nekatere dejavnosti.

Izkušnja sodelovanja z drugačnimi

Povzetek: Članek opisuje primer spoznavanja družbenega okolja 
manjšega vrtca v primestnem okolju. Načrtovane dejavnosti so-
dijo na področje družbe, čeprav se vsaka dejavnost povezuje še s 
področjem jezika in gibanja, dotika pa se tudi področij umetnosti, 
narave in matematike.

Spoznavanje družbenega okolja vrtca
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Za dobro prakso

obrtnih delavnic in storitvenih servi-
sov. Ko smo se v mesecu februarju po-
govarjali o našem kraju in njegovi kul-
turni dediščini, smo iskali možnosti 
za različne dejavnosti, ki bi otrokom 
omogočale izkustveno spoznavanje 
domačega kraja, njegove sedanjosti 
in preteklosti.

Področje družbe v izvedbenem 
kurikulu

Tudi otrok je del družbenega oko-
lja, v katerem raste živi in deluje. »Da 
bi lahko otroci sodelovali z okoljem, 
vplivali nanj in ga pozneje aktivno 
spreminjali, morajo postopoma spo-
znati bližnje družbeno okolje …« (Ku-
rikulum za vrtce 1999). Otroci enote 
Ljubečna naj torej spoznavajo doma-
čo Ljubečno in se seznanijo s tem, ka-
ko so ljudje tod živeli v prejšnjih časih 
in kako živijo danes. Začeli smo pri 
navidezno čisto običajnih objektih, 
ki pa jih marsikateri otrok do sedaj ni 
opazil kot nekaj posebnega, čeprav se 
vsak dan vozi ali hodi mimo njih. To 
so stare kmečke hiše in kozolci, pa 
tudi sodobne vile in druge stavbe v 
kraju. Opazovanje stavb in pogovar-
janje o njih med sprehodi v okolico 
vrtca je pri otrocih takoj vzbudilo ve-
doželjnost in začutili so potrebo po 
spoznavanju, odkrivanju in raziskova-
nju domačega kraja. Ko smo dodobra 
spoznali vse, kar je otroke zanimalo, 
smo organizirali pogovore s starejšimi 
krajani, da smo spoznali, da so ljud-
je na Ljubečni nekoč živeli drugače 
kot danes. Kozolci in podobni objek-
ti pričajo, da so se ljudje ukvarjali s 
poljedeljstvom. Delo na polju je bilo 
opravljeno z ročnimi orodji, namesto 
traktorjev so orali tako, da so plug vle-
kli voli ali konji. Pod kozolcem smo 
si ogledali star plug, na polju pa smo 
opazovali traktorista pri oranju. Edi-
no, kar je nekdaj krajanom omogoča-
lo plačano službo na Ljubečni, je bila 
opekarna, pozneje se je razvila v to-
varno ploščič. Ogledali smo si ostanke 
glinenih izkopov, prinesli v vrtec ne-
kaj opeke in glino in ustvarjali. 

Drugo, ob čemer so se otroci z za-
nimanjem ustavili, so bile krajevne ka-
pelice s freskami in plastikami raznih 
svetnikov. Opisovali smo detajle, ki so 
jih otroci opazili. Nato smo se pogovar-
jali o tem, da kipar izdela kip, slikar pa 

naslika fresko. Tudi v vrtcu smo nato 
kiparili iz gline tako, da je vsak otrok, 
ki je to želel, dobil večji kos gline in 
skušal oblikovati svoj kip, včasih je to 
počelo tudi več otrok skupaj. Drugi so 
se rajši odločili za slikanje fresk ali sli-
kanje z akvareli opazovanih kapelic, 
kozolcev in drugih stavb, ki so nanje 
naredile poseben vtis. Nekateri so raj-
ši oblikovali kozolce iz lesenih sestav-
nih delov. 

Iskanje in povezovanje informacij 
o domačem kraju

Med pogovori so otroci pripovedo-
vali, da v njihovih družinah živijo tudi 
dedki in babice. Otrokom pripoveduje-
jo, kako je bilo, ko so bili še sami otro-
ci, kaj in s čim so se igrali. Na osnovi 
teh informacij, ki so jih prinesli otro-
ci od doma, smo v vrtcu izdelali ne-
kaj že skoraj pozabljenih, preprostih, 
a zanimivih didaktičnih iger, s katerimi 
se otroci sedaj radi igrajo. V tem delu 
se je naša dejavnost povezovala s cilji 
projekta »Prvi turistični koraki«, v ka-
terega se je vključil vrtec.

Spoznavali smo stare otroške ple-
se, rajalne igre, pastirske igre in iz-
števanke, bogastvo tako imenova-
nega otroškega ljudskega izročila.  
» … obstaja kultura, ki se razvija ta-
ko, da se otroci učijo od otrok. To 
so igre, pesmi, rime, šaljivke, ugan-
ke, besedne igre, pravljice itd., ki so 
preživele kot skupna dediščina skozi 
generacije in tvorijo pomembno se-
stavino življenja, dela in dejavnosti 

v vrtcu« (Kurikulum za vrtce 1999, 
str. 49). Kipe, makete in slike smo 
predstavili na skupni razstavi Vrtca 
Tončke Čečeve na razstavi v Muze-
ju novejše zgodovine v Celju, igre in 
plese pa na krajevni prireditvi v kra-
ju, saj dobro sodelujemo z lokalnim 
kulturnim društvom.

Kaj so z dejavnostmi pridobili 
otroci?

Otroci so razvijali interes in zado-
voljstvo ob odkrivanju širšega sveta 
zunaj vrtca. Spoznavali so značilno-
sti okolja in posebnosti, ki so po-
membne za lokalno skupnost Lju-
bečna. Dobili so vtis o spreminjanju 
kraja skozi čas. Seznanili so se s sta-
rimi (opekarna, kapele, kozolci) in 
sodobnimi objekti (šola, pošta, tr-
govina, cerkev, lokalna cesta, obrt-
ne delavnice …), ki so pomembni za 
kraj. Ob tem smo se učili varnega ve-
denja, iskanja informacij, novih be-
sed, svoja doživetja pa izrazili pri li-
kovnem, tehničnem, jezikovnem in 
umetniškem ustvarjanju.

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

nistrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS 
za šolstvo. 

Marjanovič Umek, L. (2000). Priročnik h ku-
rikulu za vrtce. Otrok v vrtcu. Maribor: 
Založba Obzorja.                                                                                          

Marjana Volasko, vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje,  

Enota Ljubečna

Pod kozolcem toplarjem na Ljubečni
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Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

V mesecu maju je bila v Celju 
tudi letos regijska revija otroških 
pevskih zborov in glasbenih sku-
pin, na kateri ste sodelovali kot 
ocenjevalka in svetovalka za na-
daljnje delo zborov. Kakšen vtis 
je pustila? 

Revija Pojem in igram je letos v 
Celju potekala že petič in lahko smo 
ponosni, da smo jo uspeli obdržati 
in vsebinsko razvijati, kajti sleherna 
nova prireditev je sprva zanimiva, 
sčasoma pa postane rutina in mor-
da manj zanimiva, zato se je vred-
no vedno znova truditi, da ostaja v 
programu tako Sklada za kulturne 
dejavnosti kakor v programih delu-
jočih otroških pevskih zborov v vrt-
cih naše regije.  

Ste dolgoletna sodelavka, pobud-
nica in strokovna (svetovalka) oce-
njevalka revij za predšolske zbore 
in glasbene skupine. Kdaj se vam 
je porodila ideja o regijski reviji? 
Kako se je pravzaprav začelo? 

Ob prihodu na Zavod RS za šol-
stvo sem kot svetovalka za glasbo in 
zborovstvo dobila priložnost, da sle-
dim številnim revijam otroških pev-
skih zborov po Sloveniji. To so bile 
revije šolskih zborov, na katerih so se 
tu in tam pojavljali tudi pevski zbo-
ri iz vrtcev. Z leti je bilo zborov iz 
vrtcev vse več, zato so v Mariboru 
zasnovali revijo Ciciban poje in ob 
spremljanju le-te se mi je porodila 
ideja za revijo Pojem in igram v Ce-
lju. Ob pomoči Sklada RS za kulturne 

dejavnosti, območna izpostava Ce-
lje, in ob strokovni podpori Zavoda 
RS za šolstvo, območna enota Celje, 
smo zasnovali celjsko revijo, ki po-
kriva nastope otroških zborov vrtcev 
iz celjske regije. Sčasoma so bile na 
ravni območnih izpostav organizira-
ne revije tudi drugod po Sloveniji.

Vidite kakšno pomembno razliko 
med prvimi revijami pred leti in 
letošnjim srečanjem? 

No, to pa zagotovo! V teh letih 
smo poleg svetovanja po nastopih na 
revijah ponudili vzgojiteljicam, ki vo-
dijo otroške pevske zbore v vrtcih, tu-
di vrsto izobraževanj. Celjski sklad za 
kulturne dejavnosti je bil organizator 
dveh zborovskih seminarjev, sama 
pa v razpisih izobraževanj Ministr-
stva za šolstvo in šport vsako šolsko 
leto razpišem seminar Mala zborov-
ska šola, na katerem predavajo uve-
ljavljeni poznavalci otroškega petja 
in igranja na otroška glasbila. Semi-
nar poteka v Rogaški Slatini in priso-
tnost velikega števila vzgojiteljic iz 
cele Slovenije kaže, da uspemo izbi-
rati vsebine, ki uspešno dopolnjuje-
jo in nadgrajujejo znanja, potrebna 
za razvoj petja in igranja v predšol-
skem obdobju. Seminar Mala zborov-
ska šola ima pomembno vlogo tudi 

Glasba je dr. DRAGICO ŽVAR osvojila že v otroških letih, potem pa 
je postala njen poklic. Z njo je rasla od osnovne, srednje šole, višje, 
visoke šole do magisterija in nazadnje do doktorata iz glasbenih 
znanosti. 

Dr. Dragica Žvar je dolga leta poznano ime in pojem odlične zbo-
rovodkinje otroškega in mladinskega pevskega zbora III. osnov-
ne šole v Celju ter mešanega mladinskega pevskega zbora Tehnik 
srednje tehniške šole v Celju, s katerima je dosegala vrhunska 
priznanja doma in v tujini, in pevskih zborov odraslih, kot so Aka-
demski pevski zbor Celje, zbori Kovinotehne Celje, Telekoma Celje, 
vokalna skupina Kompolčani ter Mešani komorni zbor Celje. 

V založbi Zavoda RS za šolstvo je izšel njen priročnik Kako naj po-
jejo otroci, namenjen zborovodjem otroških in mladinskih pevskih 
zborov. Njena bibliografija šteje strokovne članke, recenzije učbe-
nikov, priročnikov in delovnih zvezkov.

Je članica Nacionalne komisije za prenovo glasbenega šolstva pri 
Ministrstvu za šolstvo in šport in sodeluje v glasbenih odborih 
Mednarodnega mladinskega pevskega festivala Celje, Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti ter Revije mladinskih pevskih 
zborov Zagorje ob Savi. 

Je odgovorna urednica revije Glasba v šoli, ki jo izdaja Zavod RS 
za šolstvo, in urednica tematskih izdaj zborovske literature za 
šolske zbore. Kot dolgoletna višja svetovalka na Zavodu RS za šol-
stvo se je pred kratkim upokojila, da se bo zdaj še lažje posvetila 
svoji življenjski ljubezni: glasbi.

 Zelo sem zadovoljna z delom vzgojiteljic 
in vzgojiteljev, ki vodijo zbore

dr. Dragica Žvar
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pri nastajanju nove zborovske litera-
ture za pevce v predšolskem obdo-
bju. K sodelovanju namreč povabi-
mo slovenske skladatelje, ki prav za 
to priložnost ustvarijo nove otroške 
pesmi, ki jih na seminarju predelamo 
in tako »spravimo v življenje«, da se 
izvajajo na revijah in številnih drugih 
nastopih malih pevcev. 

Kakšna je pripravljenost vrtcev 
in vzgojiteljic za sodelovanje na 
reviji? 

Priznam, da mi ni znano, koliko 
otroških pevskih zborov deluje po 
vrtcih celjske regije. Iz pogovorov na 
seminarjih pa lahko povzamem, da  
je več zborov v Velenju (kjer imajo 
tudi svojo območno revijo), v Ro-
gaški Slatini, Šmarju pri Jelšah in 
še kje. Tako predvidevam, da ver-
jetno tudi v ostalih vrtcih neka ob-
lika zborovskega petja živi, le želje 
po javni predstavitvi na pevski reviji 
še ni. Mogoče bi bilo smiselno ugo-
toviti število otroških pevskih zbo-
rov in najti poti in spodbude, da bi 
zbori na reviji nastopili. Otroci radi 
nastopajo, starši in drugi sorodniki 
jih z navdušenjem poslušajo, zato bi 
bilo prav, da jim omogočimo javno 
predstavitev.

V čem je koristnost takih srečanj 
za vzgojitelje, otroke in starše? 

Zaradi specifičnih lastnosti in 
vplivov na čustva, domišljijo in ra-
zum zborovsko petje intenzivno 
vpliva na vrednostni sistem vsakega 
posameznika, zato ima zborovsko 
petje izrazito vzgojno komponen-
to. Privzgojeno pozitivno dojemanje 
zborovske pesmi, pozitiven odnos 
do zborovske ustvarjalnosti, potre-
ba po petju, ljubezen do petja, ki jo 
otrok pridobi s pozitivnimi pevski-
mi izkušnjami, vse to vodi v razvija-
nje glasbenih vrednot in višje ravni 
estetske občutljivost. Mladi pevci se 
seznanjajo z lepoto slovenske ljud-
ske in umetne zborovske pesmi ter 
pesmi drugih narodov, vzgajajo se 
za multikulturno družbo in razvija-
jo nacionalno zavest. Starši in dru-
gi poslušalci skozi nastope na revi-
jah in koncertih sledijo ustvarjalni 
in poustvarjalni pevski dejavnosti 
svojih otrok, podoživljajo njihovo 

radost in veselje  in s tem sprejema-
jo petje in delovanje pevskega zbora 
kot neprecenljivo vrednoto.  

Kako ocenjujete kakovost? Kakšne 
kriterije upoštevate? 

 Svetovanje za delo z otroškim 
pevskim zborom vsebuje naslednje 
elemente: 
- izbira kakovostnega  pesemske-

ga repertoarja, 
- oblikovanje otroškega glasu in 

zvok zbora oz. pravilna tehnika 
igranja na glasbila, 

- razvijanje in poglabljanje muzi-
kalnosti interpretacije. 
 Našteti elementi so tudi poka-

zatelji uspešnosti izvajanja posa-
meznega zbora ali instrumentalne 
skupine.  

Kakšni so odzivi vzgojiteljic in 
vzgojiteljev na vaša priporočila? 

Rast kakovosti otroškega petja in 
igranja na otroška glasbila je najbolj-
ši pokazatelj odziva na moja pripo-
ročila. Zelo sem zadovoljna z delom 
vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki vodijo 
otroške pevske zbore.   

Kaj sklepate o glasbeni vzgoji v 
vrtcih? 

Kolikor lahko sledim delu na 
glasbenem področju v vrtcih, lah-
ko zatrdim, da se glasbenim dejav-

nostim posveča veliko pozornosti. 
Predvsem menim, da vzgojiteljske 
šole s programom, ki ga izvajajo pri 
pouku glasbe, nudijo slušateljem ze-
lo dobro osnovo za nadaljnje delo. 
Me pa skrbi nov predlog izobraževa-
nja, ki predvideva v srednjem izob-
raževanju veliko krčenje števila ur 
glasbe. Dvomim, da bo visokošol-
sko izobraževanje lahko ta primanj-
kljaj kar preprosto nadomestilo. Bo-
jim se, da se nasploh umetnosti v 
prihodnje v načrtovanih programih 
slabo piše.    

Kaj si želite? 
Zadnji dan julija sem se po deve-

tintridesetih letih dela upokojila. Ta 
trenutek imam občutek, da se mi je 
izpolnilo veliko: dočakala sem čas, 
ko lahko počnem samo tisto, kar že-
lim. In želja je res še veliko, ko jih 
uredim, vam jih povem.

Želimo vam še veliko ustvarjal-
nih in zadovoljnih let.

           
Urednica
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Iz teorije v prakso

Od kurikularnega načela do tima
Eno pomembnejših načel v Kuri-

kulumu za vrtce (1999) je zajeto v 
načelu timskega načrtovanja in izva-
janja predšolske vzgoje v povezavi 
s strokovnim izpopolnjevanjem, ki 
naj se vzpostavlja znotraj oddelka, 
med oddelki, med vrtci in v sodelo-
vanju z drugimi institucijami. Tim-
sko načrtovanje, izvajanje in evalvi-
ranje praviloma prinese s seboj novo 
kakovost vzgojno-izobraževalnega 
dela: pestrejšo in raznovrstnejšo po-
nudbo na vseh področjih dejavnosti 
kurikula v oddelku in med oddelki, 
uravnoteženo ponudbo različnih po-
dročij dejavnosti, s timsko organiza-
cijo se otrokom omogoča individu-
alnost, sodelovanje v skupinicah in 
skupinah, izbiro med dejavnostmi, 
izražanje skupinskih razlik, boljše 
medosebne interakcije, vzgojitelji-
cam in pomočnicam vzgojiteljic pa 
kakovostnejšo evalvacijo in načrto-
vanje naslednje vzgojno-izobraže-
valne teme.

Kurikulum za vrtce (1999) pou-
darja predvsem dvoje: kakovost in-
terakcij in kakovost spodbudnega 
okolja. Na ravni izvedbenega kuri-
kula posameznega vrtca se mora to 
dvoje medsebojno prepletati in pod-

pirati ter tudi razvijati in spreminja-
ti, pri čemer se upošteva neposredno 
odzivanje otrok v oddelku, organiza-
cijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca 
v širše okolje. 

S timskim sodelovanjem laže 
uresničujemo vse elemente dobre 
prakse: celostno organiziranost 
prostora in sredstev, pestrejšo po-
nudbo dejavnosti, kontekstualiza-
cijo, miselne izzive, kakovostne 
didaktične individualne in druge 
pogovore z otroki, opazovanje in 
spremljanje otrokovega razvoja. V 
kurikularnem procesu je vzgojitelj 
v različnih vlogah: organizira pros-
tor, sredstva in dejavnosti, koordi-
nira med svobodno igro, načrtova-
nimi dejavnostmi in dnevno rutino, 
pogosto je otrokov soigralec, mentor 
ali sogovornik itd. Komunikacija je 
različna in odvisna od potreb otrok 
ter ciljev: individualna, tandemska, 
skupinska in frontalna. Otroke mo-
tivira predvsem ponudba dejavnosti 
in vzgojnih sredstev, med katerimi 
otrok izbira sam, otrokovo učenje 
je razumljeno kot konstruiranje z 
izkušnjami in lastno aktivnostjo, ki 
jih otrok in vzgojitelj v medsebojni 
interakciji ubesedita in osmislita. 

Vzgojiteljica oz. vzgojitelj mora 
biti zato dejaven:
- pred začetkom vzgojno-izobra-

ževalnih dejavnosti, ko snuje, 
izmenjuje mnenje, se dogovarja 
in načrtuje, pripravlja prostor 
s kotički in sredstvi ter dnevno 
komunicira s starši,

- med kurikularnim procesom, ko 
je na različne načine in v različ-
nih vlogah vpleten v interakcijski 
proces z otroki in

- po kurikularnem procesu, ko 
razmišlja o otrocih, njihovih od-
zivih in razvoju, preverja svoja 
spoznanja s spoznanji drugih 
vzgojiteljev in staršev in s po-
močjo strokovne literature pre-
mišljuje o  razvojnem procesu in 

učenju posameznih otrok, ki so 
mu zaupani.

Vsebina dela timov v vrtcu
V tim, ki šteje povprečno od 6 do 

8 strokovnih delavcev, so vključeni 
pari, torej vzgojiteljice oz. vzgojite-
lji, ki vodijo oddelke otrok, in po-
močnice oz. pomočniki. Timi se 
redno srečujejo. Srečanje, ki daje 
novo kakovost vrtcu, je strokovno 
zahtevno delo, ki traja več ur, obi-
čajno tri do štiri ure. Na timsko sre-
čanje je potrebno priti pripravljen, 
par mora predhodno analizirati ku-
rikularni proces, ki je potekal v nju-
nem oddelku. Sodelovanje v paru 
med vzgojiteljico oz. vzgojiteljem in 
pomočnico oz. pomočnikom je po-
goj za kakovostno sodelovanje v ti-
mu, kjer se soočamo z drugimi pari. 
Praksa je pokazala dobre izkušnje, 
če se tim sestane proti koncu izte-
kajoče se teme, približno na tri do 
štiri tedne. Srečanje, ki je v popol-
danskem času, ko se vzgojitelji že 
umirijo in si obnovijo energijo, vo-
di vodja tima. 

V srečanje timov je po našem 
mnenju potrebna vključitev nasled-
njih vsebin.
- Refleksija predhodnega dogaja-

nja, kjer se vprašamo: Kako smo 
uresničevali dogovore in kako 
smo se počutili? Kako smo ures-
ničili vzgojne cilje? Smo primer-
no organizirali prostor? So bile 
ponujene dejavnosti medsebojno 
smiselno povezane v celoto? Ka-
tere dejavnosti so predlagali ali 
razvili otroci? Kako ocenjujemo 
razvojni napredek otrok?

     -    Smo kaj pogrešali pri delu? 
Kaj bi drugič naredili drugače?

- Oblikovanje ciljev posamezne 
vzgojno-izobraževalne teme.

- Dogovor o organizaciji prosto-
rov in vzgojnih sredstev: kje bo 
kakšen kotiček, katera vzgojna 
sredstva (igrače, predmeti vsako-

Dobro delujoči timi izboljšujejo 
kakovost vzgojno-izobraževalnega 
procesa v vrtcu

Povzetek: Smiselni cilj na-
čela timskega načrtovanja 
in izvajanja je obvladovanje 
kompleksnosti vsakdanje iz-
vedbene prakse v oddelku in 
vrtcu in doseganje kurikular-
nih ciljev, posebno še tistih, ki 
so neposredno povezani s ka-
kovostjo pogojev za bivanje in 
učenje otrok v vrtcu. Članek 
govori o tem in o možnostih, 
ki jih imamo na razpolago 
v javnih vrtcih za izvajanje 
timskega sodelovanja.
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dnevne rabe in nestrukturirani 
material) bodo v kotičkih.

- Predvidevanje o tem, kaj lahko 
otroci delajo, kako jim ponujena 
sredstva razvojno koristijo, kje 
pričakujemo težave (razkorak 
med realnim in potencialnim 
razvojem) in na kakšne načine 
se bomo vključili v dejavnost 
(skupna dejavnost otroka in 
vzgojitelja, prostor otrokovega 
bližnjega razvoja).

- Dogovor o približnem časovnem 
redu ponujenih načrtovanih de-
javnostih.

- Dogovor o nalogah in vlogi obeh 
vzgojiteljic oz. vzgojiteljev.

- Dogovor o opazovanju odzivnosti 
otrok in beleženju te odzivnosti. 

- Oblikovanje enakih vzgojnih 
pravil (meje) v oddelku ipd.

Temeljno ozadje vseh strokovnih 
razprav v timu morajo predstavljati 
kurikularna načela. Načela določajo 
načine za uresničevanje ciljev in se 
vlečejo kot rdeča nit skozi vse ele-
mente kurikula. Kurikularna načela 
predstavljajo strokovno doktrino in 
so bistvo kurikularnih sprememb.

Razvoj in učenje otrok – bistvo 
vzgojiteljevega dela v vrtcu

V literaturi najdemo različne te-
oretične smeri, ki govorijo o učenju 
otrok, kot so zlasti neobehavioristič-
ne, gestaltistične, kognitivno-kon-
struktivistične, humanistične in ki-
bernetično-informacijske teorije 
(Marentič Požarnik 1998), v zadnjih 
letih pa je izšlo več del, ki ne smejo 
manjkati v nobeni strokovni knjiž-
nici javnega vrtca. Naj omenim sa-
mo nekatera dela: Kakovost v vrtcih 
(Marjanovič Umek, U.; Fekonja, U.; 
Kavčič, T.; Poljanšek, A.), Otroci od 
vrtca do šole: razvoj osebnosti in so-
cialnega vedenja ter učna uspešnost 
prvošolcev (Zupančič, M. in Kavčič, 
T.), Šola in vrtec skozi ogledalo (Ba-
hovec, E. in Bregar Golobič, K.), Raz-
vojna psihologija (Marjanovič Umek, 
L. in Zupančič, M.), Otroški govor: 
razvoj in učenje (Marjanovič Umek; 
L, Kranjc, S. in Fekonja, U.) in še bi 
lahko naštevali.

V vseh teh delih je bolj ali manj 
poudarjen pomen okolja, v katerem 

se otrok uči ob aktivnem sodelova-
nju in v interakciji z odraslimi in 
vrstniki. Učenje ni povezano le z 
otrokovim miselnim razvojem, am-
pak zadeva vsa razvojna področja: 
gibalni, spoznavni, čustveni, soci-
alni in moralni razvoj (Batistič Zo-
rec 2003). Vigotsky (v Marjanovič 
Umek 2002) je ugotovil, da v razvi-
tih kulturnih okoljih obstaja mnogo 
znanja, do katerega otrok ne more 
priti sam od sebe, brez aktivnega 
sodelovanja in vključenosti vzgoji-
telja, zato govori o sociokulturnem 
kontekstu učenja. Vigotsky (prav 
tam) je prišel do spoznanja, da mo-
ra biti učenje majhnih otrok korak 
pred otrokovim razvojem, vzgojite-
lji pa v območju otrokovega bližnje-
ga razvoja omogočajo dejavnosti, ki 
peljejo otroka od aktualnega k po-
tencialnemu razvoju. Praksa vedno 
znova potrjuje, da kakovostnega so-
ciokulturnega konteksta učenja v 
vrtcu ne more vzpostavljati samo 
ena oseba ali samo en vzgojiteljski 
par, ampak je nujno povezovanje, 
torej timsko sodelovanje med vzgo-
jiteljicami oz. vzgojitelji in sodelo-
vanje med pari.

Timi v vrtcu lahko stalno prever-
jajo uresničevanje kurikularnih ciljev 
iz Kurikuluma za vrtce (1999, 10) in 
se sprašujejo:
- Je naš izvedbeni kurikul odprt 

in fleksibilen?
- Imamo pestro, raznovrstno in 

uravnoteženo ponudbo dejavnosti?
- Upoštevamo individualnost 

otrok, spoštujemo drugačnost in 
dajemo možnost izbire?

- Oblikujemo pogoje za izražanje 
skupinskih razlik?

- Spoštujemo zasebnost in intim-
nosti otrok in družine?

- Kakšna je kakovost medsebojnih 
interakcij?

- Kakšna je naša koncepcija časa, 
prostora in opreme?

- Koliko je avtonomnosti in kako 
se povečuje strokovnost strokov-
nih delavcev in vrtca?

- Znamo kritično vrednotiti živ-
ljenje in delo vrtca in ali to tudi 
delamo?

- Smo izboljšali informiranje in 
sodelovanje s starši?

Strokovna in osebnostna rast v 
timu

Kurikularna načela, ki predpo-
stavljajo avtonomno strokovno od-
ločanje in kreiranje izvedbenega 
kurikuluma, predpostavljajo tudi 
sodelovanje z drugimi in povečano 
odgovornost za strokovne odločit-
ve. Obenem je potrebno upoštevati 
nasprotje med nujnostjo spreminja-
nja izvedbenega kurikula in člove-
kovo, torej vzgojiteljevo osebnostjo, 
ki je sistem telesnih, vedenjskih in 
čustvenih značilnosti. Vzgojiteljice 
in vzgojitelji nismo podpisali pogod-
be o delu z vrtcem, ki je naš deloda-
jalec, samo zaradi otrok in staršev, 
ampak zaradi sebe, ker lahko s po-
godbo o delu zadovoljujemo tudi ve-
liko svojih osebnih potreb. Spraševati 
se moramo: Kakšne so moje osebne 
potrebe? Kakšne potrebe ima vrtec: 
otroci, starši, sodelavci? Se moje po-
trebe ujemajo s potrebami vrtca? Ka-
ko delovati v vrtcu, da bodo zadovo-
ljene potrebe otrok in vzgojitelja?

O človekovih psiholoških potre-
bah govori več teoretikov. Maslow 
(1982) izpostavlja varnost, sprejetost 
in potrjevanje, Glasser (1998) trdi, da 
potrebujemo svobodo, ljubezen, za-
bavo in moč. Ne glede na to, kateri 
avtor nam je bližji, mora posamez-
ni član vrtčevskega tima usklajeva-
ti svoje osebne potrebe na eni stra-
ni s potrebami drugih članov in na 
drugi strani s cilji vrtca. V tem pro-
cesu usklajevanja pa se lahko odvi-
ja najbolj žlahten proces timskega 
dela: osebnostna rast članov tima in 
hkrati povečana strokovnost in ka-
kovost dela.

 “Glede na to, da živimo v svetu, 
ki se hitro spreminja, je prepričanje, 
da lahko jaz ostanem enak, kot sem 
bil, največja zabloda,” pravi Scott 
Peck.  Več avtorjev (Peck, Glasser 
in drugi) ugotavlja, da tiči v člove-
ku naravni odpor do sprememb in 
lastnega spreminjanja. Govorijo o 
človekovi duševni lenobi, ki je v bi-
stvu nedelavnost, v kateri je želja po 
trenutnem udobju brez vloženega 
napora. Toda odločitev za življenj-
ski poklic vzgojiteljice oz. vzgojite-
lja naj bi pomenila tudi sprejemanje 
izziva lastne osebnostne rasti in od-
govornosti za lasten razvoj. 
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Vloga ravnateljice oz. ravnatelja 
pri uveljavljanju timskega sodelo-
vanja v vrtcu

Ko Fullan in Hargreaves (2000) 
predlagata ravnateljicam in ravna-
teljem, naj omogočijo razvijanje so-
delovalne kulture, ki jo opišeta kot 
kulturo skupnih vrednot, ki omogo-
ča sodelovalno učenje, medsebojno 
podporo in pomoč, medsebojno od-
prtost, zaupanje in spoštovanje. So-
delovalno učenje, ki se začne razvijati 
v dobro delujočih timih, pomeni pre-
vzemanje znanja drug od drugega, 
medsebojno zaupanje nalog, skupno 
pripravo na vzgojni proces, skupno 
odgovornost za strokovni razvoj in 
pri delovanju navzven, skupne vred-
note in delo za njihovo doseganje ter 
zavzeto sodelovanje pri načrtovanju 
razvoja vrtca. 

Od ravnateljice oz. ravnatelja se 
pričakuje, da bo motivator in ustvar-
jalec pogojev za uvajanje timskega 
dela, sooblikovalec notranje struk-
ture timov, spremljevalec delovanja 
timov ter podpornik pri profesional-
nem razvoju timov. Prav tako po-
membno je, pravita omenjena avto-
rja, da  posamezniki v timu vedo, da 
lahko pri ravnateljici oz. ravnatelju 
poiščejo in dobijo podporo, se od-
zovejo in povedo svoje stališče, ko 
nastanejo problemi.

Zaključek
Timsko načrtovanje, timsko izva-

janje kurikula in timske evalvacije so 

pomembne in velike spremembe v 
vrtcih. Vzgojiteljice in vzgojitelji, po-
močnice vzgojiteljic in vzgojiteljev 
v tistih vrtcih, kjer jim timsko sode-
lovanje že dobro uspeva, si po nji-
hovih izjavah sodeč ne predstavlja-
jo več prejšnjega individualiziranega 
in v igralnico zaprtega načina dela. 
Timsko sodelovanje pri načrtovanju, 
organiziranju, izvajanju in evalvira-
nju izvedbenega kurikula je z dobro 
delujočimi timi v takšne vrtce prines-
lo višjo kakovost medsebojnih odno-
sov, uspešnejše doseganje ciljev in 
višjo profesionalno znanje in samo-
zavest, predvsem pa več zadovolje-
nih osebnih potreb zaposlenih: več 
varnosti, sprejetosti, potrditve, več 
občutka moči in medsebojne poveza-
nosti, večji občutek svobode. Timi v 
vrtcu niso sami sebi namen, ampak 
so smiselno povezani s prizadeva-
njem za večjo kakovost izvedbenega 
kurikula. Vzgojiteljice in vzgojitelji, 
pomočnice in pomočniki vzgojiteljic 
in vzgojiteljev, ki so se pripravljeni 
povezati v time ter v njih osebnostno 
zoreti, strokovno rasti in ustvarjalno 
reševati probleme izvedbenega kuri-
kula vrtca, bodo zaradi sinergičnih 
učinkov ustvarili kakovostnejše re-
šitve za izvedbeni kurikul.

Ob koncu ne moremo mimo aktu-
alnega razpravljanja o tistem delu de-
lovnega časa strokovnih delavcev, ki 
pomeni razliko med delom z otroki 
(30 oz. 35 ur) in polnim delovnim ča-

som (40 ur). Menimo namreč, da mo-
ra biti poraba teh desetih oz. petih ur 
profesionalno smiselna in podrejena 
večji kakovosti izvedbenega kurikula 
oddelka in vrtca. Evalvacijski proces 
v paru med vzgojiteljico oz. vzgojite-
ljem in pomočnico oz. pomočnikom 
in timsko delo v popoldanskem času 
zavzameta znaten del omenjenih ur, 
izkušnje dobre prakse pa kažejo, da 
je tako porabljen delovni čas odlična 
podlaga za večjo kakovost izvedbe-
nega kurikula v vrtcu kot celoti.
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Ko se spoznavamo …
Vprašanje

Mesec september je v vrtcu uvajalni mesec. 
Veliko skupin je oblikovanih na novo, v skupino 
so vključeni novinci, zato veliko časa posvečamo 
medsebojnemu spoznavanju, spoznavanju imen, 
predstavljanju …

Veliko skupin v vrtcih se imenuje po živalih. 
V eni takih skupin so se otroci predstavili tudi s 
plakatom. Tako je vsak otrok v skupini narisal 
kužka, ker pripada skupini “Kužki”, nekateri so 
nanj napisali svoje ime … Tako je nastal plakat  
o skupini “Kužki”. Zakaj takšen pristop naj ne 
bi bil  primeren?

Iskanje odgovora …

Kaj najdemo v dokumentu “Kurikulum za vrtec” (1999)?
Dejavnosti so zastavljene tako, da otroke spodbujajo k sodelovanju, ki pa ne vodi v skupinsko rutino, pri-

silno prilagajanje ter negiranje avtonomnosti individua. 
(Kurikulum za vrtce, str. 49).

Kaj priporoča Priročnik h kurikulu “Otrok v vrtcu”?
“Kot izredno primerna tema za ponazoritev se je izkazala tema prijatelji. Ob njej poskuša vzgojiteljica 

spodbuditi pogovor o različnih vprašanjih: Kdo je prijatelj? (…) Prijatelji so si lahko podobni (…). Prijatelji 
so si lahko različni (…). Vsak potrebuje prijatelja (…). Da bi imel prijatelja, moraš biti sam prijatelj (…). Ne-
kateri ljudje nimajo prijateljev (…). Stvari, ki jih počnejo prijatelji (…). Prijatelji si pomagajo (…). Prijatelji v 
igralnici (…). 

(Kranjc, S. (2001). Družba. V: Otrok v vrtcu. Priročnik h Kurikulu za vrtce, str. 148-149).

Primer dobre prakse:
Tudi v tej skupini so otroci naredili 

plakat. Narisali so sebe ali svojega pri-
jatelja. Sami ali pa s pomočjo vzgojite-
ljice so napisali še svoje ime. 

Plakat nazorno kaže, da je vsak 
otrok drugačen, v skupini pa so otro-
ci ponosni na to, kar so: osebnosti, 
vredne spoštovanja zaradi svoje en-
kratnosti.  Nihče ni kuža, muca, žabi-
ca, medvedek … Vsak ima svoje ime, 
s katerim ga kličemo in s katerim se 
istoveti.

Otrokom zato ne vsiljujmo svoje-
ga “ tradicionalnega” poimenovanja 
skupine, na primer po živalih, kaj 
šele, da bi jih kot skupino poklicali: 
“Pridite, muce, gremo!”,  kot se tu in 
tam še vedno kje dogaja.

Saj so čisto preprosto lahko otro-
ci vzgojiteljice ali vzgojitelja Jožice, 
Marka, Alenke, Marte, Aleša  …
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Vrtec Škofja Loka 
»Delo v vrtcu od vzgojiteljic/vzgojiteljev in pomoč-

nic/pomočnikov vzgojiteljic terja velike napore. Skupine 
otrok so velike. Potrebno je drugače načrtovati, drugače 
razmišljati ter otrokom zastavljati zanimive problemske 
naloge, ob katerih so aktivni. Potrebno je tudi slediti, 
spremljati njihov razvoj, njihove odzive in napredek, 
analizirati in evalvirati svoje delo ter se nenehno izob-
raževati na vseh področjih. Poklic vzgojitelja je lepo po-
slanstvo. Ne more ga opravljati vsak in vsakemu tudi ni 
namenjen.«

Janja Bogataj, ravnateljica

Vrtec Ivana Glinška Maribor
»S pristopi, ki so usmerjeni na otroka, krepimo razvoj 

kritičnega mišljenja, sposobnosti reševanja problemov, 
sprejemanja odločitev, ustvarjalnosti, zmožnosti iskanja 
virov, prilagajanja in aktivnega odzivanja na spremembe, 
sprejemanja ter spoštovanja različnosti, odgovornosti do 
sebe in drugih ter dogajanja v družbi in naravi.«

Marija Vernik, ravnateljica

OŠ Ivana Roba,  
Vrtec Šempeter pri Gorici

»Otroci nas ves čas opazujejo: kako se med seboj po-
govarjamo, kako drug drugemu pomagamo, kako se je-
zimo, ko nam gre kaj narobe, kako se veselimo svojih 
uspehov, kakšen odnos imamo do narave, česa nas je 
sram, kako prenašamo bolezen, kakšen odnos imamo do 
svojega poklica in še bi lahko naštevali. Staršem se več-
krat zdi, da lahko pred majhnimi otroki marsikaj skrije-
jo, vendar raziskave kažejo, da otroci razberejo iz gibov 
in obrazne mimike oseb več kot iz besed, zlasti pa takš-
nim sporočilom bolj verjamejo.«

Neva Pahor, psihologinja

Kranjski vrtci
»K nam vodijo različne poti. Ene so kratke, druge dol-

ge, ene so ravne, druge zavite, ene asfaltirane, druge po-
sute s peskom - vsaka pa je prava. Različni so tudi otro-
ci in starši, ki vstopajo k nam. Trudimo se sprejemati 
in upoštevati to individualnost, različnost, z namenom, 
da bi v vsakem našli in razvijali to, kar je in kar lahko 
postane. Tudi spotikamo se in padamo na tej poti, ven-
dar nam je to le nov izziv za naprej, da bo padcev čeda-
lje manj.«

Danica Gaber, ravnateljica

Vrtec Anice Černejeve Celje
»Krize ob spremembah izražajo otroci na različne na-

čine. Eni glasno jočejo, se oklepajo staršev, drugi se za-
prejo vase, odklanjajo hrano in ne želijo vzpostavljati 
stikov z vzgojiteljicami in vrstniki. Pri nekaterih se kriza 
pojavi takoj, pri drugih nastopi po daljšem času, nekate-
ri pa je sploh nimajo.«

Ana Potočnik, ravnateljica

Misli iz biltenov nekaterih vrtcev

V septembru, ko boste v vrtcih brali to številko 
Vzgojiteljice, bo ANA POTOČNIK, dolgoletna ravna-
teljica Vrtca Anice Černejeve iz Celja, že na novem 
delovnem mestu v Mestni občini Ljubljana. Veseli, 
da smo jo imeli v svoji sredi, ji na novih delovnih na-
logah, pri katerih bo na dejavnost vrtcev gledala z 
drugega zornega kota, želimo dobro počutje, pred-
vsem pa, da s svojim bogatim znanjem še naprej de-
lovala za dobrobit  predšolskih otrok in za kakovost 
javnih vrtcev.
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Odmevi, komentarji, mnenja

Pod okriljem Skupnosti vrtcev 
Slovenije je bil v Ljubljani, v soboto, 
19. aprila 2008, organiziran zdaj že 
tradicionalni, peti po vrsti, kultur-
ni dan slovenskih vrtcev. Na njem 
so se, tako kot na prejšnjih, pred-
stavili pevski zbori ter pevske in in-
strumentalne skupine vzgojiteljic in 
vzgojiteljev iz različnih slovenskih 
vrtcev. Kulturni dan je spremljala tu-
di razstava likovnih del vzgojiteljev 
in manjša razstava klekljanih čipk.

Na likovni razstavi so se predsta-
vili: Maridi Levar in Marjetka Toplak 
(Vrtec Anice Černejeve Celje), Na-
da Mlinarevič (Vrtec Tončke Čečeve 
Celje), Danica Štrucelj (Vrtec Manka 
Golarja Gornja Radgona), Judita Raj-
nar (Vrtec Kekec Grosuplje), Milena 
Žilič, Nataša Bodlaj, Zdenka Gačnik, 
Katja Zuliani, Jožica Kleva, Ingrid Gr-
bec in Danica Brožič (Vrtec Mavri-
ca Izola), Jasmina Verbič (Kranjski 
vrtci), Zdenka Vinšek (Vrtec Mladi 
rod Ljubljana,) Lili Bedekovič (Vr-
tec H. C. H. Andersena Ljubljana), 
Martina Brajič (Vrtec dr. Franceta 
Prešerna Ljubljana), Gregor Mihel-
čič, Tonka Černilogar, Mojca Kers-
nik in Tina Novak  (Vrtec Miškolin 
Ljubljana), Žana Banov in Oksana 
Yushyina (Vrtec Pedenjped Ljublja-
na), Mojca Cvirn (Vrtec Tezno Ma-
ribor), Tina Marovt in Mojca Obru-
lek (Vrtec Medvode), Zlatica Kološa, 
Elizabeta Gorčan in Nuša Razdejšek 
(Vrtec Murska Sobota), Zora Jereb 
in Darka Povalej (Vrtec Rožle pri OŠ 

Naklo), Barbara Pralija, Damjana 
Jakomini, Lidija Špicar in Iris Dužič 
(Vrtec Ptuj).

Čipke so razstavljale »klekljari-
ce« Lea Beguš, Bernarda Likar, Joži-
ca Kovačič in Dana Tomažinčič - vse 
iz Vrtca Tolmin.

Božena Bratuš, predsednica Skup-
nosti vrtcev Slovenije, je v svojem na-
govoru poudarila, da je namen kultur-
nega dne pokazati javnosti ljubiteljsko 
ustvarjalnost in izraznost slovenskih 
vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki nastaja 
poleg osnovnega vzgojno-izobraževal-
nega poslanstva v slovenskih vrtcih. 
Na kulturnem dnevu imajo ustvarjalci 
priložnost, da tudi drugim pokažejo 
razsežnost svojega talenta.

V glasbenem delu smo prisluhni-
li petnajstim nastopajočim zborom, 
skupinam in solistom. Nastopali so: 
Mission Impossible (Vrtec Pedenjped 
Ljubljana), vokalno instrumentalna 
skupina bolnišničnih oddelkov (Vr-
tec Vodmat Ljubljana), Zbor istrskih 
(Vrtec in OŠ Šmarje pri Kopru), pev-
ski zbor Spominčice (Vrtec Otona 
Župančiča Slovenska Bistrica), vokal-
no-instrumentalna skupina Miškolin 
(Enota Polje, Vrtec Miškolin Ljublja-
na), vokalna skupina Mavrica (Vr-
tec Mavrica Vojnik), solistka Lucija 
Ojsteršek (Vrtec dr. France Prešeren 
Ljubljana), ženski pevski zbor Vrtca 
Ptuj, ženski pevski zbor Vrtca Vele-
nje, vokalna skupina Allegro (Skup-
nost vrtcev Maribor), vokalna skupi-
na Vrtca Slovenske Konjice, solistka 

Renata Jeza iz Vrtca Tezno Maribor, 
vokalna skupina Vocalis iz Vrtca Me-
tlika ter skupina Violinke iz Gornje 
Radgone.

Nazadnje pa je zadonela še skup-
na Kekčeva pesem iz grl vseh nasto-
pajočih.

Kot udeleženka lahko zapišem, 
da je bila raven izvedbe v povprečju 
kakovostna, tam pa, kjer smo poslu-
šalci zaznali manjša odstopanja, pa 
je najbrž svoje prispevala tudi trema 
pred nastopom. 

Razmišljanje za prihodnost?
Morda bi v pripravljalnemu odbo-

ru pri Skupnosti vrtcev Slovenije lah-
ko razmišljali o vključitvi še kakšnih 
drugih umetniških zvrsti: dramskih 
nastopov, lastne poezije ali plesnih 
kreacij. Menimo, da bi bil potreben 
tudi določen predhodni izbor nasto-
pajočih, kar bi morda lahko opravi-
li na podlagi DVD posnetkov poten-
cialno (glasbeno, dramsko, plesno) 
nastopajočih. 

Sicer pa si nastopajoči pevci in 
glasbeniki, razstavljavci in organi-
zacijski odbor pri Skupnosti vrtcev 
Slovenije zaslužijo vso pohvalo.

Jožica Železnik, dipl. vzg.

5. kulturni dan slovenskih vrtcev

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 strašev;

- 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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