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Prijazen pomladni 
pozdrav v vse 
slovenske vrtce!

Bela odeja, ki je v drugi polovici 
marca pokrila Slovenijo, v vrtcih ne 
more pregnati misli na pomlad. Pri-
de zagotovo, nekje se je letos le ma-
lo zamudila. Morda pa bo zato bolj 
zelena, topla in cvetoča v tednih, ki 
so pred nami. 

V vrtcih bo gotovo živahno. Nara-
va ponuja možnosti za izlete, krajše 
in daljše sprehode, za igro na igriš-
čih. Vabi vedoželjne otroke k na-
ravoslovnemu raziskovanju, več 
možnosti je za obisk kulturnih zna-
menitosti v okolju vrtca, za ogled 
kakšne razstave ali prireditve,  spo-
znavanje elementarnih športnih de-
javnosti in še kaj. 

Tudi na vzgojo ne bomo pozabili. 
Ne samo zaradi 7. aprila, svetovne-
ga dneva zdravja, ampak tudi zato, 
ker se je v projekt o varovanju pred 
škodljivimi vplivi sonca vključila 
skoraj vsa Slovenija. O ciljih, pome-
nu in izvedbi projekta smo v Vzgoji-
teljici že večkrat pisali; prav v dneh, 
ko boste prebirali to številko, pa bo-
do po Sloveniji potekala tudi pred-
stavitvena srečanja. Zdravstveno 
osveščeni in pedagoško primerno 
pripravljeni ne moremo zgrešiti.

V reviji je tudi tokrat veliko zani-
mivega branja, kakšen prispevek pa 
je vreden tudi posnemanja v prak-
si. Naj vas posebej povabim k bra-
nju intervjuja s svetovalko Zavoda 
RS za šolstvo, Mirjam Senico. Opo-

zarja nas, da se ” ... v nekaterih oko-
ljih še vedno težko ločijo od tradici-
onalnega, zanje že znanega in zato 
varnega načina načrtovanja in izva-
janja.”  Biti moramo „ ... prepričani 
v smiselnost sprememb”. 

To velja tako za vzgojiteljice in 
vzgojitelje kot tudi za ostale v vrtcu, 
še posebej pa velja za ravnateljice in 
ravnatelje. Tudi kot urednica stro-
kovne revije se poskušam, kolikor je 
mogoče, držati rdeče niti strokovno-
sti, ko izbiram prispevke za objavo 
v reviji. Uredniški koš sprejme foto-
grafije in opise prakse, ki ni uskla-
jena s kurikularnimi načeli. Načela 
„Kurikuluma za vrtce” so tisto meri-
lo in sodilo, ki nam služi za presojo 
o strokovni ustreznosti.

Vendar pogumno!
Vse več je kakovostnih člankov, 

kritičnih razmišljanj o lastni prak-
si, soočanja s teorijo, primerov ka-
kovostne prakse. Važno je, da kot 
posamezni vrtci in kot celotna pred-
šolska vzgoja strokovno in profesio-
nalno napredujemo. 

Ob koncu pa še vse lepo vabim v 
Ljubljano, kjer bo v soboto, 19. apri-
la 2008, kulturni dan slovenskih vrt-
cev. Tudi v imenu Vzgojiteljice če-
stitke vsem nastopajočim!

Prijazno pomlad vam želim in 
na svidenje v junijski številki Vzgo-
jiteljice. 

Urednica

Uvodnik

MUCA - Nika Strmčnik (5 let), mentori-
ca Darja Jurčan,  

Vrtec Pobrežje, enota Mojca

Kotiček uredništva

Otrok pridobiva 
izkušnje, kako sam in 
drugi ljudje vplivajo na 
naravo in kako lahko 
dejavno prispeva k 
varovanju in ohranjanju 
naravnega okolja.

      Kurikulum za vrtce, str. 57
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Vrtec se predstavi

Vrtec Postojna

Pričakujemo povečan vpis v vrtce

Predstavite, prosim, vrtec, ki ga 
vodite?

Vrtec Postojna je javni zavod z 
dolgo tradicijo. Njegovi začetki sega-
jo v leto 1945. Danes je organiziran 
na treh lokacijah s 24 oddelki. Se-
demdeset zaposlenih skrbi, da 450 
otrok preživlja svoje otroštvo ustvar-
jalno, srečno in varno, da izrazijo vse 
svoje želje, potrebe in interese.

Katere cilje ste zapisali v svoj raz-
vojni načrt?

Cilji izhajajo iz naše vizije, ki smo 
jo zapisali v sloganu »ZA USTVAR-
JALNO IN SREČNO OTROŠTVO«. 
Eden od ciljev, ki smo si jih zastavi-
li, je zagotavljanje enakih možnosti 
ob upoštevanju različnosti.

Kakšne so posebnosti izvedbene-
ga kurikula v vašem vrtcu?

Vse, kar vključujemo v izvedbe-
ni kurikul, ima vzrok in posledico 
pri skrbi za optimalni razvoj otrok 
v celotni njihovi individualnosti, 
upoštevajoč zakonitosti v otroko-
vem razvoju. Tako menim, da ne 
delamo ničesar, kar bi bilo »poseb-
nost« izvedbenega kurikula, da je 
naš izvedbeni kurikul enak ostalim 

vrtcem – ob upoštevanju različnih 
rešitev konkretnih nalog glede na 
različna okolja, v katerem se nahaja 
posamezni vrtec. 

Katera načela »Kurikuluma za vrt-
ce«, po vašem mnenju, povzroča-
jo praktikom pri uresničevanju v 
vrtcih danes še največ težav?

V vseh teh letih, ko izvajamo 
»Kurikulum za vrtce«, se nam ne-
nehno porajajo nova in nova vpraša-
nja. Tako se nam vedno znova pora-
jajo vprašanja v povezavi s kritičnim 
vrednotenjem oz. evalvacijo.

Kakšne spremembe uvajate v de-
lovanje vrtca in na kakšen način?

V uvajanje sprememb nas silijo 
nove potrebe in zahteve okolja. Sam 
način se izbira glede na spremem-
bo, ki se uvaja. Krog sodelujočih se 
izbere glede na vključenost v spre-
membo. 

Kaj menite o zadnjih spremembah 
zakona o vrtcih? 

Zakon kot zakon je kompromis 
med različnimi pogledi in rešitva-
mi. Zakon prinaša nekatere rešit-
ve, ki so za nekatere dobre, za dru-

ge spremembe pa se bodo posledice 
konkretizirale, ko se bodo usklaje-
vali podzakonski akti.

Kaj pričakujete od sprememb, ki 
jih je prinesel zakon?

Vsaka sprememba zakona prine-
se nova pričakovanja. Pričakujemo 
lahko povečanje vpisa otrok v vrtce. 
Želim si, da bi zakonu o spremem-
bah v vrtcih v čim krajšem času sle-
dili podzakonski akti, ki bi/bodo 
konkretizirali sprejete spremembe 
zakona.

Kaj vam osebno pomeni ravnate-
ljevanje?

Biti ravnatelj je profesional-
ni izziv, vsakodnevno potrjeva-
nje zaupanja, izkazanega s stra-
ni ustanovitelja, zaposlenih in 
staršev, za strokovno in profesio-
nalno ter nenazadnje po človeški 
plati zavezujočo skrb za naše naj-
mlajše. 

Kako ocenjujete razvoj profesio-
nalizma v slovenskih vrtcih?

Med svobodo in vpetostjo v do-
ločene vire omejitev je tanka črta. 

Pod južnim robom naravnih Postojnskih vrat, kjer se popeljete z 
avtocesto ali železnico iz notranjosti Slovenije proti morju, leži me-
sto Postojna. Pod njim ponikne reka Pivka v čarobni podzemni svet 
Postojnske jame in se skozi skrivnostne sifone pretoči v Planinsko 
jamo. Postojna je dobila ime po staroslovenski besedi za orla. Sicer 
pa je ta nedoumljivi svet lahko občudoval že paleolitski lovec, ki je 
imel svojo postojanko v bližnjem Betalovem spodmolu. 

Postojna se omenja v pisnih virih že v 13. stoletju. V 16. stoletju so 
jo, tako kot večino slovenskih krajev, ogrožali Turki.  Svoj razcvet je 
doživela s furmanstvom, ki pa je s prihodom železne ceste leta 18-
57 hitro zamrlo. Med prvo in drugo svetovno vojno je bila Postojna 
pod Italijo, po letu 1945 pa se je razrasla v nove blokovske predele.

Danes je Postojna gospodarsko, turistično, kulturno, upravno in tr-
govsko središče. V njem ima sedež Inštitut za raziskovanje krasa pri 
SAZU, gimnazija z dolgo tradicijo, druge šole in seveda vrtec, ki ga kot 
javni vzgojno-izobraževalni zavod vodi ravnatelj PETER PLEVNIK.

Ravnatelj Peter Plevnik
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Vrtec se predstavi

Strokovno znanje, profesionalni po-
gum ter družbena odgovornost nas 
spodbujajo pri našem razvoju profe-
sionalizma, ki je in mora biti stalni-
ca slovenskih vrtcev. Prepričan sem, 
da smo postavili prave kažipote na 
naši poti.

Lahko predstavite svojo profesio-
nalno razvojno pot?

Delo sem pričel v Vzgojnem za-
vodu Planina kot vzgojitelj in nato 
učitelj. Iz Planine me je pot peljala 
v Ajdovščino, na OŠ Danila Lokarja. 
Pod budnim očesom takratne rav-
nateljice, prof. Ivane Slamič, sem se 
kot pomočnik ravnatelja učil vseh 
zakonitosti uspešnega vodenja. Pot 
sem nadaljeval kot ravnatelj v Vrtcu 
Postojna, kjer sem še danes.

Kateri je bil najlepši dogodek v 
času vašega vodenja vrtca? Na kaj 
ste posebej ponosni?

V množici lepih trenutkov ne 
morem izpostaviti samo enega. Po-
sebej ponosen pa sem na enotnost 

kolektiva, ki se stalno potrjuje, kar 
pomeni nadaljevanje našega uspeš-
nega dela. 

Kaj se vam zdi pri ravnateljevanju 
najtežje?

Ravnateljevanje je že po naravi 
dela težko. Nobeno delo ali naloga 
pa ni nerešljiva, če imaš podporo 
v sodelavcih, ki te podprejo, pa če-
prav samo moralno.

Kaj bi spremenili, če bi lahko?
To vprašanje je nikoli izpeta pe-

sem. Stvari vedno spreminjamo z 
majhnimi koraki, korake delamo 
vsakodnevno in tako pridemo do že-
lenega cilja. Imeti bi morali več za-
upanja v presojo ljudi, pa bi veliko 
stvari rešili hitreje in enostavneje. 

V aprilu smo praznovali dan 
zdravja. Kako ocenjujete skrb za 
zdravje otrok in zaposlenih v va-
šem vrtcu?

Veliko smo in že delamo za bolj 
zdravo življenje. Še vedno pa je med 

nami izgovor, da nimamo časa za to 
ali ono, da smo prezaposleni. Tako 
smo v vrtcih veliko storili za zdrav-
je in zdravstveno vzgojo otrok, sebe 
pa zaposleni velikokrat postavljamo 
v drugi plan. 

Kaj bi še želeli sporočiti slovenski 
strokovni javnosti?

Slovenski vrtci smo dobri vrtci. 
Naši otroci radi hodijo v vrtec. Za-
posleni v vrtcih se zavedamo za-
htevnosti svojega poslanstva, zato 
smo in bomo svoje delo nadaljevali, 
potrebujemo pa razumevanje in so-
delovanje vseh, ki želijo isto kot mi: 
ponujati otrokom vse, kar potrebu-
jejo za svoj razvoj in učenje. 

Hvala za vaše odgovore. 

 Spraševala je: Betka Vrbovšek
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Uredničin kotičekO tem in onem iz naših vrtcev

V vrtcu Radovljica sem zaposle-
na osemindvajset let na delovnem 
mestu vzgojiteljice, večinoma v sku-
pini starejših otrok, zadnjih nekaj 
let v poldnevnem programu. Vsako 
leto se od bodočih šolarjev poslovi-
mo s programom ter pri tem iščemo 
različne vsebine in dejavnosti. Pred 
tremi leti je bila ta naloga dodeljena 
meni. Na igrišču našega vrtca sem 
organizirala športno prireditev za 
otroke iz treh starejših skupin. Po-
imenovala sem jo »MINI OLIMPI-
ADA«. Prireditev je dobro uspela, 
tekmovalci in gledalci so bili navdu-
šeni. Med gledalci je bila tudi gospa 
ravnateljica. V pogovoru po priredit-
vi mi je predlagala, da bi naslednje 
leto poskusili izvesti olimpiado za 
vse otroke iz našega zavoda, to po-
meni za okrog sto petdeset otrok iz 
sedmih vrtcev naše občine. Sprva se 
mi je zdelo to skoraj nemogoče, to-
da lani smo uspešno izvedli že dru-
go MINI OLIMPIADO in sedaj, po 
novem letu, sem že začela razmiš-
ljati o letošnji.

Najprej v glavi, potem pa na pa-
pirju, sem izdelala načrt in naloge za 
posamezno vzgojiteljico.  Dogovori-
la sem se z njimi, če bi bile priprav-

ljene sprejeti določeno nalogo in z 
njo povezano obveznost, nato pa ce-
loten načrt predstavila na skupnem 
srečanju. Tam sem jih vzpodbudila 
k razmišljanju o idejah za posamez-
ne tekmovalne postaje, ki smo jih 
nato približno mesec dni izdelova-
le in oblikovale, preden sem jih da-
la v računalniško obdelavo. Sledilo 
je zbiranje podatkov oz. prijavljanje 
tekmovalnih ekip iz vseh sedmih 
enot vrtca Radovljica. Enote so po-
sredovale podatke o številu tekmo-
valnih ekip, njihovem imenu, koliko 
otrok bo sestavljalo tekmovalno eki-
po; sporočile pa so tudi ime sodnice 
na tekmovalni postaji in kdo bo vod-
ja oz. spremljevalec ekipe. Ko sem 
imela vse to zbrano, sem jim posla-
la opis in skico vseh tekmovalnih 
postaj, razporeditev ekip po tekmo-
valnih postajah, opis nalog za vodjo 
ekipe in sodnico ter napotke za teh-
nično izvedbo. Vsaka enota je do-
bila tudi svojo barvo majic z logoti-
pom MINI OLIMPIADE. 

Na dan MINI OLIMPIADE smo s 
sodelavkami zjutraj postavile tek-
movalne postaje in pripravile pri-
zorišče. Z avtobusi so se pripeljali 
otroci iz ostalih šestih vrtcev. Ob de-

veti uri se je MINI OLIMPIADA pri-
čela, ko je vodja naše enote dvignila 
»olimpijsko zastavo«  in pozdravila  
vse tekmovalce in prisotne. Sledilo 
je razvrščanje tekmovalnih ekip in 
predstavitev le-teh. Ko so se pred-
stavile tudi sodnice, so se tekmoval-
ne ekipe ob ritmu glasbe premakni-
le na začetne tekmovalne postaje. 
Sodnice so jim razložile pravila po-
samezne igre. Tekmovanje se je za-
čelo na pisk piščalke glavne sodni-
ce. Trajalo je tri minute in zopet se 
je oglasila piščalka. Sodnice na po-
stajah so zabeležile rezultate, ekipe 
pa so se pripravile za menjavo po-
staje. Ob glasbi so se premaknile na 
naslednjo postajo, dokler se niso 
zvrstile po vseh postajah. 

Po tekmovanju je sledila mali-
ca. Zanjo so si ekipe izbrale pros-
tor nekje na igrišču, sodniška ekipa 
pa je v tem času preštela točke in v 
pripravljeno razpredelnico vpisala 
vrstni red pridobljenih mest. Sledila 
je  podelitev medalj. Gospa ravnate-
ljica je vsakemu otroku čestitala in 
mu podelila medaljo. Na posebnih 
pladnjih so jih prinašali otroci – no-
sači medalj. Medalje so se podelile 
od zadnjega mesta proti prvemu. 
Mest nismo omenjali (npr.: zadnji, 
prvi), ampak smo govorili o številu 
doseženih točk. Ko so bile medalje 
podeljene, je sledilo še fotografira-
nje. S snemanjem olimpijske zasta-
ve smo MINI OLIMPIADO zaključili 
in se vrnili vsak v svoj vrtec.

Slavka Praprotnik, vzg. 
Vrtec Radovljica

Športna prireditev v vrtcu

Tekmovalne ekipe na olimpiadi (Radovljica)
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Vrtec pri OŠ Podbrdo je v sodelo-
vanju s Športnim društvom Podbr-
do v letošnjem šolskem letu že tret-
jič organiziral smučarski tečaj za 
predšolske otroke. 

V začetku meseca novembra smo 
povabili starše in otroke na roditelj-
ski sestanek, kjer je učitelj smuča-
nja Jože Smolnikar predstavil načr-
te za izvedbo smučarskega tečaja, 
ogledali pa smo si tudi film Smuča-
nje je igra (R. Pišot). Naša vrtčevska 
skupina šteje 16 otrok, starih 3–6 
let. Na smučarski tečaj se je prijavi-
lo 8 šestletnikov.

S smučarskim tečajem  smo pri-
čeli že sredi novembra, in sicer v 
šolski telovadnici. Učitelj smučanja 
je dvakrat tedensko prihajal v telo-
vadnico, kjer smo se skupaj priprav-
ljali na pravo smučanje. Srečanja so 
potekala tako, da smo se z otroki ig-
rali različne gibalne igre, poleg tega 
pa smo z različnimi gibalnimi vaja-
mi pridobivali na moči. Otroci so bi-
li za vaje na suhem motivirani, kljub 
temu pa smo vsi skupaj nestrpno 
čakali sneg za pravo smučanje. Ker 
snega ni bilo od nikoder, smo se od-
ločili, da organizacijo smučarskega 
tečaja razširimo. Prejšnji dve leti je 
namreč smučarski tečaj potekal v 
Podbrdu, na prav prijetnem gričku, 
ki smo ga poimenovali Snežni stadi-
on »Binklc«. Letos snega v Podbrdu 
ni bilo, zato smo tečaj izpeljali v Bo-
hinjski Bistrici, na smučarskem cen-
tru Kobla.

Učitelj smučanja Jože Smolnikar 
in pomočnica vzgojiteljice Vida Dro-
le sta z otroki šestkrat odpotovala z 
avtovlakom v Bohinjsko Bistrico. Po-
močnica vzgojiteljice pove: »Za nas 
Podbrčane pot do Bohinjske Bistri-
ce ni dolga, saj traja z vlakom sko-
zi predor le deset minut. Po prihodu 
na železniško postajo v Bohinjsko 
Bistrico smo se peš odpravili do 
smučišča. Hodili smo petnajst mi-
nut in se tako ravno prav ogreli. Uči-
telj smučanja pa je z avtom poskrbel 
za prevoz smučarske opreme. Pod 
smučiščem smo si obuli smučarske 
čevlje, si nadeli čelade, v roke vzeli 

smuči in palice ter odšli na smučiš-
če. Vsak je nesel svojo opremo sam. 
Na smučišču smo vedno najprej na-
redili nekaj vaj na smučeh (položaj 
smuči, vožnja v smrečico ...). Sicer 
so otroci na natečaju osvajali prila-
gajanje na sneg ter osnove smuča-
nja (sprememba smeri, igra s težiš-
čem, koordiniran zavoj). Otrokom 
je predstavljala velik izziv vlečni-
ca in med tečajem je vsem otrokom 
uspelo uporabljati vlečnico: nekate-
rim samostojno, drugim s pomočjo 
odraslega. Časa za igro na snegu ni 
bilo veliko, vendar smo si po malici 
vedno vzeli nekaj minut in se poig-
rali. Ko je prišel čas odhoda, smo se 
zbrali pod smučiščem, si sneli smu-
či in jih odnesli do učiteljevega avta. 
Tam smo se preobuli, peš odšli na 
železniško postajo in nato z avtovla-
kom nazaj v Podbrdo.«

Otroci so v vrtec prihajali utru-
jeni, a vidno zadovoljni. Zadnji dan 
tečaja sta učitelj smučanja in po-
močnica vzgojiteljice poskrbela 
za prav poseben zaključek tečaja. 
Organizirala sta tekmovanje v vele-

slalomu, nato pa so vsi otroci dobili 
zlato (papirnato) medaljo in slastno 
čokolado. Otroci so prišli v vrtec za-
dovoljni, predvsem pa ponosni sa-
mi nase.

Ob zaključku bi se radi zahvalili 
učitelju smučanja Jožetu Smolnikar-
ju, ki je s svojo ljubeznijo do otrok 
in smučanja res veliko pripomogel 
pri naši uspešni izvedbi smučarske-
ga tečaja. Upamo, da ga bomo lahko 
z njegovo pomočjo izpeljali tudi na-
slednje leto.

Laura Brovč, dipl. vzg., 
Vida Drole, prof. raz. pouka 

Vrtec pri OŠ Podbrdo

O tem in onem iz naših vrtcev

Smučarski tečaj

Fotografija: Klavdija Uršič
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V pustnem času smo se pogovar-
jali o izvirnih slovenskih pustnih še-
mah. Lik kurenta smo otrokom pribli-
žali s slikami in pogovorom. Skupina 
kurentov nas je obiskala na pustni po-
nedeljek. Predstavili so nam svoje ko-
stume, maske, zvonce, ježevke. Pove-
dali so nam, da imajo vsi enake barve 
gamaš, da zbirajo rute neporočenih 
deklet, ki jim prinašajo srečo. Otro-
ci, ki se jih niso bali, so z zanimanjem 
prihajali do njih, tipali in pobožali 
kosmati kožuh, jim delili rute, neka-
teri so si celo nadeli masko. Srečanje 
je bilo zanimivo in poučno.

Tatjana Rednjak, dipl. vzg. ,Vrtec Velenje

Kurenti na obisku

Vrtec Tolmin je že drugo le-
to vključen v mrežo ekošol in vrt-
cev. Želimo pridobiti ekozastavo in 
uresničevati vizije slovenske eko-
šole. V letošnjem šolskem letu smo 
vključeni v skupni ekoprojekt »Ži-
vali in mi«.

Smo majhen vrtec in živimo v 
okolju, kjer nas obdajajo hribi in 
še dokaj čista narava. V starem de-
lu mesta še vedno najdemo kmeti-
jo, kjer si lahko ogledamo domače 
živali. Lahko pa gremo na sprehod 
do bližnje vasi, kjer si lahko ogleda-
mo vse vrste domačih živali. Skupi-
ni 4- do 5-letnih  otrok so domače 
živali blizu, nekateri otroci jih imajo 
tudi doma, drugi pri dedkih in babi-
cah. Ko smo se pogovarjali o živalih, 
se je otrokom porodila ideja, da bi 
lahko imeli žival tudi v naši skupini. 
Zakaj pa ne? To bi bilo za otroke en-
kratno doživetje. Katero žival in ka-
ko do nje priti? Skupaj smo se odlo-
čili, da je za bivanje v naši igralnici 
najprimernejša zlata ribica. Otroci 
so risali zlate ribice, jih oblikovali s 
plastelinom, barvali mavčne odlit-
ke ... Ribice so bile tema vsakodnev-
nih pogovorov. 

Podjetje iz našega kraja je pri-
spevalo sredstva za nakup akvarija. 
Ker smo bili ravno v prednovolet-

nem času, smo donatorju v zahva-
lo izdelali novoletne voščilnice iz 
odpadnih in naravnih materialov. 
Projektu smo tako dodali še eno 
ekovsebino. Interes otrok za izde-
lovanje voščilnic je bil zelo velik. 
Pridružile so se nam tudi nekatere 
mame, ki so naše ustvarjanje obo-
gatile s svojimi idejami, nam poma-
gale in nas spodbujale. 

Raziskovanje in umetniško izra-
žanje z naravnimi in odpadnimi ma-
teriali nam je nudilo izzive, tako da 
smo z njimi okrasili tudi našo igral-
nico. Da bo ribicam prijetno in da se 
bodo dobro počutile pri nas.

Spoznavali smo lastnosti vseh 
uporabljenih materialov in se sez-
nanjali z različnimi likovnimi teh-
nikami. Izdelali smo večje število 
voščilnic, kot smo načrtovali. Orga-
nizirali smo razstavo in nanjo pova-
bili starše otrok in tudi sodelavce v 
vrtcu. S prispevki, ki smo jih zbra-
li, smo kupili vse, kar je poleg ak-
varija še potrebno za dobro počutje 
zlatih ribic.

Otroci so aktivno sodelovali pri 
sestavi in pripravi akvarija, na po-
moč nam je prišla tudi mama, ki 
je biologinja. Z vodenimi barvica-
mi smo narisali še »ozadje« za ak-
varij. Sedaj otroci radi opazujejo ri-

bice, se z njimi pogovarjajo, izbrali 
so jim imena.

Pričakovanja otrok so bila velika, 
doživetja še toliko močnejša. Zla-
te ribice vsakodnevno prispevajo k 
dobremu počutju celotne skupine. 
Otroci lepo skrbijo zanje in jih z ve-
seljem predstavljajo vsem prišlekom 
v našo skupino. 

Bernarda Likar, dipl. vzg. 
Vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin

Imamo akvarij
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V vrtcu pri OŠ Dobrovo, v skupi-
ni starejših otrok, starih od 4,5 do 
6 let, smo se odločili za uprizoritev 
pravljice Ele Peroci: Muca Copatari-
ca. Kako in na kakšen način smo to 
izpeljali?

Knjigo Muce Copatarice so otro-
ci dobili v knjižnici v igralnici. Z 
večkratnim branjem, listanjem in 
prebiranjem knjige so otroci dobi-
li veselje in tudi spodbudo za dra-
matizacijo ter za ustvarjanje. Z otro-
ki smo izdelali načrt dejavnosti in 
skupni plakat za starše. Ob branju 
knjige so otroci spremljali besedilo, 
odgovarjali so na vprašanja. Z od-
govori na vprašanja sem ugotavlja-
la, kako so otroci razumeli besedilo, 
kako prepoznavajo namen in temo 
besedila ter prepoznavanje glavnih 
in stranskih oseb. Želela sem, da 
bodo nastopali vsi otroci, zato smo 

pravljico vsebinsko preoblikovali ta-
ko, da smo dodali živali v gozdu in 
glasbeno spremljavo z instrumenti.

Kdo bo igral določeno vlogo, 
smo poskusili določiti sami. Do-
ločili so se dobro: z upoštevanjem 
sposobnosti, glasovne značilnosti 
in karakteristiko otrok, ki so imeli 
glavno vlogo. Vsak otrok se je svo-
je besedilo naučil na pamet ali pa 
povedal s svojimi besedami. Včasih 
je bilo delo kar naporno, saj je bilo 
usklajevanje vseh nastopajočih ze-
lo zahtevno.   

To delo smo povezali z vsemi de-
javnostmi. Tako smo se učili, da smo 
vsi pomembni in da moramo vsi po-
magati in sodelovati za dobro po-
čutje in delovanje. Spodbujali smo 
splošno ustvarjalnost pri pripravi 
in organizaciji sredstev in prostora. 
Izdelali smo Malo vas in hišo muce 

Copatarice, drevesa v gozdu, zašili 
smo si copate iz odpadnega materi-
ala ter si izdelali naglavne kape za 
živali. Peli smo znane otroške pes-
mice in se skupaj odločili za pes-
mice, ki smo jih spremljali na male 
instrumente. Igrico smo najprej za-
igrali vsem otrokom v vrtcu Dobro-
vo, popoldne pa smo jo zaigrali še 
staršem. Otroci so se pred starši po-
trudili in tako so pokazali svojo zre-
lost, odnos do dela, pripravljenost 
za sodelovanje. Vem,  da nam je ta 
projekt ostal v lepem spominu. Ob 
reakcijah in pohvalah smo bili po-
nosni na svoje delo in trud.

Jana Fabjančič, dipl. vzg. 
Vrtec pri OŠ Dobrovo

Uprizorili smo znano pravljico

V letošnjem letu, tako kot že ne-
kaj časa, je glavno vodilo Vrtca Čr-
nuče in s tem naše enote Gmajna: 
zdravo življenje. Iz dneva v dan po-
stajamo vse pozornejši na pravilno 
prehrano, naše obnašanje v okolju 
in na racionalno ravnanje z energijo 
in odpadki. Glede na to, da se v naši 
skupini nekateri že pripravljajo na 
vstop v šolo, se še bolj trudimo, da 
bi bili pri tem vzor tako mlajšim od 
sebe kot tudi starejšim od nas. 

Pozornost otrok je v začetku te-
ga šolskega leta pritegnila koloni-
ja žuželk, ki se je naselila na enem 
od dreves na našem igrišču. Otroci 
so jih sprva nezaupljivo gledali in 
jih s palicami poskušali odstraniti z 
drevesa na tla, kjer so potem stopali 
po njih. Ker sva s pomočnico žele-
li otroke tudi pri tem ekološko osve-
stiti in usmeriti v pravilno ravnanje, 
sva se domislili, da bi izvedli razis-
kovalno nalogo na temo žuželk na 
našem drevesu. 

Naša prva naloga pri raziskova-
nju je bila fotografiranje žuželk. Ob 

povečani sliki smo se veliko lažje 
seznanili z njihovimi vidnimi zna-
čilnostmi. Da bi jih še pobližje spo-
znali, smo jih nekaj ulovili v »razis-
kovalni lonček«, v katerem smo jih 
lahko opazovali skozi povečevalno 
steklo ter ugotovili, da se med seboj 
razlikujejo po barvi in velikosti.

Naslednji korak pri raziskavi je 
bil poiskati knjige, v katerih so žu-
želke. Otroci so skušali podatke po-
iskati tudi v domači knjižnici. Kljub 
silni radovednosti nam s knjigami ni 
uspelo, smo se pa ob listanju le-teh 
naučili marsikaj uporabnega in po-
učnega o žuželkah na splošno. Ven-
dar kljub neuspehu nismo obupali. 
Odšli smo do računalnika in poizku-
sili srečo na internetu. Tu smo našli 
vse, kar nas je zanimalo. Ugotovili 
smo, da so žuželke na našem dre-
vesu rjave lipovke. Živijo in prehra-
njujejo se na lipah. Zanimiva je bila 
tudi ugotovitev, da živijo le v osred-
nji Sloveniji in na primorskem kon-
cu, drugje v naši državi pa ne. Tudi 
v drugih državah so izredno redke. 

Ob proučevanju literature se je po-
trdila tudi naša zgodnja ugotovitev, 
da se mlajše po barvi razlikujejo od 
starejših žuželk. 

Ob raziskovanju sva s pomočnico 
vzgojiteljice želeli preko igre spod-
buditi tudi razvoj otrokove  rahločut-
nosti do vsega, kar se dogaja okrog 
nas. Ob tem hitrem tempu življenja, 
se mi zdi, je to ena pomembnejših 
pridobitev otrokovega razvoja in na-
log našega pedagoškega poslanstva.

Pomembno pri tej raziskovalni 
nalogi pa je tudi to, da otroci sedaj 
žuželke pustijo pri miru in jih ne 
uničujejo več ter mlajše od sebe z 
veseljem poučujejo o njih. Ob tej 
nalogi se tako nismo naučili le ne-
kaj novega o žuželkah, ampak smo 
dejavno prispevali k naši poveza-
nosti z naravo in pozitivnemu od-
nosu do nje.

Sabina Jašovič,  dipl. vzg.  
Vrtec Črnuče, Ljubljana

Spoznali smo rjave lipovke
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Kaj je LOGO?
MSW Logo je program, ki delu-

je v grafičnem okolju MS Windows. 
Zanj ni potrebna nova strojna opre-
ma, zadostuje že osebni računal-
nik s procesorjem 386, okoljem MS 
Windows 3.1 in 150-megabajtnim 
trdim diskom.

LOGO je programski jezik, ki 
je nastal z namenom, da omogoči 
zgodnje učenje računalništva. Pri 
njegovi zasnovi je Seymor Papert 
sodeloval s pedagogi in strokovnja-
ki s področij umetne inteligence in 
računalništva. Samo ime LOGO iz-
vira iz grške besede logos, kar po-
meni beseda ali misel. Avtorji LOGA 
so ustvarili jezik, ki povezuje način 
programiranja in način človekovega 
razmišljanja. Otroke spodbuja, da 
probleme rešujejo z razstavljanjem 
na manjše in lažje rešljive enote. 

     Učno okolje Logo (UOL) je nad-
gradnja programskega jezika MSW 
Logo, s katerim računalnik postane 
igrača, učilo in orodje. V Slovenijo 
je LOGO prišel sredi osemdesetih 
let s hišnimi računalniki Spectrum 
in Commodore 64. Na Institutu Jo-
žef Stefan, v okviru skupine RRT na 

Odseku za uporabno matematiko, 
so pričeli z računalniškimi krožki 
spoznavanja LOGA že leta 1985.

LOGO v našem vrtcu
Primerno izobražene in usposo-

bljene vzgojiteljice so pri nas pro-
gram Logo z otroki najprej izvajale 
v obliki interesnih dejavnosti za sta-
rejše predšolske otroke. Pri upora-
bi MSW Loga so otroci pridobljeno 
znanje nadgrajevali, saj se v progra-
mu ohranja enak način premišljeva-
nja na vseh težavnostnih stopnjah. 
Z Logom smo tako na prijazen na-
čin vstopili v svet računalništva, ko 
smo se igrali, pridobivali nova zna-
nja, se preizkušali v sestavljanju 
računalniških programov s podro-
čij grafike in zvoka ter se učili po-
stopnosti in modularnosti reševanja 
problemov. 

Ker smo opazili, da je zanimanje 
otrok in njihovih staršev za izvaja-
nje programa Logo velik, smo iskali 
še drugačne možnosti. Tako se nam 
je porodila ideja za ureditev raču-
nalniških sob in kotičkov, s katerimi 
smo pred leti opremili vse igralnice 
5- in 6-letnikov, ter računalništvo po-
nudili kot obogatitveni program vrt-
ca. Z uvedbo devetletke in vse več 
heterogenih ter kombiniranih od-
delkov v vrtcu se je v zadnjem času 
starostna meja pomaknila navzdol. 
Sama že vrsto let delam v heteroge-
nem oddelku, z otroki starimi od 3 
do 5 let, in izkušnje so pokazale, da 
je program Logo lahko zanimiv tudi 
za triletne otroke. 

Vzgojiteljice in pomočnice otro-
kom v oddelku načrtno in prilož-
nostno ponujamo različne didak-
tične programe, otrokom, ki kažejo 
poseben interes za programiranje, 
pa še vedno omogočamo obiske ra-
čunalniških sob, kjer se preizkušajo 
v sestavljanju računalniških progra-
mov s področij grafike in zvoka.

Primer iz prakse
Ob načrtovanju in uresničevanju 

globalnih in operativnih ciljev, na-
črtovanju tematskih sklopov in iz-
vajanju načrtovanih dejavnosti rada 

posegam po didaktičnih igrah, ki jih 
ponuja program Logo. Tako sem tudi 
ob načrtovanju teme Otrok in promet 
v zbirki didaktičnih iger poiskala igre 
za usvajanje globalnih in operativnih 
ciljev na področju prometa. 

Z izvajanjem načrtovanih dejav-
nostih iz različnih področij dejavno-
sti, ki jih navaja Kurikulum za vrtce, 
sva s pomočnico otroke seznanjali z 
različnimi prometnimi sredstvi ter z 
varnim načinom življenja. Ob kon-
kretnih situacijah sva jih učili, kako 
varno ravnati v prometu. Otrokom pa 
sva, kot možnost izbire, ponudili tu-
di igro Z želvico spoznavam promet, 
kjer gre za zbirko programov, name-
njenih najmlajšim za pomoč pri spo-
znavanju najpomembnejših promet-
nih znakov in sredstev, ki jih srečamo 
v prometu na kopnem, zraku ali vodi. 
Znanja otroci nabirajo z listanjem po 
leksikonu, utrjujejo pa jih z igranjem 
raznih didaktičnih igric. 

Sama sem otrokom v okviru teme 
Otrok in promet, v starostni skupini 
od 3 do 5 let, ponudila več didaktič-
nih iger, v prispevku pa bi želela pred-
staviti naslednji dve:  Prevozna sred-
stva - Vsiljivec [KVIZ2.LGO] in Znaki 
– Kateri je pravi? [ZNAKI.LGO]

Preden smo pričeli z igro, smo 
skupaj z otroki prižgali računalnik in 
monitor ter na ekranu poiskali ikono 
MSW logo, na katero sem kliknila sa-
ma ali pa je to nalogo, po dogovoru, 
opravil kateri od otrok. Ko se nam 
je odprl iskani program, sem otro-
ke usmerjala pri klikanju z miško na 
posamezne besede na ekranu, ki so 
nas pripeljale do iskane igre.

KVIZ2.LGO
Igro sem otrokom ponudila, ko 

sem ugotovila, da ima večina otrok 
že usvojena posamezna znanja o 
prometnih sredstvih. Predvsem se 
mi je zdelo pomembno, da so otro-
ci znali prepoznati in poimenovati 
prometna sredstva ter povedati, kje 
posamezno prometno sredstvo vo-
zi. Ko smo pričeli z igro, nam je žel-
vica na zaslon narisala skupino šti-
rih slik prometnih sredstev. Najprej 
smo skupaj ugotovili, katera promet-

Učno okolje LOGO v vrtcu
V Vrtcu Rogaška Slatina se 

že dolgo zavedamo, da nove 
tehnologije prodirajo na vsa 
področja vzgoje in izobraževa-
nja, s tem pa tudi v vrtcu po-
staja računalnik del življenja 
otrok in odraslih. Vemo, da 
računalnik otrokom ne more 
dati čutnih izkušenj in ne mo-
re nadomestiti igre s konkret-
nimi predmeti. Je pa medij, s 
pomočjo katerega lahko otrok 
raziskuje, se izraža in uči. Pred 
enajstimi leti smo se v našem 
vrtcu srečali s programom Lo-
go, ki se nam je glede na te-
žavnostno stopnjo, vsebino in 
možnosti za raziskovanje, iz-
ražanje ter učenje zdel prime-
ren za nevsiljiv način uvajanja 
računalništva v vrtec.
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na sredstva nam je želvica prikaza-
la, nato pa smo se pogovorili, kje ta 
prometna sredstva vozijo. Naša na-
slednja naloga je bila prepoznati vsi-
ljivca v skupini prometnih sredstev s 
skupno značilnostjo in z miško klik-
niti na sličico. Če so v pogovoru otro-
ci dali napačen odgovor, jih nisem 
popravljala, temveč sem dopuščala, 
da so kliknili tudi na napačno sliči-
co, s čimer so se otroci učili na podla-
gi poskusov in zmot. Če smo kliknili 
na pravo sliko, smo dobili nove štiri 
slike. Če pa nismo izbrali prave, smo 
slišali pisk za napako, zato smo mo-
rali iskati naprej. Po desetih rešenih 
nalogah je želvica zaigrala pesmico 
in izpisala dosežen rezultat, ki mu 
v predšolskem obdobju ne pripisu-
jemo posebnega pomena, saj ne že-
limo spodbujati tekmovalnosti med 
otroki. Ker otroci moje skupine ni-
so brali, se ni dogajalo, da bi jih za-
nimalo, kaj je zapisano na gumbku, 
kjer se je izpisal rezultat.  

S klikom na gumb NOVI PREIZ-
KUS smo dobili novih deset nalog, s 
klikom na gumb KONEC pa smo za-
ključili igro in zapustili program.

Z igro ZNAKI - KATERI JE PRAVI? 
[ZNAKI.LGO] je želvica preverjala, 
kako dobro otroci poznajo prometne 
znake. Na zaslon nam je narisala tri 
podobne prometne znake, od katerih 
pa le enega najdemo na cestah. Naj-
prej smo se ob prikazanih prometnih 
znakih pogovorili o tem, kje smo po-
samezne znake že srečali, in o tem, 
kaj pomenijo ter kako moramo na 
cesti ravnati, kadar jih srečamo. Sku-
paj smo poiskali pravilno pobarvan 
prometni znak, nato pa je bila naša 
naloga ta, da smo kliknili na pravilno 
pobarvan znak. Če smo kliknili pra-
vi znak, nam je želvica narisala nove 
tri znake. Če pa smo se zmotili, je za-
piskala, znaki pa so ostali na svojih 
mestih in lahko smo ponovno posku-
sili. Želvica je spet merila čas in štela 
naše napake. Po desetih rešenih na-
logah  je zaigrala pesmico in izpisala 
dosežen rezultat.

S klikom na gumb NOVI PREIZ-
KUS smo dobili novih deset nalog, s 
klikom na gumb KONEC pa smo za-
pustili program. Če so otroci še kaza-
li interes za igro, smo z njo nadaljeva-

li, sicer pa je prednost tega programa 
tudi v tem, da lahko ob upadu inter-
esa kadar koli prekinemo igro.

Ob ponudbi računalnika - kot mo-
žnosti izbire ob ostalih ponujenih 
dejavnosti - se je v računalniškem 
kotičku vedno zbralo večje število 
otrok. V vsem času izvajanja iger ni-
sem nikoli opazila, da bi bil interes 
za igro vezan na starost otrok. Ved-
no so se v igro vključevali tako mlaj-
ši kot tudi starejši otroci moje skupi-
ne, seveda v okviru svojih razvojnih 
sposobnosti. Sprva sem igro vodila 
sama, otroci pa so sodelovali v obliki 
dogovarjanja in odgovarjanja na za-
stavljena vprašanja. Kasneje so posa-
mezni otroci, ki so imeli več izkušenj 
s samim manipuliranjem z miško 
in razvitejšo koordinacijo oko-roka, 
kar ni bilo nujno pogojeno s starost-
jo otrok, prevzeli vlogo vodenja igre, 
sama pa sem sodelovala kot opazo-
valec in sem le po potrebi posegala 
v igro. Opazila sem, da so se otroci 
veliko pogovarjali, si med seboj po-
magali in razpravljali ter zagovarjali 
svoje ideje in zamisli. Nikoli ob tem 
ni prišlo do neprimernega vedenja 
otrok, temveč so v dogovoru poiskali 
rešitev, ki jih je pripeljala do skupne-
ga rezultata. Veseli me tudi dejstvo, 
da so bili otroci med igro zelo strp-
ni do vrstnikov in da so bili tudi tisti 
najbolj nemirni pripravljeni počakati 
prijatelje in jim dati besedo, da so po-
dali oz. zagovarjali svoje rešitve.

Zaključek
Večina staršev in otrok kaže iz le-

ta v leto interes za igro z računalni-
kom. Sama pa moram priznati, da ob 
svojem delu o računalniku velikokrat 
razmišljam kot o mediju, ki resnično 
prodira na vsa področja vzgoje in izo-
braževanja, s seboj pa prinaša pozi-
tivne in negativne posledice sodobne 
tehnologije. 

Zavedam se, da bomo morali 
strokovni delavci ob ponujanju ra-
čunalnika vedno znova iskati od-
govore na vprašanja zakaj, kako in 
kdaj uporabljati računalnik v pred-
šolskem obdobju, pa čeprav so na-
še dosedanje izkušnje pokazale, da 
je računalnik ob usposobljenih in 
osveščenih strokovnih delavkah na-
šega vrtca, ki so znale in še znajo 
otroka primerno pripraviti in spod-
bujati, opazovati in spremljati ter 
mu ponuditi ustrezno programsko 
opremo, pozitivno vplival na učenje 
in razvoj otrok v našem vrtcu.
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Prosim vas, če lahko na kratko 
opišete svojo profesionalno pot od 
vzgojiteljice do svetovalke na Za-
vodu RS za šolstvo?

Ko se zgodi, kot pravi pregovor, 
da ti je nekaj položeno v zibelko, 
je to zagotovo sreča in popotnica 
za življenje. Z vrtcem sem poveza-
na od rojstva, z mamo, vzgojiteljico 
in dolgoletno ravnateljico velikega 
mariborskega vrtca, sem najprej kot 
otrok užila vrtec v času, ko so šele 
nastajali prvi koncepti predšolske 
vzgoje; imeli smo se lepo. Da sem 
se odločila postati najprej vzgojite-
ljica, je bila posledica mojega zgod-
njega stika z vrtcem in verjetno tudi 
identifikacijskega vzorca, ki sem ga 
imela doma. Dobrodošla mi je bila 
izkušnja tistih nekaj let, ki sem jih 
preživela kot vzgojiteljica v skupini 
različno starih otrok, ravno toliko, 
da sem začutila potrebo po nadalj-
njem izobraževanju. Študij social-
ne pedagogike mi je prinesel nove 

dimenzije razmišljanja, ustvarjalni 
nemir pa me je peljal v svet novih 
priložnosti. Ko delaš in živiš svoj 
poklic, te poiščejo tisti, ki te vidijo 
tudi v kakšni drugi vlogi. In tako so 
me povabili leta 1988 na Zavod RS 
za šolstvo za svetovalko predšolske 
vzgoje. Na novem delovnem mestu 
sem se z vso vnemo lotila izobra-
ževanj za vzgojiteljice, ki so delale 
v oddelkih prvega starostnega ob-
dobja. V nekaj letih mi je, skupaj z 
mnogimi sodelavci, predvsem kole-
gom, dr. Petrom Praperjem,  uspelo 
počasi, z majhnimi koraki, spremi-
njati prakso v teh oddelkih. V tistem 
času je nastal tudi priročnik za de-
lo v oddelkih prvega starostnega ob-
dobja z naslovom Majhen ali res?, ki 
mi je še danes ljub spomin na moje 
»pionirstvo«. 

Kakšne so vaše naloge kot sveto-
valke?

Zelo pestre in ustvarjalne: 
od razvojno-aplikativnega dela, 
spremljanja vzgojno-izobraževal-
nega dela v vrtcih, izobraževanja 
strokovnih delavcev, svetovanja, 
do pisanja gradiv, strokovnih član-
kov itd.

Kako bi opisali svoj običajen delo-
vni dan?

Običajnega dne skoraj ni, vedno 
je kako drugače. Zelo dobro moram 
načrtovati čas in naloge ter biti orga-
nizirana, da lahko prepletam raz-
lične vsebinske sklope. Največkrat 
začnem dan tako, da se oglasim v pi-
sarni na območni enoti Zavoda RS za 
šolstvo v Slovenj Gradcu, pregledam 
elektronsko pošto, potem pa hitim 
bodisi v Ljubljano, na sestanek po-
dročne skupine za predšolsko vzgo-
jo, bodisi v kakšen vrtec, kjer imamo 
dogovorjeno delo v okviru mreže, 
študijskih skupin, svetovalnih stori-
tev, inovacijskih projektov, tematskih 
konferenc, seminarjev. Delovni dan 
se ponavadi zaključuje pozno popol-
dan, pogosto pa nadaljuje tudi v več-
erni čas, ko se lahko v miru vsebin-
sko pripravim na naslednji dan in na 
nov strokovni izziv. 

Svetovalke ste pomembno prispe-
vale h kurikularni prenovi sloven-
skih javnih vrtcev. Kakšen je vaš 
pogled na opravljeno delo?

Z veseljem se spominjam tega ob-
dobja, intenzivnosti in bogatega tim-
skega dela. Bilo je obdobje, ko smo 
bile svetovalke Zavoda RS za šolstvo 
znotraj skupine za predšolsko vzgo-
jo na državnem nivoju soustvarjal-
ke konceptov izvedbenih kurikulov 
za vrtce. V svojih okoljih smo vo-
dile kurikularne skupine, v katerih 
so sodelovale ravnateljice vrtcev, ki 
so bili vključeni v prvi in drugi krog 
uvajanja “Kurikuma za vrtce”. Na-
stajale so odlične ideje, rahljali smo 
stereotipe, navduševali strokovne 
delavce vrtcev za drugačno načrto-
vanje in izvajanje vzgojno-izobraže-
valnega dela v vrtcih, razmišljali o 
vlogi otroka kot soustvarjalca življe-
nja v vrtcu in podobno.

V čem so se po vašem mnenju vrt-
ci najbolj uspešno prenovili in pri-
bližali kurikularnim načelom?

Z veseljem lahko izpostavim na-
čelo sodelovanja s starši, ki se začne 

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Potrebno je biti prepričan v smiselnost 
sprememb

Svetovalka na Zavodu RS 
za šolstvo, MIRJAM SENICA, 
vzgojiteljica in univerzitetna 
diplomirana socialna pedago-
ginja, je strokovnim delav-
cem in ravnateljicam vrtcev in 
osnovnih šol poznana z raz-
nih strokovnih srečanj in obis-
kov, morda tudi po svoji knjigi 
za vzgojitelje malčkov, na Celj-
skem in Koroškem pa jo po-
znamo po njeni uvidevnosti, 
pripravljenosti za sodelovanje 
in pomoč, prijaznosti in strp-
nosti. Včasih se zdi, da je njene 
uvidevnosti še preveč, poseb-
no takrat, ko bi morala jasneje 
opredeliti strokovne nepravil-
nosti in pomanjkljivosti, ki jih 
tudi v vrtcih nikoli ne zmanjka. 
Njena kritičnost je vedno zavi-
ta v prijazno sporočilo. Morda 
pa je prav zaradi te svoje last-
nosti tako priljubljena in vedno 
povsod dobrodošla.

Mirjam Senica
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že s postopnim uvajanjem otroka v 
vrtec in nadaljuje z rednim sodelo-
vanjem in vključevanjem staršev v 
vzgojno-izobraževalni proces ter z 
vzpostavljanjem dobre komunika-
cije. Veliko sprememb so v mnogih 
vrtcih doživeli pristopi k načrtovanju 
vzgojno-izobraževalnega dela. Ved-
no več strokovnih delavcev razmišlja 
in sledi načelu  razvojno-procesne-
ga načrtovanja, kjer se kaže spreme-
njena vloga otroka in odraslega. Tu-
di načelo aktivnega učenja je tisto, ki 
je vzpodbudilo strokovne delavce, da 
razmišljajo o otroku kot o soustvar-
jalcu življenja, igre in učenja v vrtcu 
in o odraslem, ki vzpodbuja otroko-
ve lastne strategije učenja, dojema-
nja, izražanja in razmišljanja. Kljub 
temu pa se v nekaterih okoljih še 
vedno težko ločijo od tradicionalne-
ga, zanje že znanega in zato varnega 
načina načrtovanja. Pozitivne spre-
membe so doživeli tudi prostori vrt-
ca, kjer je mnogo več funkcionalne 
razgibanosti v postavitvi kotičkov – 
zamikov, na policah so izdelki otrok, 
ki so v kontekstu s temo, ki je aktual-
na v skupini, veliko je plakatov, raz-
mišljanj otrok in podobno.

Kje opažate šibke točke? Kako jih 
odpraviti?

Veliko sprememb se je zgodilo 
povsod. Prepričana sem, da so v vseh 
okoljih sledili in razvijali na podlagi 
svojih znanj in izkušenj tisto, kar so 
najbolje znali, in tisto, kar je bilo po 
njihovem mnenju smiselno spremi-
njati. Tukaj naletimo na točke, kjer 
pridejo do izraza stereotipi, ko se sre-
čamo z lastnimi stališči, vrednotami 
in predsodki. To so še naše šibke toč-
ke. Težko je, na primer, slediti načelu 
rekonceptualizacije časa in prostora, 
če sam nisi prepričan v smiselnost 
sprememb. Prav zato je morda na 
tem področju še opaziti vrzeli. Ker 
pa so spremembe v vzgoji in izobra-
ževanju dolg proces, velja biti strpen 
in predvsem v vlogi svetovalca, ki po-
maga odpirati razmišljanja.

V marsikaterem vrtcu je še moč-
no zakoreninjena praksa poime-
novanja oddelkov po živalih, na 
primer: miške, medvedki, polži ... 
Kaj menite o tej praksi? 

Zanimivo vprašanje, tudi sama 
sem velikokrat razmišljala o tem in 
seveda poskušala vplivati na vrtce. 
Tudi to je del ustaljene prakse neka-
terih vrtcev, ker je taka tradicija, ker 
je enostavno, ker smo tako navajeni 
in podobno. S temi “utemeljitvami” 
mnogi zagovarjajo takšno svoje rav-
nanje. Res je, da ta praksa morda ne 
vpliva v veliki meri na otrokov razvoj, 
je pa na nek način pokazatelj našega 
odnosa do otroka in otroštva. Otrok 
si v zgodnjem otroštvu oblikuje svoj 
odnos do sebe in okolja, oblikuje 
svojo identiteto, svoje temeljno zau-
panje vase in v svet, ki ga živi. Zakaj 
potem »medvedek«? Otrok ima ime, 
svojo podobo, svoj svet razmišljanja, 
izkušenj, ima potrebo po umestiti se-
be v okolje. Zato naj bo na njegovih 
predmetih, garderobi raje njegova 
slika, njegov simbol, ki si ga je sam 
zamislil, naj bo zapis tistega, kar ga 
opredeljuje, naj bo tisto, kar je v so-
glasju z otrokom samim.

V kakovostno prakso ste na Zavo-
du RS za šolstvo umestili misel-
ne izzive, didaktične pogovore, 
simbolizacijo, konceptualizacijo, 
vzgojiteljevo sovpletenost v skup-
no dejavnost z otrokom oz. otroki. 
Kako uspešno se je vse omenjeno 
prijelo v praksi vrtcev?

Pet elementov učinkovite prakse 
temelji na sociokulturni perspektivi 
učenja in poučevanja. Prva sta jih kot 
ključne izpostavila Ronald Tharp in 
Ronald Gallimore (1988), pozneje so 
jih obravnavali še drugi: Tharp, Dal-
ton  & Yamauchi 1994; Tharp et al (20-
00), Dorothey & Pinal (2002). Ti ele-
menti ne odražajo celotnega razpona 
kompleksnih nalog, ki jih vsebuje po-
učevanje. Predstavljajo pa vodilna na-
čela v procesu poučevanja, ki spod-
bujajo aktivno otrokovo učenje in ki 
veljajo v različnih okoljih in  na različ-
nih stopnjah  izobraževanja. Torej tu-
di za predšolsko izobraževanje. Gra-
divo smo na oddelku za predšolsko 
vzgojo pripravili kot vsebinsko podla-
go za delo v mrežah mentorskih vrt-
cev ter v  študijskih skupinah za stro-
kovne delavce vrtcev. Bilo je izredno 
aktualno in v praksi izjemno dobro 
sprejeto. Veliko vrtcev je pet elemen-
tov uspešne prakse uporabilo kot pod-

lago za spremljanje in vrednotenje pe-
dagoškega dela v oddelku. Postalo je 
stalnica pedagoškega dela v mnogih 
vrtcih. 

Sodelovali ste tudi pri vzpostavlja-
nju mreže mentorskih študijskih 
središč. Koliko MŠS trenutno de-
luje v Sloveniji in koliko strokov-
nih delavcev je vključenih vanje? 
Kako ocenjujete delo MŠS?

V slovenskem prostoru deluje se-
dem “Mrež mentorskih vrtcev”, ki so 
organizirane v okviru posameznih 
Območnih enot Zavoda RS za šolstvo. 
Mreže vodijo svetovalke, vanje pa so 
vključeni vodje posameznih vrtcev. V 
okviru mentorskih mrež delujejo tudi 
študijske skupine za ravnatelje in štu-
dijske skupine za strokovne delavce 
vrtcev. Sodelovanje vrtcev v mrežah 
je zagotovo sodobna oblika združe-
vanja prakse za prakso, kjer so prilož-
nosti, da se v okviru vsebinske teme, 
ki se kot rdeča nit pelje skozi vse le-
to, iščejo mnogotere možnosti izbi-
re in študijski primeri dobre prakse. 
V mreže mentorskih vrtcev se vklju-
čujejo vsi javni slovenski vrtci, razen 
morda dveh ali treh izjem.

Ravnatelji naj bi spremljali delo 
strokovnih delavcev v vrtcih z red-
nimi hospitacijskimi obiski v od-
delkih. V enotah vrtcev pri osnov-
nih šolah ravnatelji/ce osnovnih 
šol nalogo pedagoškega vodenja 
in spremljanja pogostokrat poveri-
jo kar eni izmed vzgojiteljic, obi-
čajno organizacijski vodji enote? 
Kaj menite o takšnem ravnanju?

Spremljanje pedagoškega dela v 
oddelkih, vključno s hospitacijami 
in pogovorom po hospitaciji, je le-
tošnji osrednji vsebinski del v mre-
žah mentorskih vrtcev. V področni 
skupini za predšolsko vzgojo smo 
se skrbno in z mnogimi teoretičnimi 
podlagami lotili te vsebine. 

Spremljanje pedagoškega dela v 
oddelkih pri OŠ je seveda velikokrat 
odvisno od velikosti vrtca ter seveda 
od dogovora, komu ravnatelj OŠ, ki 
ima priključeno enoto vrtca, delegira 
naloge pedagoškega spremljanja. Za-
vedamo se zahtevnosti te problemati-
ke, zato poteka že drugo leto projekt 
v okviri ZRSŠ z naslovom Pedagoško 

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki
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V vrtcih, kjer je na majhnem pros-
toru veliko različnih ljudi, vsak s 
svojimi željami, potrebami in priča-
kovanji, je veliko možnosti za kon-
flikte. Zato ni pravo vprašanje, kako 
se konfliktom izogniti, jih potlačiti 
ali zatajiti, pač pa, kako ustvarjati 
in spodbujati mirno in konstruktiv-
no soočanje s konflikti ter njihovo 
ustvarjalno reševanje. Mediacija je 
proces, skupek tehnik in strategij, 
ki predstavljajo način mirnega, kon-
struktivnega in dogovornega nači-
na reševanja konfliktov in sporov 
med različnimi osebami (v interak-
ciji med otroki, strokovnimi delavci, 
vodstvom, starši). Mediacija spod-
buja aktivnost posameznikov za re-
ševanje konfliktov, pri čemer obe 
strani (ki sta v konfliktu) pridobi-
ta. Torej pri mediaciji ni poražencev 
in ni omejena le na rešitev konflik-
ta, temveč na spodbujanje komuni-
kacije na višjem nivoju ter na spo-
sobnost soočanja s konfliktom. Kot 

pravi Kranjc v Priročniku h kurikulu 
za vrtce (2001), je potrebno v vrtcu 
»pri različnih dejavnostih ustvariti 
demokratično vzdušje, ki spodbuja 
pozitivne procese v skupini in se po-
stavlja po robu negativnim.« Zastav-
ljene dejavnosti naj bi otroke spod-
bujale k sodelovanju, oblikovanju, 
načrtovanju te r prejemanju odloči-
tev, kar pa ne sme voditi v skupin-
sko rutino, prisilno prilagajanje ter 
negiranje avtonomnosti posamezni-
ka (Otrok v vrtcu, 2001, str. 145).  

Čustva, konflikti
Vsakršno trenje, nesporazum, ne-

soglasje… spodbuja pri človeku ču-
stva. Pri otroku, kot izredno afektiv-
nem bitju, so ta čustva še posebej 
intenzivna in prav je, da ima otrok 
možnost srečevati se s svojimi ču-
stvi. Ko govorimo o konfliktu, lah-
ko govorimo torej o priložnosti za 
intimno srečanje ne le s svojim bliž-
njim, ampak tudi s samim seboj. To-

rej je konflikt v perspektivi media-
cije (učinkovit način za ustvarjalno 
reševanje konfliktov) priložnost za 
pogovor, izmenjavo stališč, iskanje 
skupnih optimalnih rešitev, odkri-
vanje novih, še nepoznanih in ne-
preizkušenih možnosti. Ločimo ta-
ko pozitivne kot negativne vidike 
konfliktov. Poudarjam predvsem 
pozitivne vidike, ki jih v večini pri-
merov ne zaznavamo oz. jih niti ne 
omenjamo.  Ti pripomorejo, da oza-
vestimo probleme v odnosu, ki jih je 
potrebno razširiti, povečajo motiva-
cijo za soočenje s problemi, spozna-
mo sebe in drugega, poglobijo in 
obogatijo odnos, rešeni konflikti po-
večujejo in utrjujejo sposobnost re-
ševanja in obvladovanja konfliktov. 
Ena glavnih vlog mediacije je, da de-
luje preventivno, torej v veliki meri 
preprečuje samo erupcijo konflikta 
ter omejuje preraščanje konflikta v 
nasilje. Pri tem je izredno pomemb-
na ničelna toleranca do vsakega, ta-
ko verbalnega, fizičnega, socialnega 
… nasilja. Hohmannova ter Weikart 
(2005) skozi primere dobre prakse 
oziroma aktivnega učenja govorita 
o socialni kompetentnosti in v ok-
viru tega o pridobivanju izkušenj, 
ki jih predšolski otroci dobijo pri 
izpeljavi svojih socialnih namenov, 
ohranjanju prijateljstev in spopa-
danju z nasprotujočimi si potreba-

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

vodenje vrtcev. V okviru te projek-
tne naloge bomo opredelili kriterije 
in oblikovali priporočila za vrtce, pri-
pravili priročnik ter program strokov-
nega spopolnjevanja za ravnatelje in 
pomočnike ravnateljev.

Kaj bi radi priporočili slovenski 
strokovni javnosti?

Predvsem bi želela, da bi naši vrt-
ci nadaljevali svoje poslanstvo v vseh 
razsežnostih svojega delovanja. Ima-
mo dobre vrtce z dobro prakso in 

tako kot razmišlja L. Katz (1993), 
obstaja samo en pogoj  kakovosti 
programa, in sicer, “da je osebje kva-
lificirano in usposobljeno za sprejeti 
koncept dela ter da izpopolnjuje zna-
nje in modrost svoje stroke, kar jim 
omogoča, da profesionalno odgovo-
rijo na morebitne negativne odzive 
s strani drugih” (povzeto po M. Ba-
tistič Zorec, Razvojna psihologija in 
vzgoja v vrtcih, 2003, str. 294). Za-
to nikar nižati ali kako drugače za-
nemarjati izobraževanje strokovnih 

delavcev, nikar razmišljati, da je za 
majhnega otroka dovolj manj kvali-
ficiran kader, nikar razbijati dobro 
organizirane mreže javnih vrtcev, s 
katero se lahko pohvalimo v svetu. 

Zahvaljujemo se za odgovore ter 
vam in vašim sodelavkam želimo 
čim uspešnejše svetovalno delo 
tudi v bodoče.

Urednica

Iz teorije v prakso

Povzetek:
Mediacija je proces, skupek tehnik in strategij, ki predstavljajo način 

mirnega, konstruktivnega in dogovornega načina reševanja konfliktov 
in sporov med različnimi osebami. Mediacija spodbuja aktivnost posa-
meznikov za reševanje konfliktov, pri čemer obe strani pridobita. Torej 
pri mediaciji ni poražencev in ni omejena le na rešitev konflikta, tem-
več na spodbujanje komunikacije na višjem nivoju ter na sposobnost 
soočanja s konfliktom. Mediacija je uporabna tudi v vrtcu.

Mediacija v vrtcu
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mi po prijateljstvu in avtonomnosti. 
Vse to pa je hkrati del razvoja soci-
alnih sposobnosti. Skozi socializa-
cijo se otrokova naraščajoča social-
na kompetentnost »odraža v čedalje 
večji sposobnosti ločevati in izbira-
ti med pozitivnimi in negativnimi 
interakcijami ter njihovem čedalje 
globljem zavedanju potreb in obču-
tij drugih« (str. 376). Pri predšolskih 
otrocih govorimo pretežno o intro-
vertiranosti oz. usmerjenosti v svo-
je želje, potrebe, perspektive, ven-
dar ne smemo spregledati otrokove 
potrebe po socialnih stikih, kjer pa 
imamo veliko vlogo tudi strokov-
ni delavci v vrtcih. S svojo senzibil-
nostjo na tem področju lahko vzgo-
jitelj veliko pripomore k ustvarjanju 
pozitivne klime v igralnici, prijetne-
ga vzdušja in občutka sprejetosti ter 
ustvarjanju osnov tako za individu-
alizacijo kot tudi diferenciacijo. Da 
ne bi konfrontacija sama pri otrocih 
povzročala indispozicije (in tudi ne-
moči) kot take v reševanju konflik-
tov, lahko skozi vrsto tehnik, nači-
nov, oblik reševanja konfliktov (tudi 
preventive) v okviru mediacije pri 
otrocih spodbudimo aktivnost v to-
vrstnih interakcijah. 

Kot pravi Green (1993), je pri 
komunikaciji nasploh pomembna 
strpnost. Sicer preidemo v napačno 
pozicijo, stanje – nesproščenost, ne-
svobodno izražanje in pritisk. Gre-
en primerja sogovornika s prosto-
rom – vanj ne spravimo več, kot vanj 
gre (Green, 1993). Pogosto pri pred-
šolskih otrocih preidemo povsem v 
neizražanje, predvsem pri mlajših 
otrocih. Ta situacija ponavadi prei-
de v moraliziranje in t. i. »pridiga-
nje« vzgojitelja in otroku ne dopuš-
ča aktivnosti v komunikaciji, kar je 
najpomembnejše za uspešno reše-
vanje konflikta.

Implementacija 
Implementacija mediacije pote-

ka v vrtcu ter osnovni šoli hkrati. 
Ker želimo obogatiti sistem vred-
not v naši instituciji, smo se tega 
projekta lotili resno. Sama imple-
mentacija je zahteven ter dolgotra-
jen proces in zajema precej spre-
memb dela v vrtcu ter osnovni 
šoli. Prve smernice smo dobili na 

uvodnem seminarju, ki ga je izva-
jal Institut za mediacijo Concordia, 
kjer je potekalo tudi usposablja-
nje prvih šolskih mediatorjev. Se-
daj postopno uvrščamo mediacijo 
v vzgojno delo celotnega vrtca. Iz-
vedena sta bila uvodna seminarja 
za vrtec in osnovno šolo ter social-
ne delavnice za strokovne delavce. 
Pripravlja se material za strokovne 
delavce ter šola za starše, ki jih o 
mediaciji obveščamo ter seznanja-
mo na roditeljskih sestankih, go-
vorilnih urah, spletni strani itn. V 
tednu otroka smo pripravili tudi 
dan mediacije v sodelovanju s šo-
lo. Otroci so skozi ves dan sodelo-
vali v socialnih igrah, lutkovnih ter 
dramskih uprizoritvah, krogu pri-
jateljstva ... Te dejavnosti so bile 
usmerjene v čustva, konflikte ozi-
roma v njihovo reševanje, spozna-
vanje samega sebe, drugih, ustvar-
janje pozitivne interakcije in tople 
klime v vrtcu ter šoli. Čeprav medi-
acija v vrtcih še ni poznana, smo se 
v vrtcu na Polzeli, v sodelovanju z 
osnovno šolo, kot prvi odločili po-
stopno implementirati ta program 
ter integrirati elemente mediacije 
kot preventive v vsa področja de-
javnosti. S tem želimo otrokom ter 
staršem približati vrtec kot kraj po-
zitivnih socialnih odnosov, spod-
bud, ustvarjalnih potencialov ter 
ustvariti vrtec prijaznih, veselih in 
odprtih ljudi, ki spodbujajo različ-
nost in enkratnost v vseh nas. 

Nekaj primerov dejavnosti v okviru 
mediacije v preventivne namene

Pripovedovanje pravljic (npr. 
Rdeča kapica, klasična in verzija 
volka, pravljice, v katerih pride do 
konflikta, ki se razreši, ali ga rešijo 
otroci sami).

Dramatizacije, lutkovno gledališče:
 prikaz konflikta z lutkami, nato 

z lutkami dramatizacija rešitve 
– dogovora;

 dramatizacija prizora konflikta, 
nasilja, žalosti …, izhodišče za 
pogovore

Kooperativne, socialne igre za 
spodbujanje pozitivne inter-
akcije ter komunikacije, razvoj 
empatičnega odzivanja …

Igra s padalom (ali kosom blaga), 
ki ga morajo vsi držati in tako 
sodelovati, saj je od ustreznega 
sodelovanja vseh odvisen izid 
oz. nadaljevanje igre. Primerne 
so igre, kjer je pomembno sode-
lovanje in ni tekmovanja.

Glasba (orkester, zbor): otroci 
ustvarjajo oz. soustvarjajo glas-
bo, s svojim zvokom ali glas-
bilom sodelujejo in ustvarijo 
koncert, se pri tem samostojno 
dogovarjajo, dopolnjujejo, se pri-
lagajajo.

Ples (izražanje občutij, čustev s po-
močjo giba).

Jutranje srečanje ali jutranji krog.
Tu ima vsak otrok možnost po-
vedati, kaj se mu je zgodilo no-
vega, pomembnega …Vsi ostali 
ga poslušajo. Poudarek je pred-
vsem pri otrocih, ki so komuni-
kacijsko manj spretni.

Verbalna in neverbalna komuni-
kacija.

Sodelovanje z učenci osnovne šole: 
skupno izvajanje dejavnosti v 
šoli in v vrtcu.

Delavnice s starši.

Zaključek
Mediacija sama (kot skupek teh-

nik in strategij), ki jo vodi strokov-
ni delavec, naj bi bila izvedena takoj 
po konfliktu. Majhni otroci se ne 
zavedajo dimenzije časa, zaporedja 
dogodkov. Ker hitro pozabljajo, mo-
ramo mediacijo izvesti takoj.

Literatura:
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OŠ Polzela -  Škratov vrtec
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Gibalni razvoj, področje gibanja in 
pomen gibanja za otroke

To je kakršno koli gibanje tele-
sa, katerega rezultat je poraba ener-
gije (izgorevanje kalorij). Gibanje 
ni le šport. Ko hitro hodite, se igra-
te, pospravljate, plešete ali hodite 
po stopnicah, se gibljete za zdrav-
je. Za odrasle osebe velja, da naj se 
gibljejo ali ukvarjajo s športom vsaj 
30 minut na dan vsak dan, otroci in 
mladostniki pa vsaj 1 uro na dan in 
to vsak dan. Gibalni razvoj (Videm-
šek, 2002) je zorenje živčnega si-
stema mišic, kosti, razvoja telesnih 
proporcev (razvoj zgornjega in spod-
njega dela telesa) in učenje sočasne-
ga koordiniranja različnih mišičnih 
skupin. Na razlike v razvoju vpliva-
jo dedna zasnova, potek predporod-
ne dobe, možnosti za gibalni razvoj 
in vzpodbuda staršev. Otrokova po-
treba po gibanju je naravna potreba, 
ki mu jo moramo omogočiti. Giba-
nje je pomembno za razvoj, rast ko-
sti in mišic; za ustrezno telesno držo 
in indeks telesne mase, ki pripomo-
re k ohranjanju in krepitvi zdravja. 
Gibanje na prostem je pomembno v 
vseh letnih časih, ko se adaptiramo 
na različne vremenske razmere in 
hkrati razvijamo ljubeč in skrben od-
nos do narave in živih bitij. Gibanje 
je pomembno tudi za razvoj motorič-
nih sposobnosti (koordinacija, moč, 
preciznost, ravnotežje, vzdržljivost, 
gibljivost, hitrost), ki so v osnovi od-
govorne za izvedbo naših gibov. Z 

njihovo pomočjo točno opravljamo 
neko nalogo. Tisti otroci, ki uspešno 
obvladujejo svoje telo in tako tudi gi-
banje, bolj zaupajo vase, hitreje raz-
iskujejo okolico in tako gradijo svojo 
pozitivno samopodobo. Ob gibalnih 
igrah se naučijo agonizma, vztrajno-
sti, prijateljstva, sodelovanja, timske-
ga dogovarjanja, upoštevanja pravil, 
podrejanja in tudi porazov.

Gibalne dejavnosti v vrtcu
Gibalne dejavnosti so lahko ne-

načrtovane (spontane, v katerih so 
pobudniki otroci, razvijejo se kjer 
koli) ali načrtovane (točno določen 
namen, prostor, vsebina, čas, pri-
pomočki). Pri izvajanju načrtova-
nih dejavnosti moramo biti pozorni 
na gimnastične vaje, s katerimi do-
segamo določen sistematični vpliv 
na telo, povečujemo funkcijo notra-
njih organov, oblikujemo posamez-
ne gibe in gibanje nasploh (Kosec, 
1988). Osnovne gibalne dejavno-
sti so naravne oblike gibanja (hoja, 
korakanje, tekanje, plazenje, pleza-
nje, skoki, poskoki, valjanje, poti-
skanje, vlečenje), ki so se razvile in 
bile usvojene skozi evolucijo člove-
ka, tako da se je lahko ohranil kot 
vrsta na Zemlji (Pistotnik, 2003). 
Cilji usmerjenih dejavnosti za na-
ravne oblike gibanja so: razvijanje 
koordinacije gibanja celega telesa, 
koordinacije rok, nog, zavedanje 
prostora (kje se telo giblje) in nači-
na (kako se telo giblje), razvijanje 

motoričnih sposobnosti, sproščeno 
izvajanje gibanja, pridobivanje ob-
čutka za višino in strmino, samo-
stojno iskanje lastnih rešitev pri iz-
vajanju gibanja (Videmšek, 2002). 
Dejavnosti so: vse naravne oblike 
gibanja na različnih podlagah (tra-
va, zemlja, beton, sneg …) v vseh 
letnih časih (glej v M. Kosec: Tele-
sna vzgoja predšolskih otrok). 

Osnovne ali elementarne igre 
se imenujejo zato, ker so to prve 
igre najmlajših otrok in vsebujejo 
elemente naravnih oblik gibanja. 
So preproste igralne oblike s prila-
godljivimi pravili. Pravila se prila-
gajajo predvsem ciljem, ki jih že-
limo doseči z vadbo. Pri tem se je 
potrebno seznaniti s klasifikacijo 
elementarnih iger, z razlikami, ki 
jih ločijo od športnih iger, ki ima-
jo ponavadi mednarodno veljavna 
pravila (Pistotnik, 2003: 8). Igre 
izbiramo glede na starost, število, 
prostor. Cilji elementarnih iger so: 
spoznavanje vsebin in pravil, raz-
vijanje občutka za sodelovanje, 
pridobivanje občutka se medse-
bojno pomoč, razvijanje vztrajno-
sti, odločnosti, vplivanje na srč-
no-žilni sistem ter gibalni aparat. 
Primeri elementarnih iger: Mačka 
in miš, Mucek Mik, Več avtobu-
sov vozi … (glej v M. Kosec: Tele-
sna vzgoja predšolskih otrok, M. 
Videmšek: Čarobni svet igral in 
športnih pripomočkov). 

Plesne igre so igre, v katerih se 
otroci gibljejo ob ritmični, melodič-
ni ali ritmično-melodični spremljavi. 
Te igre so lahko ustvarjalne (otroci so 
sami kreatorji gibanja) ali poustvar-
jalne (otroci gibanje reproducirajo). 
Cilji plesnih iger so: spoznavanje ra-
jalnih iger in osnov ljudskih plesov, 
oponašanje živali, strojev, stvari v na-
ravi ob glasbi, spoznavanje lastnega 
telesa, razvijanje ritmike in orientaci-
je v prostoru. Primeri plesnih iger so: 
Rdeče češnje, Abraham ma sedem si-
nov, Gosenica je lezla, Račke, Ole Ma-
jole … (glej v M. Zagorc: Ples v sodo-
bni šoli, M. Videmšek: Čarobni svet 
igral in športnih pripomočkov).

Področje gibanja v vrtcu
Povzetek

Potreba po gibanju je primarna otrokova poteba, s katero prične raz-
iskovati sebe in okolje, v katerem se nahaja. Ob tem si nabira prve iz-
kušnje, spoznanja, informacije, ki jih akumulira v možganih ter nato 
na obstoječih spoznanjih konstruira vedno nova. Gibalni razvoj otroka 
se začne že v predporodnem obdobju (premikanje rok, nog v trebuhu 
matere) in se intenzivno razvija v prvih treh letih življenja. Skozi pro-
ces zorenja in odraščanja postanejo gibi bolj kompleksni. Sposobno-
sti in lastnosti, ki jih otroci v tem obdobju ne usvojijo, se kasneje zelo 
težko ali pa sploh ne razvijejo. Pri tem imajo pomembno vlogo starši, 
vzgojitelji, športni pedagogi, saj so s svojim vzgledom pomemben mo-
tivacijski dejavnik v razvoju otrokovega odnosa do gibanja. Če otroku v 
tem zgodnjem obdobju privzgojimo gibalne navade, ga bodo najverjet-
neje spremljale skozi vse življenje. Področje gibanja je v kurikulu ute-
meljeno in primerno zastopano med ostalimi področji dejavnosti.



vzgojiteljica 17

Iz teorije v prakso

Osnovne dejavnosti z žogo
To so vse dejavnosti, pri katerih 

uporabljamo žoge. Te so lahko raz-
lične velikosti, materialov, trdote. 
Cilji teh iger so: spoznavanje odbo-
jev, oprijemov, usvajanje osnovnih 
gibanj z žogo, razvijanje koordi-
nacije, natančnosti, ustvarjalnosti, 
razvijanje občutka za sodelovanje v 
skupini. Dejavnosti so: vse tiste, ki 
zajemajo dvigovanje, nošenje, ko-
taljenje, metanje, zadevanje, odbi-
janje, podajanje, lovljenje … (glej v 
M. Videmšek: Čarobni svet igral in 
športnih pripomočkov).

Igre s pripomočki (kolo, skiro, ko-
talke …)

Zajema vse tiste dejavnosti, s ka-
terimi realiziramo naslednje cilje: 
razvijanje ravnotežja, moči, koordi-
nacije gibanja, navajanje na ravna-
nje s kolesom in skirojem, rolarji, 
krepitev samozavesti. Dejavnosti so: 
vožnja naravnost, med stožci, levo–
desno, po poligonu … (glej v M. Vi-
demšek: Čarobni svet igral in šport-
nih pripomočkov).

Igre v vodi in plavanje
To so vse gibalne dejavnosti, ki 

jih izvajamo v vodi in zajemajo pri-
lagajanje na odpor vode, potaplja-
nje glave ali gledanje pod vodo (od-
visno od starosti otrok). Cilji teh 
dejavnosti so: prilagajanje na vodo, 
orientacija v plitki vodi, premago-
vanje strahu pred vodo, poljubno 
plavanje v vodi do prsi, skakanje 
v vodo, razvijanje odločnosti in 
vztrajnosti, spoznavanje nevarno-
sti v vodi. Primeri dejavnosti: hoja 
in tekanje po plitki vodi, račja ho-
ja v vodi s pokrčenimi koleni, po-
tiskanje žoge, opazovanje dna, za-
drževanje sape na suhem … (glej v 

M. Videmšek: Čarobni svet igral in 
športnih pripomočkov).

Igre na snegu
To so igre, ki jih izvajamo na pro-

stem, in sicer samo pozimi, ko zapa-
de sneg. Cilji teh iger so: spoznavanje 
zimske narave, različnih vrst sne-
ga, prilagajanje na smučarsko opre-
mo, usvajanje osnovnih elementov 
smučanja (hoja, drsenje, obračanje, 
padanje, vstajanje), razvijanje rav-
notežja, koordinacije gibanja, moči, 
vzdržljivosti. Primeri dejavnosti na 
snegu: hoja, lovljenje med količki, 
sankanje, sankanje z različnimi pri-
pomočki, vzpenjanje na strmino … 
(glej v M. Videmšek: Čarobni svet ig-
ral in športnih pripomočkov).

Sprostitvene dejavnosti
To so dejavnosti, ki otroke umiri-

jo (srčni utrip se postopno umirja) in 
sprostijo. So tudi uvod v avtogeni tre-
ning posameznika (nadzorovanje in 
umirjanje samega sebe). Ob teh de-
javnostih otrok doseže svojo indivi-
dualnost in samostojnost. Cilji teh 
dejavnosti so: navajanje otrok na spro-
ščanje ali spoznavanje različnih na-
činov sproščanja z gibanjem. Primeri 
dejavnosti so: Joga za otroke, Tibetan-
čki, gibanje ob umirjeni glasbi, valova-
nje s telesom na blazini … (glej v M. 
Videmšek: Čarobni svet igral in šport-
nih pripomočkov, G. Schmidt: Joga 
in Tibetančki za otroke, A. Uranjek: 
Sprostitvene igre za vrtec in šolo).

Zaključek
Ameriški Center za nadzor in pre-

vencijo bolezni je leta 1995 izdal po-
ročilo o študiji gibalnih dejavnosti 
ameriške populacije. Ugotovili so, 
da je 58 % populacije “sedeče”, kar 
pomeni, da se poredko ali sploh ni-

kdar ne ukvarjajo z rekreacijo. V Slo-
veniji takšne študije sedeče popula-
cije še niso izvedli, lahko pa rečemo, 
da se je delež ljudi, ki prepoznavajo 
pomen redne telesne aktivnosti po-
večal, kajti od leta 1989 pa do danes 
različni avtorji spremljajo in razis-
kujejo gibalne aktivnosti slovenskih 
prebivalcev (Tušak, 2005).

V današnjem času si marsikatero 
delo olajšamo s pomočjo mehaniza-
cije (stroji, naprave, aparati), ki nam 
omogočajo, da delo hitreje in natanč-
neje opravimo, vendar nam takšne na-
prave ne omogočajo gibanja in spro-
stitve. Pomembno je, da se zavedamo 
pomena gibanja in poskusimo v svoj 
prosti čas vnesti vsaj nekaj gibalnih 
dejavnosti. S svojim gibalnim vzgle-
dom smo motivacija svojim otrokom. 
Tako jim dajemo sliko o preživljanju 
prostega časa, ki je z leti ne bo le gle-
dal, ampak jo bo poskusil tudi živeti. 
Gibajmo se zase in za naše otroke.
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OŠ Vinica – enota vrtca

V vrtcu je otrokom treba omogočiti, da spoznavajo svoje omejitve in meje sprejemlji-
vega vedenja, ki so utemeljene v načelu neomejevanja drugih, ter da doživljajo vrtec 
kot okolje, v katerem se potrjujejo kot posamezniki in imajo možnost razvijati obču-

tek za sodelovanje.
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Odmevi, komentarji, mnenja

O novem VIP »predšolska vzgoja« za 
pomočnice vzgojiteljic

»Panta rei!« je vzkliknil modri 
Heraklit. Vse teče, vse se spreminja 
in to je edino, za kar lahko zagoto-
vo trdimo, da ostaja isto. Spremem-
be so dobre, človek jih naredi zato, 
da bi obstoječe stanje nadgradil, iz-
boljšal … Običajno so povezane tudi 
z napori, strahom pred novim in ne-
znanim. Nič čudnega, da se včasih 
na spremembe odzovemo z odpo-
rom, jih ne želimo ali celo bežimo 
pred njimi. Heraklitova misel mi v 
zadnjem času nekako ves čas odzva-
nja v glavi. Nič čudnega, saj so spre-
membe pojavile na področju, kjer 
sem zaposlena in kjer sem, upam, 
nabrala že kar nekaj izkušenj.

Program Predšolska vzgoja je bil 
eden zadnjih, ki je prišel na vrsto v 
prenovi, ki se je začela dogajati na 
področju poklicnega in strokovnega 
izobraževanja v Sloveniji. V smisel-
nost, ustreznost in potek prenove se 
ne mislim spuščati. Ni niti smiselno 
niti vredno mojega časa … Neizogib-
no je tako doletelo tudi ta program. 
Glede na to, da se je vedelo kar nekaj 
let, da bo program spremenjen, se je 
zadeva pri ustrezni inštituciji pričela 
izvajati relativno pozno, nekje na za-
četku lanskega poletja. Vmes ni bilo 
nikoli ničesar objavljenega na spletni 
strani CPI. 

In kakšne spremembe so predvi-
dene v programu? Kar se tiče splošno-
izobraževalnih predmetov je število 
ur skorajda enako. Na prvi pogled 
se zdi, da je število ur pri predme-
tu Slovenščina zmanjšano, vendar 
se z obveznim modulom Umetnost 
sporazumevanja ure s prejšnjih 556 
povečajo na 589. Zgodovina in Geo-
grafija sta z 210 ur padli na 136. Am-
pak če se dijak odloči za izbirni mo-
dul Družboslovje za otroke, bo teh 
ur precej več. Približno ista slika je 
z naravoslovnimi predmeti – število 
ur je zmanjšano, a z izbiro modula 

Naravoslovje za otroke se ta primanj-
kljaj popravi. 

Do tu vse lepo in prav! Čeprav se s 
temi moduli napoveduje prava zme-
da, nekdo pač že ve, da smo učite-
lji prilagodljive »žverce«. Celo uspo-
sabljanja so že pripravljena za nas. 
Direktiva je padla, malo nas bodo 
napolnili s floskulami in ponovno 
bomo pripravljeni na nove podvige 
in zmage v našem šolskem sistemu 
(če se gremo prvo leto malo ekspe-
rimentiranja in žongliranja z dijaki,  
pa tako ni zelo pomembno). 

Pregledujem še preostali predmet-
nik in najdem področja, kjer je vse 
skupaj zavrelo. V »starem« programu 
je bilo namenjeno predmetom kot so 
Glasba z metodiko, Likovna kultu-
ra z metodiko in Ples z metodiko kar 
nekaj ur. Prvima dvema po 313, ple-
su 174 ur. Pozabiti pa ne smemo niti 
na učenje inštrumenta, ki sicer dija-
ku vzame le 15 minut tedensko, a se 
to v štirih letih nabere za 46 ur. Vsi 
ti predmeti so sedaj zajeti v izbirnih 
modulih. Kar pomeni, da bo po kon-
čanem izobraževanju dijak predšol-
ske vzgoje imel neko osnovno zna-
nje iz likovnih metod, primernih za 
predšolskega otroka, a ne bo mu znal 
zaigrati pesmice ali ga naučiti kakš-
nega plesa. Deloma se lahko te vse-
bine kompenzirajo z izbirnimi mo-
duli kot npr. Ustvarjalno izražanje, a 
vseeno se je treba zavedati, da je se 
je vsebinsko predmetnik na ta način 
osiromašil. 

Dijake čaka mnogo več strokov-
nih vsebin. Tu so obvezni modu-
li kot npr. Pedagogika in pedagoški 
pristopi v predšolskem obdobju, Raz-
voj in učenje predšolskega otroka, 
Kurikulum oddelka v vrtcu, Igre … 
Odlično. A tu se mi poraja kar nekaj 
vprašanj, na katera si ne znam odgo-
voriti. Slišim, da so spremembe na-
stale tudi zato, ker naj bi bili dijaki 

po končani srednji vzgojiteljski šo-
li »preveč in enostransko izobraženi 
za poklic pomočnika vzgojitelja«. Je 
mogoče biti »preveč« izobražen? In 
zakaj se predvideva, da ravno umet-
niške vsebine niso pomembne? Je 
potrebno razvijati otroka le na kog-
nitivnem področju? Ravno preko 
glasbe, plesa in ustvarjanja se otrok 
najbolj razvija. Včasih komunikaci-
ja med otrokom in vzgojiteljem naj-
prej steče preko pesmi, risbe ali na 
videz smešnega poplesavanja. 

Spet se bom vrnila k izreku »panta 
rei«. Res je, vse se spreminja in s spre-
membami se lahko spopadaš ali se 
jim prilagodiš. Tej spremembi se po-
časi prilagajam. Pripravljena sem dati 
vse od sebe in enako lahko trdim tudi 
za svoje kolegice in kolege, ki preda-
jajo znanje in izkušnje bodočim vzgo-
jiteljicam in vzgojiteljem predšolskih 
otrok. Upam, da se bodo spremembe 
izkazale za ustrezne (v to sedaj še ni-
sem prepričana!). Konec koncev si ne 
moremo privoščiti eksperimentiranja 
z otroki, pa naj bodo to bodoči vzgo-
jitelji ali otroci, s katerimi bodo delali. 
Cena zna biti previsoka …

Namesto zaključka še paradoks! 
»Stari« program Predšolska vzgoja 
naj bi po slovenskem zgledu izvaja-
li v Nemčiji, kjer izobraževanja pose-
bej za pomočnice vzgojiteljic ne po-
znajo v takšni obliki kot v Sloveniji. 
Moramo vedno posnemati le druge 
in to še slabše od sebe? Zakaj ne bi 
enkrat za spremembo bili mi »mo-
del«, zgled, primer odličnega izobra-
ževanja? Ker se mora vse spreminjati? 
Ali pa le zato, da nekateri opravičijo 
»mešanje zraka« na delovnih mestih, 
ki jim niso (več) kos?

Metka Krajnc, prof. 
Gimnazija Center Celje
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»Storilnostno kulturo je potreb-
no nadomestiti s kulturo dobre 
skupnosti, ki postavlja v ospredje 
dobre odnose, sodelovanje, strp-
nost in medsebojno pomoč.« – Tako 
je na letošnjem strokovnem posve-
tu Dobre prakse v vrtcih, z naslo-
vom Timsko načrtovanje in izvajanje 
predšolske vzgoje v vrtcu, misel dr. 
Janeza Bečaja citiral eden od uvodni-
čarjev v plenarnem delu posveta. Po-
svet Dobre prakse v vrtcih, ki ga je le-
tos že četrtič organizirala Supra d. o. 
o., se je odvijal v Ljubljani, 22. janu-
arja letos. Tudi tokrat se je izkazalo, 
da je izmenjava dobrih praks izrazi-
ta potreba prakse, o čemer priča tudi 
številčna udeležba preko tristo ude-
ležencev iz vse Slovenije.

Dr. Janez Mayer, dr. Alenka Polak 
in mag. Betka Vrbovšek so v plenar-
nem delu poudarili pomen kulture 
partnerstva, ustvarjalnosti, podjet-
nosti in avtonomije kot odgovorne 
svobode. Udejanjanje timskega so-
delovanja pomeni zaupanje, siner-
gijo, zmožnost sodelovanja v razno-
likosti in enkratnosti.

Timsko načrtovanje in izvajanje 
predšolske vzgoje v vrtcu predstav-
lja vzvod kakovosti pedagoškega de-
la v vrtcu, ki želi biti prijazen, varen 
in odprt prostor za otroke in odra-
sle; prostor, v katerem se spoštuje in 
neguje različnost ter razvija strokov-
nost – v prizadevanjih za uresniče-
vanje skupnih vizij in ciljev. Didak-
tično in psihološko je zahtevno, saj 
nanj vplivajo posameznikova pre-
pričanja, stališča, pričakovanja, mo-
tivacija, izkušnje in spretnosti, po-
membno pa je tudi delovno okolje 
in njegova kultura. Izzivi prihodno-
sti zahtevajo svetovljanskega med-
kulturnega, mobilnega, podjetnega, 
ustvarjalnega, sodelovalnega, svo-
bodnega, avtonomnega, samoza-
vestnega, izvirnega, prepričljivega 
in prodornega človeka.

Za uspešno timsko povezovanje 
in sodelovanje je nujna naravnanost 
k skupnim ciljem. Posredno pred-
stavlja pozitivno soodvisnost, ki pri-
speva k večji učinkovitosti pedago-
škega dela ter k osebnostnemu in 

strokovnemu razvoju članov tima. 
Za uravnavanje lastnega spreminja-
nja je pomembna refleksija – prever-
janje, kako se v timu počutimo, uči-
mo, napredujemo … 

Sledila je vrsta zanimivih predsta-
vitev, ki so se izmenjevale z vpraša-
nji iz avditorija ter pojasnili in odgo-
vori tistih, ki so s svojimi prispevki 
pogumno predstavili sebe, svoj vr-
tec in svoje delo. 

Prispevki iz prakse, objavljeni tu-
di v zborniku posveta, so se nana-
šali tako na sodelovanje v tandemu 
v oddelku kot na timsko sodelova-
nje znotraj vrtca in med vrtci � med 
oddelki, na strokovnih aktivih stro-
kovnih delavcev v vrtcu in svetoval-
nih delavcev med vrtci, na kolegiju, 
v projektnih skupinah in skupini za 
kakovost, pa tudi v povezovanju vrt-
ca z okoljem – s strokovnimi in dru-
gimi posamezniki in ustanovami, z 
lokalno skupnostjo in, nenazadnje, 
seveda tudi v partnerstvu s starši. 

V preddverju kongresne dvorane 
Smelt, kjer je potekal posvet, je bilo 
razstavljenih tudi devetnajst  plaka-
tov, katerih sporočilo bi lahko strnili 
v spoznanje, da zmoremo povezani 
več in bolje, saj sodelovanje omogo-
ča izmenjavo znanj, izkušenj, reši-
tev in idej. 

Posvet je izzvenel v duhu povezo-
vanja, sodelovanja ter predvsem do-
brih izkušenj, povezanih s timskim 
delom, ki mora biti ubrano kot petje 
pevske skupine ob kulturnem začet-
ku posveta, pa vendar je mag. Met-

ka Čas, članica programskega sveta, 
v zaključkih opozorila tudi na dile-
me, kot so: obvladovanje kompleks-
nosti izvedbene prakse in kurikular-
nih ciljev, kakovost menedžerskih 
procesov v vrtcu, vključevanje ne-
formalnih vodij v snovanje timskega 
dela v vrtcih kot ključ za uspeh, čas 
in prostor za srečevanje in sodelo-
vanje v okviru štirideseturnega de-
lavnika. Nenazadnje, je dodala, tudi 
terminološka uskladitev in dosled-
nost ter kakšna raziskava o timskem 
delu v vrtcu ne bi bili odveč.

Timsko povezovanje nam torej 
pomaga spoznati sebe, spoznavati 
druge, tkati vezi, (so)oblikovati od-
nose, ustvarjati sodelovalno kultu-
ro, negovati pozitivno soodvisnost, 
razvijati učečo se skupnost. Temelji 
na spoštovanju in raziskovanju pre-
teklosti, načrtovanju in ustvarjanju 
prihodnosti, živeti in izkoristiti se-
danjost pa pomeni razvijati kulturo 
dobre skupnosti ter timsko sodelo-
vanje izkoristiti za dvig kakovosti, 
ki daje možnost vsem sodelujočim 
ter tako vpliva tudi na kakovost so-
ciokulturnega konteksta, v katerem 
se učijo otroci v vrtcu – ali, kot je v 
svojem prispevku poudarila mag. 
Vrbovšek: »Pri delu s predšolskimi 
otroki ni nič majhnega, razen zuna-
njega videza otrok, opreme in pred-
metov, ki jih uporabljajo.«

Jasna Škarič, univ. dipl. ped. 
Vrtec Mengeš

Odmev na posvet

POHOD Z BAKLAMI – Vid Balant (5,5 let), mentorica Olga Mongus, VVZ Slovenj Gradec



vzgojiteljica 20

Odmevi, komentarji, mnenja

Z večurnim bivanjem otrok v vrt-
cih ima družina vse manj možnosti, 
da vpliva na razvoj pravilnih pre-
hranskih navad, zato je odgovor-
nost vrtca toliko večja. S strokovnim 
delom v vrtcu postavljamo teme-
lje za zdrave prehranjevalne nava-
de, z upoštevanjem najpomembnej-
ših meril zdravega prehranjevanja: 
zmernosti, kakovosti, raznolikosti 
in uravnoteženosti.

Vzgoja o pravilni prehrani in pre-
hranjevanje v vrtcu je eno od glav-
nih sredstev za doseganje dobrega 
zdravja in oblikovanje zdravih pre-
hranjevalnih navad otrok in ne so-
di med izvajanje nalog, ki bi jih za 
vrtec lahko izpeljal nekdo drug. Je 
kompleksna dejavnost, ki zajema 
vzgojno vplivanje na otroke, starše 
in zaposlene ter administrative de-
javnosti prepletajoče se med seboj.

Sistemsko organizirana hrana - ali 
je to že dovolj!?

Slovenija je v evropskem prostoru 
edina država, ki ima zakonsko pred-
pisano organizirano prehrano za vse 
otroke za ves čas bivanja otrok v vrt-
cu. Vendar se moramo vprašati, ali 
je to, da otrokom nudimo prehra-
no, dovolj. Zagotavljanje kakovostne 
prehrane je zelo kompleksna in od-
govorna naloga, ki mora biti v celoti 
dobro načrtovana v vseh segmentih. 
Prične se s pripravo javnega razpisa 
in zaključuje z delom strokovnih de-
lavk v igralnicah. Še tako kakovostno 
pripravljena hrana po videzu in oku-
su ne doseže svojega namena, če ni 
ustrezno ponujena in predstavljena, 
tako na verbalni kot na neverbalni 
ravni s strani strokovnih delavk.

Na podlagi obsežne študije dr. 
Alberta Velimirova in dr. Wernerja 

Müllerja lahko prvič govorimo o ne-
sporni kvaliteti ekološko pridelanih 
živil (Velimirov in Müller, 2003). 
Leta 2003 sta objavila primerjalno 
študijo iz več kot 170 mednarodnih 
raziskav, v katerih so raziskovali ka-
kovost živil. 

Kakovost ponujene hrane je od-
visna od hranljivosti živil. Po hran-
ljivosti živil še posebej izstopajo 
ekoživila. Hranljivost obrokov za-
gotavljamo tudi z izborom najka-
kovostnejših živil in z optimalnimi 
procesi priprave, kot so: kratki ter-
mični postopki, vzdrževanje živil na 
ustreznih temperaturah, kratek čas 
od zaključka obdelave živil pa do 
serviranja …

Z uvajanjem ekoloških živil v 
prehrano otrok izboljšamo kako-

vost ponudbe hrane. Uvajanje živil 
naj poteka kompleksno in po kora-
kih. Pripraviti je potrebno ustrez-
ne pravne podlage v skladu z Zako-
nom o javnih naročilih, izobraževati 
vse zaposlene o prednostih ekolo-
ško pridelane hrane, zapisati cilje 
v letni delovni načrt, strateški plan, 
ekonačrt vrtca. Potrebna je raziska-
va tržišča z namenom, da se sklene 
poslovanje z dobavitelji, ki pridelu-
jejo hrano v naši okolici. Z voljo in 
znanjem lahko dodatno prispevamo 
k boljšemu počutju in zdravju otrok 
v vrtcih ter v tej povezavi tudi k bolj 
ohranjenemu okolju.

Valentina Zgubič

O ekoloških živilih v vrtcu
Preglednica: Povzetek rezultata študije A. Velimirov in W. Müller, 2003 
- prednosti ekološko pridelanih živil pred živili iz konvencionalne pri-
delave.

Vrsta živil Prednosti ekološke pridelave

Žita in stročnice
Višja vsebnost esencialnih aminokislin.
Vsebujejo očitno manj pesticidov in težkih kovin.

Sadje in zelenjava

Očitno višja vsebnost vitaminov.
Višja vsebnost mineralnih snovi.
Višja vsebnost sekundarnih metabolitov.
Očitno daljša trajnost, očitno višja vsebnost suhe snovi, 
boljša struktura tkiv, boljša mehanska odpornost ob napadu 
mikroorganizmov.
Očitno nižja vsebnost nitratov.
Očitno manjši ostanki pesticidov.
Je brez obsevanja.
Ekološko pridelana sadje in zelenjava imata boljši okus.

Živalski ekološki proizvodi

Ugodnejše sestave maščobnih kislin.
Višja prehransko fiziološka kvaliteta pri jajcih.
Znatno manjši ostanki pesticidov in antibiotikov.
Manjša obremenjenost mleka z aflatoksinom.
So brez gensko spremenjenih organizmov.

Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega pre-
hranjevanja. Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam.

Kurikulum za vrtce, str. 57
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Na trgu še vedno primanjkuje ka-
kovostnih didaktičnih pripomočkov 
za vzgojno-izobraževalno delo z mal-
čki v vrtcu, zato si večkrat pomagam 
sama in izdelam pripomočke, ki jih 
koristno uporabim pri otrocih. Eno 
od teh idej ponujam tudi vam.

Priskrbeti si moramo štiri enake 
škatle, raje nižje kot visoke. Priskr-
bimo si dovolj veliko barvno kopijo 
primerne ilustracije, jo razrežemo 
na štiri dele in prilepimo na pokro-
ve škatel. Skupaj sestavljene ška-
tle dajo ilustracijo v celoti, otrok pa 
lahko škatle tudi odpira in zapira. 
Za lažji začetek sestavljanja celote 
prilepimo eno od povečanih ilustra-
cij tudi na mizo. Ob otrokovi dejav-
nosti ubesedimo dogajanje s pri-
mernim didaktičnim pogovorom.

Majda Pestivšek, vzg. Vrtec Tončke Čečeve Celje

Didaktična igra s škatlami

Vzgojni pripomočki, ki jih izdela-
mo vzgojiteljice in pomočnice vzgo-
jiteljic, so pri delu v vseh skupinah 
deležni velikega zanimanja. Zare-
di pozitivnih izkušenj, ki smo si jih 
zaposlene vzgojiteljice in pomočni-
ce vzgojiteljic pridobile v preteklih 
letih, smo se tudi letos odločile, da 
bomo izdelale nekaj takšnih sred-
stev.

Za otroke v oddelku od dveh do 
treh let smo izdelale blazine, s po-
močjo katerih se otroci  učijo zape-
njati zadrge, gumbe in urijo drobne 
prstke z različnimi načini zapenja-
nja. Drug vzgojni pripomoček, ki ga 
uporabljajo v tej skupini, pa je roka-
vica z račkami. Ob njem lahko otro-
kom posredujejo pesmico ali de-
klamacijo, na primer ljudsko »Pet 
račk«. Spontano sodelujejo pri štet-
ju, saj štejejo račke, ki odhajajo na 
potep. Pri vsaki ponovitvi kitice ena 
račka izgine. Tretji pripomoček, ki 
ga uporabljajo in je namenjen raz-

voju čutila za otip, so leseni krogi, 
polepljeni z različnimi materiali. Iz-
delale smo tudi raznobarvne žoge. 
Vsebujejo različna polnila, so raz-
ličnih velikosti in se razlikujejo tu-

di po nakvačkanih vzorcih na zuna-
nji strani. Dobro se obnesejo tudi iz 
blaga izdelane vrečke in mošnjički. 
V nekaterih so različni, v drugih pa 
enaki materiali.

Sami smo izdelali vrsto vzgojnih 
pripomočkov
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Vse se je začelo nekega dne, ko 
je potrkalo na vrata naše igralnice 
in vstopila je majhna bela muca z 
modrim predpasnikom in zelenimi 
očmi. Najprej se je predstavila: »Moje 
ime je Muca Copatarica.« Otrokom je 
povedala, da je hodila po majhni va-
si in nabrala zvrhan koš obuval, ki so 
se valjali po vseh kotih. Obuvala so 
od otrok, ki jih niso pospravljali. Po-
prosila nas je, če bi bili tako prijazni 
in ji pomagali urediti to zmešnjavo. 
Seveda so bili otroci takoj pripravlje-

ni priskočiti na pomoč. Obuvala so 
najprej razvrščali po velikosti od naj-
manjšega do največjega, nato pa še 
glede na letni čas oziroma vremen-
ske pojave. Muca se jim je lepo za-
hvalila in otroci so ji v slovo zapeli 
pesmico Muca Copatarica in ji zago-
tovili, da bodo svoja obuvala od zdaj 
naprej skrbno pospravljali. Muca pa 
jim je obljubila, da jih še obišče.

V naslednjih dneh so se vrstile 
dejavnosti, ki so se nanašale na te-
mo Muce Copatarice. Naredili smo 

si majhno vas – iz odpadne emba-
laže izdelane hiške, ki smo jih po-
barvali in obdelali s kolažno tehni-
ko. Z Muco Copatarico smo se igrali 
dramske igre. 

Igrali smo se didaktično igro »Moj 
copatek«, prebirali še druge pravlji-
ce o mucah, poslušali avdiokasete, 
pripovedovanje ob diaprojekciji ter 
projekciji z episkopom.

Oponašali smo tudi gibanje živa-
li, predvsem gibanje muc: pretegova-
nje, previdno hojo, hitre skoke, umi-
vanje … Ko smo bili tako zatopljeni 
v pogovor in dejavnosti, je zopet po-
trkalo na naša vrata. Otroci so znano 
mijavkanje pred vrati takoj prepozna-
li in začeli vabiti: »Muca Copatarica, 
Muca Copatarica, Muca Copatarica 
…«  Tokrat jim je muca pripravila no-
vo presenečenje. Povabila jih je na 
čajanko k sebi. Z otroki je najprej na 
majhnem kuhalniku zavrela vodo. 
Voda se je nahajala v stekleni čaši, ta-
ko da so lahko otroci nazorno opazo-
vali, kako voda zavre, ter spremem-
bo barve, ko smo vstavili čajno filter 
vrečko. Vsak otrok je dobil svoj lon-
ček s čajem. Otroci so na čajanki z 
Muco Copatarico neznansko uživali, 
zato sva se odločili, da jo uporabiva 
še v marcu, ko pripravljamo družin-
sko srečanje – nastop. Z otroki smo 
za starše dramatizirali malo prireje-
no pravljico o Muci Copatarici.

Tako je bila znana pravljica osno-
va za nastanek različnih dejavnosti.

Vesna Kukovič, dipl. vzg. in  
Sonja Lavbič, vzg. 

Vrtec Šentjur

Znana pravljica je spodbudila še druge 
dejavnosti

Tudi za starejše otroke od treh do 
šestih let smo izdelale vrsto vzgoj-
nih sredstev. Ena od takih je abe-
ceda. S pomočjo narejene abecede 
– izrezanih črk iz mehkega blaga, 
prilepljenega na karton – otroci po-
skušajo s tipom prepoznavajo posa-

mezno črko. Ob njih izvedejo mar-
sikatero dejavnost, ki pripomorejo 
k razvoju porajajoče se pismenosti. 
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojite-
ljic smo se odločile, da se bomo še 
naprej trudile prisluhniti otrokom, 
vsem njihovim mnenjem, željam in 

izdelati takšna vzgojna sredstva, ki 
bodo otrokom nudila čim več.

Mira Hrovat, pom. vzg. 
Vrtec pri OŠ Žužemberk
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Rada bi približala probleme otrok 
s posebnimi potrebami vzgojitelji-
cam, da ne bi tako plašno pristopa-
le k tem otrokom in pravi čas začele 
opozarjati starše na drugačnost nji-
hovih otrok. Sedaj, ko ni več sku-
pinskih psiholoških preizkusov ma-
lih šolarjev, dobimo veliko učencev, 
katerih šolanje bi bilo potrebno vsaj 
odložiti in jih že v vrtcu usmeriti. 
Zgodi se pa, da ko dobimo učenca 
v šolo, ne moremo takoj sprožiti po-
stopka, ker ga še ne poznamo, nato 
pa moramo dodati še skoraj eno le-
to postopka usmerjanja. Ta čas je za 
učenca izgubljen.

Kot mobilna specialna pedago-
ginja delam 10 let. Pri svojem de-
lu srečujem veliko različnih učen-
cev in njihovih usod. Moji učenci so 
različno uspešni, čeprav imajo po 
odločbah za usmerjanje enake inte-
lektualne sposobnosti. Razlikujejo 
se po dodatnih motnjah, učljivosti, 
okolju, v katerem rastejo.

V letošnjem šolskem letu sem ve-
sela, da je moj nekdanji učenec za-
čel šolsko leto na šoli, kjer bo veliko 
uspešnejši. Kljub želji, da mu na šo-
li po vseh svojih strokovnih zmožno-
stih pomagamo, to ni bilo mogoče. 
Na koncu se mi je učenec lahko le 
smilil, ker je v zahtevnem programu 
osnovne šole, kljub prilagoditvam in 
pomoči, vsak dan bolj trpel. 

Najbrž lahko trdimo, da si vsi 
starši želijo, da bi bili njihovi otro-
ci v šoli uspešni. Izobrazba  je zdaj 
pomembnejša kot kadar koli in ne-
kateri starši so pripravljeni za uspeh 
svojih otrok storiti več kot včasih. 
Uspeh otroka je namreč uspeh ster-
šev. Tu je še mnenje širše družine 
in okolice, ki razpravlja o starših 
in otrocih, ki ne zmorejo šolanja v 
osnovni šoli, kljub usmeritvi v izob-
raževalni program s prilagojenim iz-
vajanjem in dodatno strokovno po-
močjo. Bolečina staršev in otrok je 
velika in nam, ki smo zunanji opa-
zovalci, komaj razumljiva. V svoji 
28 letni specialno-pedagoški praksi 
se je moj čut za stisko staršev, otrok 
izostril, še posebej odkar imam svo-
je otroke. Zato sem se odločila, da 

vam predstavim zgodbo učenca Mi-
he (izmišljeno ime).

Z njim in njegovimi starši sem se 
seznanila pred štirimi leti, v 1. raz-
redu devetletke. Učiteljica podru-
žnične šole me je novembra obvesti-
la, naj pridem pogledat, kako Miha 
sodeluje pri pouku v šoli. Spozna-
la sem drobnega svetlolasca, ki se 
je že na zunaj razlikoval od ostalih 
učencev. Bil je hiperaktiven, agresi-
ven, pri pouku ni mogel sodelovati. 
Nenehno je zlagal stvari v peresni-
co, grizel šolske potrebščine. S kriča-
njem in cviljenjem je nenehno motil 
pouk. Dogodilo se mu je, da se je v 
šoli polulal. Kar naprej je iskal fizični 
stik z učiteljico, bil je » lepljiv«.

Opravil je preizkus zaznavno-mo-
toričnih sposobnosti avtorice Alojzije 
Mitić Petek, ki ga uporabljamo speci-
alni pedagogi poleg drugih pri svo-
jem delu. Preizkus mi je pokazal sla-
be zaznavno motorične sposobnosti, 
kjer se pri šolanju pričakujejo težje 
do težke učne težave. Avtorica pre-
izkusa svetuje, da je potrebno starše 
takoj napotiti z otrokom na dodatno 
zdravstveno, socialno in psihološko 
diagnostiko. S svojimi spoznanji sem 
skupaj z učiteljico seznanila starše.  

V delo s starši se je vključila 
še psihologinja. Starši so zavrni-
li predloge odložitve šolanja, pov-
ratek v vrtec ter predlog začetka 
usmerjanja. Strinjali so se le z po-
močjo specialnega pedagoga. Sta-
nje svojega otroka so pojasnjeva-
li s popolno svobodo dotedanjega 
življenja brez zahtev. Drugačnosti 
Mihe nista uvidela in sta vzrok za 
neuspeh iskala pri učiteljicah. Pri-
merjati ga nista imela s kom, ker je 
bil Miha edinec. Povedala sta, da ju 
je že psihologinja v zdravstvenem 
domu pri pregledu petletnikov opo-
zorila na zaostanek v razvoju. Star-
ša nista verjela in sta jo obtoževa-
la, da je od njega preveč zahtevala. 
Nista hotela slišati vzgojiteljice, ki 
je bolj po ovinkih govorila staršem, 
da Miha ni enak drugim. Bala se je, 
da ni dovolj usposobljena, da opo-
zori starša, pa tudi živela je v istem 
kraju in se je bala zamere.

Konec šolskega leta sta privolila 
na začetek usmerjanja. Miha ni iz-
delal prvega razreda. Starši so ga 
prešolali na centralno šolo. Odločba 
komisije za usmerjanje se je glasila, 
da je Miha otrok z mejnimi intelek-
tualnimi sposobnostimi, s težjimi 
učnimi težavami, s hiperkinetičnim 
sindromom, slabim vidom. Dobil 
je 3 ure dodatne strokovne pomoči 
specialnega pedagoga. Le počasi je 
napredoval. Ob veliki pomoči star-
šev, učiteljic in dejstvu, da ponavlja 
je dosegel minimalne cilje.

Ponovno preverjanje odločbe mu 
je v drugem razredu prineslo še do-
datni 2 uri pomoči učiteljice izven 
pouka. Trudili smo se vsi, a na Miho 
se je zgrnilo vedno več snovi in za-
htev 2. razreda, kljub temu da smo 
snov dozirali in prilagajali metode 
poučevanja in preverjanja znanja. 
Doma so delali za šolo vsaj 3 ure 
dnevno. Ciljev na koncu šolskega 
leta ni dosegel. Starši se s ponavlja-
njem niso strinjali. Niso mogli spre-
jeti njegovega neuspeha, češ da se 
mu bo že odprlo. 

Miha je nato začel obiskovati 3. 
razred. Takoj na začetku so se po-
kazale velike težave, ker ni zmogel 
programa. Med poukom je bil ved-
no bolj nemiren. Učenci so ga zače-
li zavračati. Velikokrat se je z njimi 
stepel. Stalno je motil pouk. Vedno 
več je bilo ur in dni, ko ni ničesar na-
redil. Na nobenem področju ni bilo 
napredka, kljub trudu vseh vplete-
nih. Začel je prositi, če lahko gre na 
stranišče. Nato pa je to izkoristil za 
dolgo tekanje po šolskih hodnikih. 
Zavračal je šolsko delo, obenem pa 
se je bal jeze staršev, ko bosta za to 
izvedela. Na njega se je izvajal ved-
no večji pritisk. Zelo se je razveselil 
mojega prihoda in umika v moj kabi-
net. Tako se je izognil šolskemu de-
lu. Njegovo prvo vprašanje je bilo: 
»A se bova igrala?« Na srečo je moj 
kabinet poln didaktičnih igrač. Tožil 
je, da se zaradi šole nima časa igra-
ti. V šolo je nosil avtomobile in igrač-
ke. Pri individualnem delu z učitelji-
co je v začetku leta dobro sodeloval 
pri učenju in preverjanju znanja. Na-

Zgodba učenca Mihe
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to pa je bilo proti koncu leta vedno 
slabše. Enostavno ni mogel več. Pred 
preverjanjem znanja je izrazil skrb: 
»A bom le dosegel minimalne cilje?» 
Vsem se je smilil. A potrebno je bi-
lo še mnogo razgovorov s starši, da 
se je ob ponovnem učnem neuspehu 
končno spremenilo mnenje staršev. 
Med tem časom se je družina pove-
čala za hčerkico. Starša sta spozna-
vala, da se drugače razvija, kot se je 
Miha. Najprej oče in nato še mama 
sta se strinjala, da se učenec vključi v 
šolo s prilagojenim programom.

Na koncu lanskega šolskega le-
ta smo na moj predlog obiskali šo-
lo s prilagojenim programom. Na ta 
obisk smo šli Miha, starši, razredni-
čarka in jaz. Bili smo toplo sprejeti. 
Miha je videl bodočo učiteljico, so-
šolce, celotno šolo. Takoj je navezal 
stik in bil zadovoljen. Veselil se je 
novega šolskega leta. Upam, da je še 
sedaj tako in želim mu vse lepo. Ma-
lo bom še počakala zaradi začetka 
novega šolskega leta, nato pa bom 
poklicala novo razredničarko, da 
slišim, kako se ima Miha.

P.S.
Obljubo sem držala in izvedela, 

da se je Miha v novo okolje izvrstno 
vživel. Zadovoljni so njegovi starši 
in on je srečen. Tako se je zaključi-
la še ena zgodba za moje službene 
spomine.

Miha, želim ti vso srečo na no-
vi poti …

                                                        

        
Mira Cepec, spec. pedagoginja 

OŠ Neznanih talcev, Dravograd

Želela bi vam opisati, kako za-
gnani znajo biti prvošolci, kadar se 
jih nekaj »dotakne«. S svojim zani-
manjem in primerno spodbudo sem 
v posameznikih dobesedno aktivi-
rala navdušenje za šah. 

Začelo se je v sredini meseca no-
vembra 2007. Nekdo je omenil šah 
(ne vem v kakšni zvezi) in takoj sem 
se odzvala z besedami:

»Ali ti znaš igrati šah?«
Otrok je navdušeno odgovoril: 

»Ja! Ga boš igrala z mano?« me je 
takoj vprašal.

»Seveda, če ga boš prinesel, ozi-
roma tudi jaz ga imam. Daj, zme-
niva se za jutri. Če ga bo vsaj eden 
od naju prinesel, ga bova pa igrala,« 
sem obljubila. (To sem obljubila, 
ker delam tudi v OPB in se otroci od-
ločajo za različne dejavnosti v manj-
ših skupinah). Drugi dan sva oba 
prinesla šah in tako se je začelo.

Ko sva začela igrati prvo igro, se je 
okoli naju takoj nabralo precej otrok, 
nekateri iz radovednosti, drugi zato, 
ker so tudi nekaj vedeli o šahu. Dan 
za dnem se je zanimanje za šah pove-
čevalo. Otroci, ki so znali več, so dru-
ge sošolce učili prvih šahovskih ko-
rakov. Zanimanje je raslo iz dneva v 
dan. Pri vseh je prevladovala želja, da 
bi me premagali. Doma so aktivirali 
starše, stare starše in »trenirali«, v šoli 

pa potem mene pozivali na šahovski 
boj. Eden je prinesel šahovske ure, ki 
nam jih je njegov oče poklonil, in tako 
so vsi spoznali nekaj novega, nekdo 
od staršev je zaradi velikega zanima-
nja sam kupil šah in ga poklonil razre-
du. Otroci so začeli prinašati tudi ša-
hovske knjige, iz katerih se marsičesa 
naučimo (šahovsko opismenjevanje). 
V našem razredu je precej uplahnilo 
divjanje in kar še je drugih nevšečno-
sti. Vse pogosteje so se začeli predaja-
ti šahu in to ne le fantje, temveč tudi 
deklice. Učijo se drug od drugega, kar 
se mi zdi izjemno pozitivno.

In na vsem lepem se je v janu-
arju pojavilo povabilo na šahovsko 
tekmovanje v kategorijah fantje do 
8 let in deklice do 8 let in še dru-
ge, vendar sta za nas bili ustrezni ti 
dve. Otroci so se odločili, da gredo 
skušat svoje znanje in srečo. Za pr-
vič moram povedati, da so bile nji-
hove uvrstitve odlične, saj so igrali 
največkrat s starejšimi od sebe (na-
ši 6–7 let, večina ostalih 7–8 let), kar 
se pri tako majhnih zelo pozna. 

V zaključku bi želela povedati to, 
kar se mi zdi zelo pomembno:
-   pri šahu se otroci naučijo vztraj-

nosti, discipline, prijateljstva, 
medsebojne pomoči, redoljub-
nosti;

-  lažje premagovanje notranjih 
stisk. 
Eden od učencev je težje vzpo-

stavljal stike z ostalimi. Šahovska 
igra mu je olajšala ta problem in ga 
celo pred vsemi povzdignila, ker je 
zelo dober igralec. Ne doživlja več 
stisk, kako bi se vključil. Sošolci ga 
cenijo, ponosni so, da imajo tako 
dobrega šahista za sošolca.

Po drugi strani pa ugotavljamo, 
da z ničemer ni dobro pretiravati 
(na svetu ni le šah, treba je početi 
še kaj drugega in za vse je potrebna 
pravilna mera).

Vseeno pa sem vesela, da sem pri 
tako majhnih uspela prižgati iskrico, 
ki jim bo razsvetljevala dolgo, zani-
mivo in neskončno šahovsko pot. 

Ida Valand, vzgojiteljica v 1. b razredu 
OŠ Prežihovega Voranca, Maribor

Šah v šoli
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V Vrtcu Šentvid imamo dve eno-
ti, Sapramiško in Mravljinček, v 
obeh že vrsto let delujeta dramski 
skupini  vzgojiteljic. Vsako leto obe 
skupini pripravita novoletni pred-
stavi, s katerima obdarimo otroke 
v vrtcu. Včasih so to lutkovne, spet 
drugič plesno-glasbene ali pa igra-
ne predstave oz. dramatizacije. Po-
skrbimo, da so predstave primerne 
tudi za mlajše otroke in jih tako že 
zgodaj seznanimo z dramsko dejav-
nostjo in gledališčem, ki ga z vrtcem 
obiščejo kasneje.

Pri pripravi in izvedbi predstav 
za otroke sodeluje običajno veliko 
zaposlenih, če ne pri igranju, pa pri 
izdelavi scene, kostumov, koreogra-
fije, glasbeni spremljavi ali pripravi 
zgibanke o predstavi. V ospredju je 
timsko delo, vodja skupine pa ima 
pomembno vlogo motivatorke, priga-
njalke, spodbujevalke ter v sodelova-
nju z ostalimi tudi nalogo, da izbere 
ustrezne sodelavke glede na karak-
ter vloge, ki jo bo posameznica igra-
la. Tu pridejo do izraza posebne spo-
sobnosti vsake sodelujoče strokovne 
delavke, kot tudi povezanost in med-
sebojna pomoč zaposlenih.

Ker so predstave zelo kvalitetne, 
smo jih želeli predstaviti tudi širši 
javnosti. Tako smo že večkrat po-
vabili otroke bližnjih osnovnih šol, 
otroke vrtcev, s katerimi sodeluje-
mo v raznih projektih, predstavile 
pa smo se tudi bivšim zaposlenim 
v našem vrtcu in  otrokom in odra-

slim iz četrtne skupnosti. Skupi-
na iz enote Sapramiška je v decem-
bru uspešno igrala lutkovno igrico 
Sapramiška otrokom zaposlenih v 
dveh podjetjih.  

S pripravo različnih predstav bo-
mo z veseljem nadaljevale, kajti otro-

ci in odrasli  vsakič znova skupaj z 
nami neizmerno uživajo. 

Sonja Nahtigal, dipl. vzg. 
Vrtec Šentvid - Ljubljana

Gledališče vrtca Šentvid

Predstavitve in nastopi za javnost
Vabilo k sodelovanju

V uredništvo dobimo veliko vaše pošte,  s katero nas seznanjate s svojimi nastopi za 
širšo javnost. Nastopajo otroški pevski zbori, instrumentalne skupine otrok, plesne in 
dramske skupine in še kdo. Večkrat nastopajo tudi vzgojiteljice: pevski zbori, pevske 
skupine, instrumentalne skupine, dramske in lutkovne skupine in podobno.

O vseh teh kulturnih dejavnostih vrtcev se v javnosti premalo ve, zato poskusno 
uvajamo novo rubriko, v kateri lahko vrtci predstavite svoje nastope v javnosti.

Predstavitve in nastopi za javnost
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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. 

Lepo pozdravljeni! 
Betka Vrbovšek 

Razstava z didaktičnim naslovom 
»Kultura okolja v vrtcu«, ki je bila v 
marcu 2008 na ogled v razstavnih 
prostorih Muzeja novejše zgodovi-
ne Celje, je pričevala o možnostih, 
ki jih lahko v svojem okolju poiš-
če vrtec, zato da na področju druž-
be v izvedbenem kurikulu spozna-
va, navaja in uči otroke o kulturi v 
okolju, ki jih obdaja. Vsaka enota 
vrtca se je osredotočila na kulturno 
posebnost v svojem okolju. Enota 
Hudinja na znano kapelo v naselju, 
enota Gaberje na umetniški kip Ce-
ljanke pred poslovno zgradbo Celj-
skih sejmov, enota Center na umet-
niški kip Primoža Trubarja, enota 
Aljažev hrib na zapuščino stare-
ga gradu in enota Ljubečna na sta-
re kozolce toplarje. Skozi različne 
dejavnosti, ki so se izvajale v času 
trajanja teme, so otroci pridobili na 
kognitivnem, socialnem, čustvenem 
in motoričnem razvojnem področju. 
Teme so vključevale vsa področja 
kurikula: jezik (veliko novih besed, 
veščine opisovanja in pripovedova-
nja), motoriko (sprehodi do kultur-
nih posebnosti, drobna motorika), 
umetnost (galerija v vrtcu, slikanje, 
risanje z ogljem in kredo, oblikova-
nje v glini in lesu), matematiko (mi-
seln vzorci, tabele), družbo (obisk 
muzeja in kulturnih posebnosti) in 
naravo (konstruiranje iz različnim 
materialov). Kako globoko sled so 
pridobljene in osmišljene izkušnje 

pustile v otrocih, se prepozna na 
ustvarjenih izdelkih: slikah in ris-
bah, maketah, izdelkih iz gline, kar-
tonu, lesu in drugih materialih, mi-
selnih vzorcih in tabelah … Vidi pa 
se tudi na fotografijah dejavnosti, ki 
so jih posnele vzgojiteljice.  

    Zahvaljujemo se Muzeju novej-
še zgodovine za možnost razstavlja-
nja, staršem pa za izjemen obisk na 
odprtju razstave.

Darinka Belak, dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve, Celje                                                 

Razstava Vrtca Tončke Čečeve v Muzeju novejše zgodovine: 

Kultura okolja v vrtcu
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NOVOSTI

V priročniku Vsak po svoji poti 
do pismenosti so zbrani primeri 
dobre prakse, ki so nastali v okviru 
projekta Porajajoča se pismenost v 
kontekstu simbolne igre v sodelova-
nju z vrtci iz različnih regij Sloveni-
je. Dejavnosti, ki so jih vzgojiteljice 
izvajale v vrtcih v okviru kuriku-
luma, so v projektu še dogradile 

in s tem spodbudile otroke, da so 
se dlje časa in ob raznovrstnih pri-
ložnostih igranja bolj načrtno, ven-
dar v družbi vrstnikov seznanjali s 
pisnim jezikom. Izvedene dejavno-
sti so opisale in ovrednotile, da bi 
lahko primere dobre prakse na po-
dročju porajajoče se pismenosti na 
izvedbeni ravni približali tudi dru-

gim vrtcem in družinam s predšol-
skimi otroki.

Priročnik je tako namenjen vzgo-
jiteljem in staršem predšolskih ot-
rok, z njim pa želimo opozoriti na 
pomen sodelovanja vrtca s starši in 
različnimi institucijami, s ciljem, da 
bi se aktivnosti, opisane v priročni-
ku, še okrepile.

Priročnik za vzgojitelje in starše

IZ RECENZIJ:

Priročnik Vsak po svoji poti do pisme-
nosti, avtorice Marije Grginič, ponuja 
vzgojiteljicam in vzgojiteljem različne 
jezikovne dejavnosti, ki temeljijo na pri-
merih iz prakse. To daje priročniku po-
sebno vrednost in je dragocen prispevek 
k ozaveščanju vzgojiteljic in vzgojiteljev 
na področju pismenosti. S simbolno igro 
skozi različne dejavnosti vzgojiteljice 
in vzgojitelji razvijajo sporazumevalno 
zmožnost predšolskega otroka v obeh 
starostnih skupinah (tj. zmožnost go-
vorjenja in poslušanja, predpisanja in 
predbranja), pri čemer se oblikujejo te-
melji otrokove pismenosti. 
»Poudariti je treba, da so za učin-
kovito pismenost odraslih zelo po-
membni prvi koraki do pismenosti, 
ki jih naredimo v zgodnjem otroštvu. 
In prav na to opozarja avtorica pri-
ročnika Marija Grginič.« 

 dr. Darija Skubic

Priročik prikazuje praktične primere spodbujanja govornega oz. jezikovnega razvoja skozi simbolno igro 
otrok v vrtcu. Prednost priročnika je v nazorni predstavitvi možnih praks, ki pa je bolj opisovalne kot pred-
pisovalne narave.
Ob skrbnih zapisih govora otrok in komunikacije (s samim sabo, z odraslimi in drugimi otroki) se bralec 
zazre v otrokov domišljijski svet in zazna priložnosti, ki jih ponujajo 
igralne situacije za otrokov govorni razvoj. Priročnik je tako gradivo, 
ki ponuja obrat od ciljno-snovnega k razvojno-procesnemu kurikulu.

»  Posebej dragoceni so primeri simbolne igre, v 
katerih vzgojiteljice spodbujajo govorni razvoj z 

neposrednim prevzemanjem (govornih) vlog.  
Ti primeri nakazujejo odmik od pedagoške drže 

k recipročnosti vlog, zaradi česar so po moji oceni 
posebej  učinkoviti.  «  

dr. Nada Turnšek

ZALOŽILA IN IZDALA:
ZALOŽBA IZOLIT, d.o.o.
Prešernova 33,
1234 Mengeš
Tel: 01 729-1000
FAx: 01 729-1422
www.zalozba-izolit.si
info@zalozba-izolit.si
CENA: 33,10 EUR
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