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Uvodnik

Spoštovane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, 
prijazen pozdrav vsem ostalim  
bralkam in bralcem naše Vzgojiteljice! 

 
S poslovnim letom 2007 je stopila revija Vzgojiteljica v deveto leto svojega 

izhajanja. Naslednje leto bomo, upajmo, lahko zaokrožili deseto leto izha-
janja in ga že lahko obeležili kot majhen jubilej. Veseli smo, da se je Vzgoji-
teljica razširila v vse samostojne vrtce in v večino vrtcev pri osnovnih šolah. 
Letošnja prva številka prinaša vrsto zanimivosti. V branje priporočam osred-
nji intervju s prof. dr. Evo Bahovec. Predvsem zato, ker želimo praktiki s ku-
rikularno prenovo javnih vrtcev in uveljavljanjem dokumenta »Kurikulum 
za vrtce« čim več »prikritega« in »skritega« v vrtcu zagledati, videti, ubese-
diti in prestrukturitrati v »vidni del« izvedbenega kurikula vrtca. 

 Prikriti kurikul skriva v sebi vrsto pasti, predvsem pa možnost uspešne-
ga manipuliranja in ideološke indoktrinacije, saj lahko vključuje ideološko 
obarvane vsebine in temu prilagojeno organizacijo vsakodnevnega življenja 
ter način komunikacije, trdi omenjena avtorica v svojih delih. Apple, ki je 
pisal o prikritem kurikulu v osemdesetih letih v Ameriki, pravi, da prikriti 
kurikul proizvaja družba, ne posameznik, da močno vpliva na otrokovo za-
vest, o njegovi ali njeni vlogi v družbenem okolju, saj ravno preko prikritega 
kurikula otroci usvajajo norme in vzorce identitete. 

V praksi javnih vrtcev si prizadevamo za prepoznavanje in nenehno rah-
ljanje učinkov prikritega kurikula, med drugim tudi zato, ker imajo star-
ši pravico vedeti vse o izvedbenem kurikulu oddelka in vrtca, v katerega je 
vključen njihov otrok. Intervju je narejen tudi z željo, da to občutljivost in 
odgovornost do staršev v naših vrtcih še povečamo in izboljšamo.

Februarska Vzgojiteljica prinaša še druge zanimivosti. V rubriki Vrtec se 
predstavi boste izvedeli več o Vrtcu Ledina iz Ljubljane. Rubriki Za dobro 
prakso in Iz teorije v prakso prinašata članke o medpodročnih povezavah, še 
posebej med gibanjem in drugimi področji ter dejavnosti s področja narave.

Zanimiva so tudi poročanja o zanimivostih iz raznih vrtcev, še posebej pa 
priporočam v branje članka o mednarodnih povezavah. Ne prezrite povabila 
Skupnosti vrtcev Slovenije na državni posvet o kulturni dediščini.

Na koncu bi se rada zahvalila vsem, ki ste se odzvali na likovni natečaj 
za naslovnice 2007. Čestitam vsem izbranim otrokom in mentorjem. 

Upam, da vam bo zaradi vsega tega, kar je v Vzgojiteljici dobrega, več-
krat tudi odličnega, laže poravnati položnico za naročnino, ki se je morala 
zaradi stroškov povečati.

Želim vam nekaj bele radosti, če ne gre drugače, pa vsaj kakšen dan, ki 
si ga boste vzeli samo zase. 

Prijazen pozdrav vsem 
Vaša urednica

HERBERT - Maruša Špegl (4,5 leta) 
mentorica Lidija Lončarič, Vrtec Velenje

ČRNO-BELA MUCA - Jaka Lah (4 leta) 
mentorica Majda Cvirn, Vrtec Velenje

Kotiček uredništva

 Starši imajo pravico 
sodelovati  pri 
načrtovanju življenja 
in dela v vrtcu in v 
oddelku ter po dogovoru 
z vzgojiteljem aktivno 
sodelovati pri vzgojnem 
delu, pri čemer morajo 
starši upoštevati 
strokovno avtonomijo 
vrtca.
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Vrtec se predstavi

Vrtec Ledina

Radi delimo izkušnje z drugimi vrtci

Vaš vrtec je še zelo mlad?
Vrtec Ledina je javni vzgojno-

izobraževalni zavod, ki ga je usta-
novila Mestna občina Ljubljana 
1. 6. 2004. Kljub temu, da letnica 
rojstva sega v leto 2004, imamo 
za sabo dolgo in bogato tradici-
jo. Ob razdružitvi vrtca Ljubljana 
Center smo bili omenjenega leta 
postavljeni pred zahtevno nalo-
go in hkrati nov izziv, da postane-

mo samostojen vrtec, ki poudarja 
vseživljenjsko učenje, ustvarjalno 
mišljenje in je odprt za vse, ki nas 
želijo spoznati.

Kje v Ljubljani vas najdemo?
Nahajamo se v samem mest-

nem središču Ljubljane, nedaleč od 
Zmajskega mostu, v bližini železni-
ške in avtobusne postaje. Vrtec ob-
iskuje preko 400 otrok. Zaznamuje 
nas odprtost in prilagajanje potre-
bam staršev, saj je naš vrtec odprt 
od 5.30 do 21.00 ure.

Po čem ste prepoznavni?
Strokovno podlago za delo v 

vrtcu nam daje javno veljavni pro-
gram, Kurikulum za vrtce, ki omo-
goča vsem otrokom enake možno-
sti oz. pogoje za njihov telesni, 
duševni in socialni razvoj, stro-
kovnim delavcem pa avtonomno 
načrtovanje, izvajanje in vredno-
tenje vzgojno izobraževalnega de-
la. Otrokom zagotavljamo pestro 
ponudbo vsebin, metod in oblik 
dela, izvajamo pa tudi programe, 
ki še dodatno bogatijo življenje in 
delo v našem vrtcu. V šestih od-
delkih vrtca izvajamo metodologi-
jo programa »Korak za korakom«, 
katerega značilnost je poudarek 
na individualizaciji, izkustvenem 
učenju, možnosti izbire, sposo-
bnosti odločanja, spodbujanju 
samostojnosti, oblikovanju pozi-
tivne samopodobe in na poglob-
ljenem sodelovanju s starši.

Izvajate tudi dodatne dejavno-
sti?

Dnevni program vrtca oboga-
timo z gibalno-športno delavnico 
v naši veliki telovadnici, računal-
niškimi kotički, tehnično delav-
nico, naravoslovno delavnico in 
otroško kuhinjo, v vrtcu pa delu-
je tudi otroški pevski zborček. Na 
podlagi sodelovanja z zunanjimi 
izvajalci otrokom nudimo dodatne 
programe na področju plesa, spo-
znavanja s tujim jezikom in kultu-
ro, lutkovni abonma ter večdnev-

no bivanje v naravi izven mestne 
občine.

Izvajate kakšen projekt?
V sodelovanju z Zavodom Re-

publike Slovenije za šolstvo in 
šport že drugo leto vodimo pro-
jekt na temo: Spremenjena vloga 
odraslih pri procesno razvojnem 
načinu dela na likovnem podro-
čju. Sledimo ciljem projekta, ki 
nam bodo omogočili ozavestiti 
vlogo odraslega pri načrtovanju, 
izvajanju in evalviranju likovnih 
dejavnosti, povečati razumevanje 
likovnega kurikula in spremeniti 
metodična ravnanja, prenesti iz-
kušnje in znanja tudi na starše. 
Ponosni pa smo tudi na to, da že 
tretje leto kot mentorski vrtec de-
limo svoje izkušnje s strokovnimi 
sodelavci vrtcev, ki so vključeni v 
našo mrežo. V letošnjem letu so 
naša prioritetna naloga načrtova-
ne in spontane dejavnosti s podro-
čja umetnosti, matematike, jezika 
– dejavnosti, ki otroka čustveno in 
miselno pritegnejo.

Kakšno pa je vaše sodelovanje 
s starši?

Poleg že ustaljenih oblik sodelo-
vanja s starši želimo naše sodelova-
nje še poglobiti, zato smo se to le-
to odločili tej vsebini posvetiti več 

Ravnateljica Lučka Postružin

Ljubljana, naša metropola, 
je tudi največje slovensko kul-
turno, gospodarsko in politič-
no središče. Burna zgodovina, 
ki se je v tem prostoru začela s 
prvimi naseljenci že v paleoli-
tiku, se je skozi različna zgodo-
vinska obdobja, še posebej pa 
po letu 1990, samo še zgostila. 
Iz desetletja v desetletje postaja 
Ljubljana lepša, večja, mogoč-
nejša. Majhen odraz tega razvo-
ja je tudi Vrtec Ledine na Reslje-
vi cesti. Solidno grajena stavba 
z zanimivimi arhitekturnimi re-
šitvami, kakšne so mogoče le v 
mestnem središču. Utrip, ki je 
na ulici pred vrtcem drugačen, 
bolj velemestni, a znotraj ven-
darle podoben utripu v vsakem 
drugem vrtcu. Vrtec vodi ravna-
teljica Lučka Postružin, vzgoji-
teljica in univerzitetna diplomi-
rana socialna pedagoginja.
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pozornosti. Organizirali smo aktiv 
strokovnih delavk na temo sodelo-
vanja s starši in si zastavili cilje v 
smislu reševanja nastalih težav in 
izmenjava izkušenj – primeri do-
bre prakse. Podporo in svetovanje 
pri tej vsebini nam nudi višja sve-
tovalka za predšolsko vzgojo Nives 
Zore iz Zavoda Republike Sloveni-
je za šolstvo in šport. Staršem orga-
niziramo tematske okrogle mize, 
strokovna predavanja in razgovo-
re s strokovnjaki različnih področji 
na teme, ki jih izberemo na podla-
gi predlogov staršev ter strokovnih 
delavcev vrtca. Srečanja za starše 
organiziramo v sodelovanju z Mest-
no občino Ljubljana, Oddelkom za 
predšolsko vzgojo, izobraževanje 
in šport, Uradom za preprečeva-
nje zasvojenosti. Zavedamo se, da 
je sodelovanje med vrtcem in starši 
pomembna plat kakovosti predšol-
ske vzgoje, zato jih spoštujemo in 
upoštevamo kot primarne vzgojite-
lje, jim dajemo možnost sodelova-
nja in jih povabimo k sodelovanju 
pri načrtovanju in izvajanju vzgoj-
no-izobraževalnih dejavnosti.

V šolskem letu 2006/2007 poteka 
v okviru Ministrstva za kulturo in 
Ministrstva za šolstvo in šport skup-
ni projekt Leto kulture, katerega 
del smo tudi mi vnesli v naš vrtec. 
V mesecu septembru smo začeli s 
projektom Multikultura v malem: 
vrtec Ledina – včeraj, danes, jutri. 
Cilj projekta je medsebojno sodelo-
vanje strokovnih delavcev vrtca in 
razvijanje kulture nenehnega razvo-
ja in rasti vrtca, spoznavanje ožjega 
in širšega družbenega okolja s pou-
darkom na predstavitvi posameznih 
regij in krajev Slovenije otrokom pa 
tudi njihovim staršem. Projekt smo 
začeli na Primorskem.

Ga lahko malo podrobneje opi-
šete?

V mesecu oktobru in novem-
bru so vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic izvedle številne dejav-
nosti, ki so se navezovale na pri-
morsko pokrajino, otroci pa so 
spoznavali njene tipične značil-
nosti. Naši najmlajši otroci so za-
čeli s soljo. Sol so sipali, stresali, 
okušali, mešali z vodo in jo posku-

šali piti. Ob prepevanju pesmice 
Barčica po morju plava so se igra-
li z vodo, mivko, školjkami, storži, 
ustvarjali z glino in pripravili pra-
vo ustvarjalno delavnico tudi za 
svoje starše. Starejši otroci pa so v 
okviru projekta s pomočjo litera-
ture, fotografij in zemljevida spo-
znavali Primorsko in njene značil-
nosti. V sodelovanju s folklorno 
skupino France Marolt so se sez-
nanili s primorskimi narodnimi 
nošami in različnimi zvrstmi ple-
sa. V hiši eksperimentov so ime-
li možnost poslušanja primorske-
ga narečja, v Mestni galeriji pa so 
se lahko preizkusili v klekljanju in 
si ogledali slikarsko razstavo pri-
morskih slikarjev. V vrtcu so otro-
ci skupaj s svojimi vzgojiteljicami 
izpeljali postopek pridobivanja so-
li in oljčnega olja. S pomočjo svo-
jih staršev, dedkov in babic pa so 
poslušali pravljice v primorskem 
narečju, peli pesmice ter okušali 
jedi, ki so značilne za to regijo. V 
projekt so se aktivno vključile tudi 
kuharice vrtca, ki so nam priprav-
ljale tipične primorske jedi, s ka-
terimi smo obogatili naše jedilni-
ke; od jote, pašte, njokov, rižote z 
morskimi sadeži, bobičev, peciva s 
figovo marmelado … V naslednjem 

koledarskem letu bomo s projek-
tom nadaljevali in se seznanjali še 
z Gorenjsko, Štajersko s Koroško, 
Prekmurjem in Dolenjsko z Belo 
krajino. Projekt želimo širiti in se 
v naslednjem šolskem letu preseli-
ti v države, ki obkrožajo Republi-
ko Slovenijo. Ker je vseživljenjsko 
učenje naša vizija, verjamemo, da 
nam bo to tudi uspelo.

 
Kakšne so vaše želje v novem 

poslovnem letu?
Za nami je mesec veselja, prazno-

vanja in tisočerih želja, veseli mesec 
december. Svoje želje smo predali 
pravemu finskemu Božičku, ki smo 
ga obiskali v Mestni hiši. Pozdravi-
li smo  ljubljanskega župana Zorana 
Jankoviča, zapeli pesmice, vsem za-
želeli vse dobro v letu, ki je pred na-
mi, in Božičku predali sporočila in 
skrite želje vseh nas iz vrtca Ledina.  
Upamo, da bo leto 2007 za naš vr-
tec in za nas vse srečno, zdravo in 
uspešno.

Željam se pridružuje tudi 
Vzgojiteljica.

Urednica

Vrtec Ledina
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O tem in onem iz naših vrtcev

V skupini je dvaindvajset otrok, od 
tega štirinajst dečkov in osem deklic. 
Otroci so stari od tri do šest let. So iz-
redno sproščeni, domiselni in ustvar-
jalni. Izstopa skupina štirih fantov in 
ene deklice, ki so še posebej izvirni 
pri dajanju različnih idej. S pomočni-
co jim vedno prisluhneva in tudi na 
podlagi teh idej načrtujeva dejavno-
sti. Oblikujeva bogato in raznovrstno 
okolje z različnimi spodbudami, ki iz-
zivajo otrokovo željo po udejanjanju.

Tako se je zgodilo tudi tokrat. V vr-
tec sva prinesli star, še delujoč raču-
nalnik, ki je otroke takoj pritegnil k 
načrtovanju in urejanju prostora. Ko 
je bil računalniški kotiček urejen, so 
se otroci seznanjali s programom Sli-
kar, kjer so preizkušali različne izraz-
ne možnosti tega programa. Ugotovili 
sva, da so sicer vešči ravnanja z raču-
nalnikom, a bolj obvladajo različne 
igrice kot slikanje in pisanje. Odločili 
sva se, da jih spodbujava prav pri teh 
dveh dejavnostih.

Po nekaj dneh se je pokvaril moni-
tor in skupino fantov je zanimalo, kaj 
je z njim narobe. Odločili sva se, da 
jim omogočiva vpogled v notranjost 
monitorja. Dva dni so raziskovali nje-
govo notranjost, iskali napake, med 
seboj komunicirali, iskali rešitve, se 
dogovarjali, preizkušali in na koncu 
prišli do ideje, da bodo naredili mo-
torne sani z računalniškim pogonom. 
Najin komentar je bil: »To naju pa res 
zanima, kako bo izgledalo?«

Fantje so začeli z veliko vnemo pri-
povedovati svoje zamisli in obljubila 
sem jim, da jim prinesem stare smu-
či, oni pa naj razmislijo, kako bodo to 
izvedli, naj si priskrbijo načrt za sani 
in material, ki ga bodo rabili.

Naslednji dan je prinesel eden od 
otrok sliko motornih sani in nekaj 
večjih kosov lesa, prav tako sta nekaj 
lesa prinesla še dva otroka, jaz pa sem 
prinesla smuči. Povsem samostojno 
so se dogovorili, kako bodo začeli z 
delom. Ogledali so si načrt, uskladi-
li mnenja in začeli z zabijanjem. Pr-
vi dan je nastala osnovna konstruk-
cija, ki so ji manjkale še »gosenice«, 
motorni pogon in krmilo. Drugi dan 
nam je eden od staršev, ki je mizar, 
prinesel večjo količino različnega le-
sa. Otroci so najprej opazili dva ko-
sa, primerna za »gosenice«, in jih s 
pomočjo tudi uspeli pribiti na obsto-
ječe sani. Pritrdili so še računalniški 
del in druge podrobnosti. Vsak del je 
imel točno določeno funkcijo, ki so jo 
znali dobro obrazložiti. Sani so bile 
že skoraj gotove, ko je nastopila teža-
va, kako pritrditi krmilo. Ob iskanju 
možnosti sem jim ponudila možno 
rešitev, da pokličejo mojega moža, da 
jim zvrta luknjo. Brez pomislekov se 

je eden od fantov odločil, da ga pokli-
če. Pogovor po telefonu je potekal na 
izredno visoki kulturni ravni in proš-
nji je bilo seveda ugodeno. Luknja je 
bila pripravljena in še zadnji del sani 
je bil pritrjen. 

Otroci so bili izredno ponosni na 
svoj izdelek, ki so ga pokazali vsako-
mur, ki je prišel v oddelek, in mu raz-
ložili delovanje vseh delov sani.

S to predstavitvijo dejavnosti sem 
želela spomniti, kako pomembno je 
spremljati otrokovo spontano igro, ki 
jih spodbudi za neko dejavnost, v ka-
teri so aktivni, kjer uporabljajo svo-
je znanje in ga v dejavnosti širijo in 
nadgrajujejo. Ob tem pa se krepijo še 
ostala področja otrokovega razvoja: 
spoznavno, socialno, jezikovno in ču-
stveno.

Zora Belina, vzg. 
Vrtec Velenje, enota Vinska Gora

Prednovoletno srečanje s starši

Kako smo v enoti Vinska Gora prišli do 
motornih sani

V decembru smo Lumpki iz vrt-
ca Podbrdo povabili starše na pred-
novoletno srečanje. Na srečanje smo 
se z otroki pripravljali kar nekaj časa. 

Vadili smo za nastop, ustvarjali sce-
no in »kostume«, izdelali vabila in 
primerno okrasili vrtec. Otroci so na-
zadnje kar težko pričakovali dan sre-

čanja in ga končno tudi dočakali. V 
četrtek, 7. 12. 2006, so v popoldan-
skem času otroci skupaj s starši pri-
šli v vrtec. Srečanje smo pričeli z na-
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stopom otrok. Otroci so se staršem 
predstavili s pesmijo, plesom in dra-
matizacijo zgodbice Svetlane Maka-
rovič Pod medvedovim dežnikom. Z 
dobrim nastopom so otroci presene-
tili starše in tudi naju s pomočnico.

Nastopu je sledila ustvarjalna 
delavnica. Otroci so skupaj s star-
ši izdelovali novoletne aranžmaje – 
ikebane. S pomočnico vzgojiteljice, 
Tino Bizalj, sva pripravili material 
in sredstva za izdelovanje, naloga 
staršev pa je bila priprava svečice, 
katero so nato uporabili za svojo 
ikebano. Za izdelovanje je bilo na 
izbiro veliko različnega materiala, 
predvsem naravnega (različni stor-
ži, orehi, vejice, suhe rože, smreč-
je ...). Material za izdelovanje smo 

nabirali tudi na sprehodih skupaj z 
otroki. Eden izmed ciljev te delav-
nice je bil tudi ta, da otroci ter tudi 
starši spoznajo, kaj vse nam narava 
ponuja in kako te stvari lahko upo-
rabimo. Cilj, ki me pri delu vedno 
spremlja, je, da otroke naučim vi-
deti, ne samo gledati, da znajo torej 
stvari opazovati ...

Vsak otrok je s staršem izdelal 
svojo ikebano, ki jo je nato odne-
sel domov, poleg tega pa so starši in 
otroci ikebane izdelovali tudi sku-
pinsko. Z rezultati skupinskega dela 
smo z Lumpki naslednji dan okrasili 
prostore vrtca in šole.

Ob zaključku srečanja so starši 
pohvalili obliko srečanja in izrazili 
željo po še podobnih srečanjih.

S srečanjem sva zadovoljni tu-
di medve s Tino. Uresničili so se vsi 
najini zastavljeni cilji. Lepo je bilo vi-
deti, kako so se otroci trudili staršem 
pokazati to, kar v vrtcu počnemo. 
Lepo je bilo gledati starše, s kakšnim 
ponosom opazujejo svoje otroke, le-
po je bilo opazovati, kako otroci in 
starši pri izdelovanju sodelujejo, naj-
lepše pa je bilo ob zaključku sre-
čanja čutiti čarobnost prihajajočih 
praznikov. Zahvaljujem se otrokom 
in staršem, ki so nam to čarobnost 
pričarali. 

Laura Brovč, dipl.vzg. 
Vrtec pri OŠ Podbrdo

December je čas pričakovanj in 
obdarovanj, čas Miklavža, Božička 
in dedka Mraza. Še posebej se jih ve-
selijo otroci. Ko samo omenimo ime 
kakšnega od teh dobrih mož, se jim 
oči zasvetijo in že so polni idej, kaj si 
želijo, kako bodo praznovali. V vrtcu 
imenujemo ta čas kar praznični de-
cember. 

Mesec december in prihod dedka 
Mraza morata biti nekaj posebnega, 
zato otroci in strokovne delavke po-
skrbimo, da je prostor praznično ure-
jen. Skupaj z otroki izdelamo izdelke, 
ki nam krasijo stene in visijo s stropa. 
To je urejeno že v začetku meseca de-
cembra. Že prej se z otroki dogovori-
mo, kako bomo našo igralnico okra-
sili. Strokovne delavke in otroci dajo 
ideje, odločimo se skupaj. Ideje po-
nuja lahko tudi odpadni material, ki 
ga v vrtec prinesejo starši. Tako so z 
dejavnostjo posredno povezani tudi 
starši. Ko je ideja izbrana, je potreb-
no pričeti z ustvarjanjem. Od staro-
sti otrok je odvisno, koliko bodo pri 
izdelavi dekoracije sodelovali. Otroci 
prvega starostnega obdobja lahko ti-
skajo s prstki, z žigi, slikajo s čopiči, 
lepijo, rišejo, gnetejo. Starejši pa lah-
ko celotno dekoracijo izdelajo sami, 
narišejo in izrežejo, lepijo, sestavljajo 
mozaik, oblikujejo maso z modelčki, 

gubajo papir, nizajo; skratka možno-
sti je veliko več kot pri mlajših otro-
cih. Ko je ves vrtec lepo urejen, si ga 
skupaj ogledamo.

Nato otroci izdelajo voščilnice, ki 
jih pred prazniki odnesejo domov. 
Narežemo trši papir na želen format. 
Potem pa lahko uporabimo različne 
tehnike, ki ustrezajo starosti in spre-
tnosti otrok. Nalepimo lahko posušen 
drevesni list ali izrezan novoletni mo-
tiv, otroci lahko rišejo v različnih teh-
nikah, tiskajo s prstki in še marsikaj. 

Zelo lepo zadiši, kadar v vrtcu 
pečemo piškote. Že sama priprava 
na peko je za otroke zelo zanimiva. 
Vsi dobijo predpasnike in pokrivala. 
Skrbno si morajo umiti roke. Potem 
opazujejo, kako se pripravi testo in 
poimenujejo sestavine, ki jih potre-
bujemo. Ko je testo pripravljeno, 
pričnejo oblikovati piškote. To de-
lajo lahko s pomočjo modelčkov ali 
pa piškote oblikujejo z rokami. Ko 
so piškoti na pekačih, jih skupaj od-
nesemo v kuhinjo, kjer jih kuharice 
spečejo. Otroci komaj čakajo, kdaj 
jih bodo pokusili. Na koncu sku-
paj naredimo recept. Otroci nariše-
jo pripomočke in snovi, ki smo jih 
potrebovali po vrstnem redu. Tak 
recept izobesimo v garderobi, da 
ga vidijo starši. Piškote pa ponudi-

mo tudi otrokom sosednjih skupin 
in staršem.

Že v začetku meseca decembra 
se z otroki pogovarjamo o tem, kaj si 
želimo, da nam prinese dedek Mraz. 
Želja je veliko. Nato napišemo pismo. 
Dedku Mrazu povemo, da smo bili v 
tem letu zelo pridni in mu želimo, da 
bi bil še naprej tako dober, kot je bil 
vedno. Nato mu otroci svoje želje na-
rišejo. Pismo skupaj odnesemo v poš-
tni nabiralnik. Ko se bližajo božični 
in novoletni prazniki, med obroki pri-
žgemo sveče na mizi. Ko sveče gorijo, 
se trudimo, da se vljudno in tiho po-
govarjamo. Poslušamo tudi umirjeno 
glasbo.

Že v začetku prazničnega meseca 
izdelamo okraske za božično smre-
čico ali novoletno jelko. Otroci jo na-
mreč različno poimenujejo. Okraske 
lahko oblikujemo iz različnih snovi, 
iz slanega testa, iz gline, storžev, pa-
pirja. Kakršni koli že so, otroci so nav-
dušeni, ko jih obešajo na smrečico. Če 
imamo to srečo, da pred vrtcem raste 
kakšen iglavec, ga tudi okrasimo z le-
denimi okraski. Za to delo morajo bi-
ti temperature pod lediščem. Ledene 
okraske naredimo tako, da v plastične 
lončke ali prazno embalažo bonbo-
niere nalijemo vodo, ki smo ji dodali 
kanček barve. Potrebujemo še vrvico 

Praznični december
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Tudi naš vrtec se je pridružil le-
tošnjemu projektu, ki ga je organi-
zirala Turistična zveza Slovenije, z 
naslovom: »Z igro do prvih turistič-
nih korakov.« Naša skupina, 5 do 
6-letnih otrok se je en mesec ukvar-
jala z mestom Ljutomer. Naš cilj je 
bil spoznati in raziskati naše mesto 
ter ga razkazati prijateljem iz vrtca 
Mala Nedelja. Najprej smo se lotili 
našega problema, kaj bomo sploh 
raziskovali. Otroci so predlagali tu-
ristične točke, ki bi jih obiskali in 
jih pokazali še drugim. Tako smo 
se podali na pot po našem prleškem 
mestu Lotmerku, kot mu radi pravi-
mo domačini.

Najprej smo obiskali našega lon-
čarja, gospoda Žumana, in si ogle-
dali njegovo delavnico, sam posto-
pek domače obrti in peč, v kateri 
nastajajo dokončni glineni izdelki. 
Tudi sami smo se preizkusili v lon-
čarjenju in izdelali glinene posodice 
za mame ob njihovem prazniku.

Obiskali smo tudi župana, gospo-
da Špindlerja, in si ogledali njegovo 
pisarno, se z njim sproščeno pogo-
varjali in ugotovili, da ima zelo veli-
ko dela, ker skrbi za celotno mesto.

Nato smo obiskali kulturni dom, 
kjer se odvijajo naše lutkovne pred-
stave, razne prireditve in razstave 
v galeriji. Tukaj se tudi srečujemo 

z drugimi prijatelji iz celotne obči-
ne Ljutomer. Zelo radi zahajamo v 
naš mestni park, zato smo ga z ve-
seljem uvrstili med pomembne toč-
ke mesta. Tam se sproščeno igramo, 
si oddahnemo od mestnega vrveža 
in v tišini opazujemo veverice. Nis-
mo pozabili na naš hipodrom, ki je 
vsem zelo dobro poznan, saj se rav-
no tam odvijajo tradicionalne ka-
saške dirke. Ponosni smo na našo 
mestno knjižnico, ki je zelo bogata 
in se nahaja ravno v središču mesta, 
natančneje v mestni hiši. Tedensko 
nas obogati s pravljičnimi urami in 
s svojo pestrostjo knjig. Poiskali pa 
smo tudi lokalno turistično organi-
zacijo, ki nam je pomagala dopolni-
ti naš turistični kotiček, in tam smo 
izvedeli vse potrebne informacije o 
mestu. Ves čas smo sproti oblikovali 
plakat s slikovnim gradivom in do-
polnjevali vrtčevski turistični koti-
ček. 

Projekt smo zaključili z obiskom 
prijateljev iz že prej omenjenega vrt-
ca Mala Nedelja in jih popeljali po 
mestu, jim ga razkazali in izmenja-
li medsebojne izkušnje. Izdali smo 
tudi zloženko in se predstavili pre-
ko nje vsem sodelujočim v projektu, 
staršem in širši javnosti. Otroci so v 
projektu uživali, se družili s prijate-
lji in spoznali, da je naše mesto res 
mesto, ki je vredno ogleda.

Nada Rajtman, dipl. vzgojiteljica, 
Vrtec Ljutomer

O tem in onem iz naših vrtcev

ali tanjšo žico, ki jo dodamo vsakemu 
okrasku posebej. Vse skupaj postavi-
mo na prosto in naslednji dan okra-
ske že lahko obesimo. Ko so prazniki 
mimo in postane topleje, vrvice ali ži-
ce poberemo z drevesa.

V vrtcu zaključimo december s pri-
hodom dedka Mraza. Božič, novo leto 
ter dan samostojnosti otroci praznu-
jejo v svojih družinah. Otroci dedka 
Mraza pravljično doživljajo in ga ne-
strpno čakajo. Tisti dan, ko pride, je 
v našem vrtcu veliko veselega vzne-
mirjenja. Otroci kar naprej sprašujejo, 

kdaj bo prišel in nestrpno gledajo pro-
ti vratom. Nekateri, zlasti mlajši otro-
ci, se ga bojijo in tudi jokajo. Večino-
ma jih je mogoče potolažiti. Če pa nič 
ne pomaga, gremo s takim otrokom iz 
igralnice. Večina otrok v pričakovanju 
gleda dobrega moža in odgovarja na 
njegova vprašanja. Včasih pove, kaj 
se mu je na poti do vrtca že zgodilo, 
ali pa postreže s krajšo pravljico. Sku-
paj mu zapojemo nekaj pesmic. Na 
koncu vsakega obdari z osebnim da-
rilcem. Skupina dobi tudi skupno da-
rilo, igrače, ki jih potrebujemo. Zelo 

je pomembno, da otroke pripravimo 
za odpiranje skupnega darila. Opozo-
riti jih je potrebno, da ne planejo vsi 
naenkrat, da si igrače najprej vsi sku-
paj ogledamo, nato pa se z njimi igra-
mo. Skupaj z dedkom Mrazom se tu-
di fotografiramo. 

Vida Ščančar, dipl.  vzgojiteljica 
Vrtec Črnuče, Ljubljana

Raziskovali smo svoje mesto

Na obisku pri lončarju
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Izkušnje v svetu kažejo, da pri 
požarih največ ljudi umre zara-
di dima in strupenih plinov, ki se 
sproščajo ob gorenju, manj pa za 
posledicami opeklin. Otroci do 
petega leta starosti so v največji 
nevarnosti, ko začne goreti. Posta-
nejo panični in se skrijejo v oma-
re ali pod posteljo. Majhni otroci 
potrebujejo posebno pomoč, da 
ubežijo ognju. Novejša spoznanja 
na področju predšolske vzgoje po-
udarjajo, da so znanja, izkušnje, 
pridobljene z lastno aktivnostjo 
otrok, veliko boljše, trajnejše in 
prijetnejše, kot pa spoznanja, ki 

so bila pridobljena s poslušanjem, 
razlaganjem odraslih. Zato se tru-
dimo vzgojno delo v vrtcu organi-
zirati tako, da so otroci aktivni v 
procesu spoznavanja. 

Raziskovalna naloga, ki smo 
jo izvedli, je potekala dva tedna 
v mesecu oktobru. Skupaj smo 
ugotovili, da se v naravi lahko ku-
ri, vendar ne v vsakem vremenu, 
ne kjer koli in ne v vsakem let-
nem času. Ogenj lahko zakurijo 
le odrasli, otroci pa se z ognjem 
ne smejo igrati, ker je ogenj zelo 
nevaren. Spoznali smo se s pokli-
cem gasilca.

Večina pridobljenih informacij 
bo prišla prav v vsakdanjem življe-
nju, saj se ogromno požarov zgodi 
zaradi nevednosti in igranja z vži-
galicami, vžigalniki. Otroci so do 
večine spoznanj prišli s pomočjo 
strokovnjakov – gasilcev, z nepo-
srednim opazovanjem in praktič-
nim delom, kolikor je bilo le mo-
goče. To je zagotovilo, da bodo 
spoznanja trajnejša in kvalitetnej-
ša.

Adrijana Čelič, dipl. vzg., 
OŠ Šmarjeta, Šmarješke Toplice,  

vrtec Sonček                                                                           

Nevarnosti ognja in srečanje z gasilci

Z otroki, starimi eno leto do dve 
leti in pol, smo bili letos vključeni 
v inovacijski projekt v sodelovanju 
z ZRSŠ, z naslovom Spremenjena 
vloga odraslega pri likovnih dejav-
nostih. Med prvim in drugim letom 
starosti avtorji označujejo likov-
no izražanje kot stopnjo čečkanja. 
Otrok se v tej starosti začne zavedati, 
da materiali puščajo za seboj sledi. 
Otroci te materiale raziskujejo, opa-
zujejo in uživajo v gibanju roke, ki 
drži pisalo in pušča sledi. Te poteze 
niso posledica zavestnega likovnega 
dela, ampak izraz otrokove gibalne 
dejavnosti. Otroci so imeli možnost 
risanja z mehkim svinčnikom, suhi-
mi barvicami, voščenkami, kreda-
mi, ter slikanja s prstnimi barvami, 
tempera in vodenimi barvami. Spo-
znali so tudi mešanje tempera barv, 
ter kontraste (črno-belo).

Poleg različnih materialov za ri-
sanje sem otrokom ponudila tudi 
podlogo, različnih velikosti, oblik 
ter barv. Pri risanju so otroci preiz-
kušali različne telesne položaje: le-
že in sede na tleh, stoje ali sede za 
mizo, stoje ob steni, tabli.

Otroci so bili pravi mali razis-
kovalci, željni novih izzivov. Za 

igro sem jim ponudila večje ka-
menje, obdelan les, blago, škatle, 
testenine, slano testo in glino. Iz-
kušnja z glino je bila nekaj poseb-
nega zato, ker je bila otrokom ne-
poznana in težka za oblikovanje. 
Otroci so našli svoj način preobli-
kovanja, in sicer so glino trgali na 
koščke. Le-ti so se na zraku po-
sušili in jim služili za nadaljeva-
nje igre. Otroci so opazovali tudi 
obraten proces priprave gline za 
gnetenje (suha glina namočena v 
vodo). Starejši otroci so aktivno 
sodelovali pri pripravi, izvedbi li-
kovnih dejavnosti in pospravlja-
nju po dejavnosti. 

Otrokom sem omogočila opazo-
vanje spodbudnega okolja z jasni-
mi, nazornimi, kakovostnimi likov-
nimi deli. Izdelala sem plastificirano 
knjigo z reprodukcijami umetniških 
likovnih del, različnih avtorjev, ilu-
stratorjev. Uredila sem zbirko raz-
glednic z različnimi motivi, barvne, 
črno-bele. 

Otrokom sem ponudila tudi za-
nimivo čutno izkušnjo, ki so jo 
po končani dejavnosti prenesli 
na papir. Izzivi so bili zelo različ-
ni: papir, testenine, različne zvr-
sti glasbe, različni predmeti, buče, 
napolnjene plastenke. Po konča-
ni dejavnosti oz. raziskovanju so 
otroci doživetja risali z mehkim 

Inovacijski projekt z Zavodom RS za 
šolstvo
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svinčnikom na papir. Ugotovila 
sem, da se je v risbi intenzivnost 
doživetja izražala z močnimi črta-
mi, barvanjem čez cel list papir-
ja. Otroci so po takem izzivu risali 
dalj časa in večkrat, kot pa če iz-
ziva ni bilo. Napredek pri otroški 
risbi je bil viden, saj so se začetne 

strukture in črte preoblikovale v 
spirale in posamezne like  (v skla-
du z razvojem otrok). 

Med letom smo odkrili veliko 
različnih materialov, tehnik, sred-
stev, primernih za otroke v najmlaj-
ših skupini otrok. Dragocene so bile 
tudi izkušnje sodelavk iz drugih vrt-

cev, s katerimi smo se srečevale na 
srečanjih članov inovacijskega pro-
jekta. 

Bernarda Hvala, vzgojiteljica, 
Vrtec Ledina, Ljubljana

Strokovne delavke vrtca Mežica 
smo omogočile različne dejavnosti 
za razvijanje motoričnih sposobno-
sti in spoznavanje vloge narave v 
povezavi z gibanjem v naravi. 

     Začeli smo s snežakovo olim-
piado v mesecu februarju (štafetne 
igre, igre po postajah, osnovne ob-
like gibanja; vse aktivnosti smo iz-
vajali na snegu), sledile so gimna-
stične vaje v mesecu marcu (igre s 
padalom (učili smo se rokovanja s 
padalom): Kokice, Formula ena, Ne-
vihta, Vrtiljak, Mavrica, Dežnik …), 
nadaljevali smo s poligoni v mesecu 
aprilu (teme poligonov so bile: Ko 
medvedek gre v gozdiček, Cirkus, 

Po nevarni poti do presenečenja …) 
in dejavnostmi na prostem v mesecu 
maju (kolesarjenje, vožnja s skiroji, 
igre z žogo, igre s padalom, izleti, 
igra v peskovniku …) ter zaključili 
s pripravami na zaključno predsta-
vitev projekta v mesecu juniju. Vse-
skozi smo vključevali aktivne spre-
hode in gibalne minutke.

Vključene so bile vse skupine 
v vrtcu. Dejavnosti smo prilagaja-
le starosti in sposobnostim otrok. 
Upoštevale smo pobude in ideje 
otrok, jih zapisovale in shranjevale; 
prav tako smo shranjevale fotogra-
fije, izdelke otrok, plakate, komen-
tarje in izjave otrok v zvezi s pro-

jektom. Na hodnikih pa smo vsak 
mesec urejali oglasne deske in ta-
ko obveščali starše o poteku projek-
ta. Zaključno predstavitev projekta 
smo uspešno izvedli v šolski telo-
vadnici. Gibalne dejavnosti smo pri-
kazali ob glasbi s CD-ja z naslovom 
Knjigobube praznujemo. 

     V telovadnici smo pripravili tu-
di razstavo o projektu, na kateri so 
si lahko starši in ostali obiskovalci 
ogledali celotno zbrano gradivo.

Mojca Šimenc, dipl. vzg. 
OŠ Mežica, enota vrtec  

Z gibanjem v novi dan

Kdaj, to je vprašanje
Zjutraj se pogovarjamo o bratcih 

in sestricah, ki bi jih radi imeli. 
Aljaž reče: »Jaz bom imel oba, 

sestrico in bratca.« 
Vprašam: »Ali se o tem že pogo-

varjate, se je mamica že odločila?« 
Aljaž odvrne: »Danes še ne.«

Čudna cena
Otroci se igrajo trgovino. Maja 

izbere knjigo in vpraša prodajalko 
Brino:

 »Koliko stane?«
Brina odgovori: »Tisoč preveč.«

Navdušenje
Matic ob odhodu  navdušeno 

pripoveduje očetu: »Veš, danes 

smo se imeli fajn, nič se nismo ig-
rali in nismo imeli igrač.«

Kdo je umrl?
Ob smrti papeža se otroci pogo-

varjajo in Jernej reče: »Veš, umrl je 
oče celega sveta.«

»Ja, saj vem, da je umrl papež,« 
reče Andraž. 

Oglasi se Matic: »Ne, ti ne veš! 
Umrl je drugi od Janeza Pavla.«

Čudno drevo
Ob opazovanju dreves in plo-

dov v gozdu vprašam otroke, kje 
rastejo storži. 

Pa odgovori Barbara: »Na stor-
ževih drevesih.«

Nova beseda
Pri pogovoru z učiteljem smu-

čanja o tem, kaj vse lahko naredi-
mo iz snega, pravi Neža:

 »Veš, mama in dedi sta zame 
naredila kalu.«      

Razlaga 
Ob prihodu v vrtec deklica pove 

vzgojiteljici, da se slabo počuti.
Vzgojiteljica:  »Vidim, da nekaj 

ni v redu s tabo.«
Deklica razloži: »Veš, moj mo-

torček ne dela in se moram na roč-
ko poganjati.«

Rozalija Kovač,  
pomočnica ravnateljice

Malo za šalo in malo za res iz Vrtca Velenje
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Kurikulum za vrtce (1999) 
in medpodročne povezave

Že Kurikulum za vrtce, s katerim 
se praktično vsakodnevno srečuje-
mo tako pri načrtovanju, izvajanju 
kot tudi pri evalvaciji svojega dela, je 
zastavljen tako, da se področja med 
seboj povezujejo in vsebine preple-
tajo, čeprav je vsako področje pred-
stavljeno posebej s cilji, dejavnostmi 
in vlogo odraslih. V uvodu Kuriku-
luma za vrtce (1999) je zapisano, 
da otrok dojema in razume svet ce-
lostno. Prav tako nas k razmišljanju 
o povezavah in upoštevanju le-teh 
vodi predvsem načelo horizontalne 
povezanosti, ki pravi: Povezovanje 
dejavnosti različnih področij dejav-
nosti v vrtcu in pri tem različnih vi-
dikov otrokovega razvoja in učenja, 
saj je za predšolskega otroka pose-
bej značilno, da so soodvisni in med 
seboj povezani tudi vidiki njegovega 
razvoja, izbor tistih vsebin ter metod 
in načinov dela s predšolskimi otro-
ki, ki upoštevajo specifičnost predšol-
skega otroka in zato v največji meri 
omogočajo povezavo različnih podro-
čij in dejavnosti v vrtcu (Kurikulum 
za vrtce, 2003).

Področja matematike in 
gibalno plesne vzgoje ter 
povezava med njima

Zakaj ravno gibalno plesna vzgo-
ja in matematika? Matematika je ra-
cionalna dejavnost, gibalno plesna 
vzgoja pa je iracionalna. Vendar v 
eni in drugi najdemo oba elemen-
ta. Tudi matematika je lahko iraci-
onalna in ples je lahko še kako ra-
cionalen – razumski. V literaturi 
velikokrat omenjajo levo in desno 
možgansko poloblo. Kroflič in Go-
bec (1995) menita, da naj bi bila le-
va možganska polobla zadolžena za 
analizo (zaporedne procese), desna 
pa za sintezo (paralelno) obdelavo 
informacij. Vendar Kroflič in Go-
bec (1995, po Russel 1987) omenja-
ta tudi celostno (holistično) vzgojo, 
kot je vzgoja z umetnostjo, ki naj bi 
enako vzpodbujala besedno-anali-
tično in tudi estetsko-sintetično miš-
ljenje. Menim, da je gibalno plesna 

vzgoja več kot le razvijanje določe-
nih sposobnosti. Po mojem mnenju 
je to vzgoja za nenasilje, vzgoja za 
povečevanje strpnosti in sodelova-
nja ter spoštovanja drugačnosti, kot 
pravi Kroflič (1995). Vse to so danes 
temeljni problemi sodobne družbe, 
tako v svetu kot pri nas. V zadnjem 
času smo udeleženi v procesu sode-
lovanja, povezav in sobivanja z ljud-
mi, ki prihajajo k nam iz različnih 
delov sveta zaradi različnih vzro-
kov, predvsem pa za zaslužkom. 
Marsikje, tudi pri delu z otroki, je 
zaznati strah, negotovost pred no-
vim načinom komunikacije, delom 
in tudi življenjem v sobivanju. Vse 
se spreminja hitro in bliskovito. Po-
skrbimo, da se bo razvijalo in obra-
čalo na pozitivno, dobro stran. Za to 
smo odgovorni vsi, še posebej mi, ki 
vzgajamo. Ali bomo otroke vzgajali 
v odprte, dojemljive osebe, ki bodo 
pripravljene na spremembe, je od-
visno predvsem od nas vzgojiteljev. 
Vzgajamo namreč s svojim vzgle-
dom, saj so otroci pravi strokov-
njaki za zaznavanje neizrečenega, 
skritega, neverbalnega. Iz naših gi-
bov, mimike, nebesednega izraža-
nja lahko razberejo naše strinjanje, 
nestrinjanje, naklonjenost, nena-
klonjenost, določeni stvari, osebi, 
mišljenju. In prav tukaj vidim pri-
ložnost za premostitev težav, tako 
v komunikaciji kot v sprejemanju 
drugačnosti. Gibalno plesna vzgo-
ja nam nudi način, kako se dotak-
niti, povezati se z drugim bitjem na 
naraven, prijeten, sproščen način. 
Z dotikom, plesom, gibom, glasbo, 
ki je otrokom blizu, bomo zelo ver-
jetno našli stik z drugim bitjem, pa 
naj se po govorici, barvi kože še ta-
ko razlikuje od drugih. Otroke mo-
ramo naučiti, da je drugačnost oz. 
raznolikost nekaj koristnega, saj se 
lahko drug od drugega veliko nau-
čimo in s sintezo različnega lahko 
ustvarimo nekaj novega, dobrega za 
nas vse. Glavna področja, s katerimi 
se ukvarjamo in jih raziskujemo na 
naših Gibalnih uricah, so: teža, viši-
na, geometrijske oblike in orientaci-
ja v prostoru. 

Opis primerov iz prakse
Igramo se z žogami in baloni. Ig-

ra je dinamična in poteka po celem 
prostoru. Pripravim škatle, ki se jih 
otroci vedno razveselijo. Po prostoru 
jih potiskajo, zlezejo vanje … Prvič 
omenimo tudi oblike. Žoga je okro-
gla, škatla je oglata. Otroci omenijo, 
da je škatla »kockasta«. Res je podo-
bna kocki. Mi rečemo kvadratna in 
jo primerjamo s pravokotno škatlo, 
ki je v bližini.

Otrokom skušam v igri »Pod no-
gami« (Videmšek, Šiler, Fišer, 2002) 
pokazati različne načine držanja 
nog. Otroci držijo noge »trikotno« ali 
»okroglo«. Drugi otroci lezejo pod 
nogami in ugotavljajo, kateri način 
držanja nog je lažji.

Eva pripomni: »Ti boš šla težko 
pod nogami Pie.« 

Vprašam jo: »Zakaj?«
Eva: »Ker si velika.«
Jaz seveda vseeno poskusim in 

sledi veliko smeha in zabave.

Za dobro prakso

Gibanje v povezavi z drugimi področji
Povzetek:

Na Pedagoški fakulteti, smer 
predšolska vzgoja, sem leta  
2005 diplomirala z nalogo Med-
področne povezave: gibalno 
plesna vzgoja – matematika. 
Naloga predstavlja teoretično 
opredelitev medpodročnih po-
vezav gibalno-plesne vzgoje in 
matematike. Pri iskanju mode-
la povezovanja izhaja iz oblik 
aktivnega učenja, empirični del 
pa opisuje povezovanje v prak-
si. Otroci v medpodročnih po-
vezavah pridobivajo na podro-
čju ustvarjalnega giba, usvojijo 
osnovne matematične pojme, 
naučijo se sproščati in umirja-
ti, delovati in ustvarjati v sku-
pini, vzpostavljati vzajemen 
odnos, ki temelji na spoštova-
nju in sprejemanju drugega, tu-
di drugačnega od sebe. Vse to 
pripomore k njihovi osebnostni 
rasti in razvoju in jim vsekakor 
pomaga pri vključevanju v raz-
lična področja življenja.
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Tako smo spontano prišli tudi do 
vidika ocenjevanja situacije, ki tudi 
sodi na matematično področje. Ali 
bo velika Lidija prišla skozi tako maj-
hen prostor ali ne. Vsekakor je dekli-
ca skušala oceniti situacijo in mi smo 
naredili preizkus. 

Eden od dečkov ne sodeluje, tem-
več nas opazuje. Vidim, da ga zani-
ma, ker vedno pripomni kaj zanimi-
vega. Opazuje in razmišlja. Prosim 
ga za pomoč. Po prostoru razpore-
dim like: plastične obroče in trikot-
nike ter kvadrate iz kolebnic. Iz ene 
kolebnice naredim najprej samo pol 
kvadrata. Dečka prosim, da kvadrat 
dokonča z drugo kolebnico – to tu-
di naredi. Vidim, da razume. Otro-
ci si potem izberejo like iz papirja: 
trikotnike, kroge in kvadrate, ki jih 
imam pripravljene in z njimi hodijo 
po prostoru. Na znak tamburina se 
otroci na podlagi svojih znakov raz-
vrstijo v like na tleh. Vsem gre zelo 
dobro, le deček, ki ni popolnoma ra-
zumel navodil zaradi jezikovne ovi-
re, je nekoliko zmeden. Vendar mu 
pomagam. Z gibi mu skušam poka-
zati potek igre in izberem si isti lik, 
kot ga ima on, ter skupaj potujeva po 
prostoru. Vidim, da zdaj razume in 
je zadovoljen. 

Igramo se še drugo igro s podo-
bno vsebino in ciljem. Pripravim 
predor iz blaga z »okroglim« vho-
dom – obročem in leseno igralo s 
»kvadratnim vhodom«. To so naši br-
logi in mi smo medvedi, opremlje-
ni z okroglimi znaki ali krogi in lisi-
ce s kvadratnimi znaki ali kvadrati. 
Sprehajamo se po gozdu in ko se bli-
ža noč (na znak tamburina), zleze-
mo vsak v svoj brlog.  Tu je potrebno 
kar veliko spretnosti in razmišljanja. 
Znake si lahko tudi zamenjajo in se 
spremenijo iz medveda v lisico in 
obratno.

Za zaključek in umiritev naredi-
mo kratko vajo sproščanja na blazi-
nah. Ko se umirimo, naredimo dve 
vaji iz joge (Schmidt 22, 24). 

Otroci čudovito uporabijo svoje te-
lo in gib za izražanje različnih čustev, 
misli in tudi pojmov. Okroglo in ogla-
to so znali zelo prepričljivo pokazati z 
nogami, rokami, celim telesom. Pred 
tem smo se zabavali in skozi igro spo-
znavali značilnosti okroglih in oglatih 

predmetov. Žoge so univerzalne in si-
lijo h gibanju. V veliko veselje pa so 
jim tudi kartonske škatle. Ko jih po-
nudiš otrokom, ni potrebno dajati no-
benih navodil. Spontano zlezejo va-
nje, se skrijejo v in pod njih. Igra je 
bila zelo intenzivna in dinamična in 
je potekala po celem prostoru. Prilož-
nostno smo omenili tudi oblike in jih 
primerjali tudi s kotaljenjem. Ugotav-
ljali smo, zakaj se žoga lažje in hitreje 
kotali kot škatla. 

V igro sem vključena tudi jaz in 
tako se skupaj učimo. Dobro vzduš-
je lahko pričaramo tudi s humorjem. 
Ko sem poskušala zlesti pod nogami 
ene od deklic, je bila situacija zelo 
smešna in seveda smo se od srca na-
smejali. S tem sporočamo otrokom, 
da se lahko na svoj račun včasih tudi 
pošalijo in da se naučijo razlikovati 
smeh od posmeha. Seveda je pri tem 
treba biti zelo previden. Zato je do-
bro večkrat izpostaviti sebe. Otroci te 
situacije zlepa ne pozabijo in me tu-
di čez dolgo časa spomnijo nanjo.

Neprimerno bi bilo izpostavljati 
dečka, ki se ni vključil v igro aktiv-
no, temveč je bil pasiven in je situ-
acijo le opazoval. Želela sem se pre-
pričati, če igro razume s tem, ko sem 
ga prosila za pomoč. Ker otroci radi 
pomagajo in se tako čutijo pomemb-
ne, je tudi ta deček pokazal, kaj zna. 
Brez težav je iz dveh kolebnic sesta-
vil kvadrat. 

Kako je gibalno izražanje po-
membno, se je izkazalo tudi v pri-
meru dečka, ki ni razumel jezika. 
Potek igre sem mu razložila gibalno, 
z mimiko in s tem, ko sem se tudi sa-
ma skupaj z njim vključila v igro. Po-
membno je, da pustiš otrokom tudi 

možnost izbire. Otroci so vloge lah-
ko tudi zamenjali in s tem tudi način 
gibanja. Zelo radi izvajajo vaje iz jo-
ge. Poleg sprostitvene funkcije spod-
bujajo otrokov miselni, čustveni in 
duhovni razvoj. Otroci spoznavajo 
svoje telo in ga obvladujejo, s tem 
pa razvijajo samopodobo. Ne tekmu-
jejo, temveč izvajajo vaje na podla-
gi svojih zmožnosti in z večkratnim  
ponavljanjem določeno vajo izpo-
polnjujejo in nadgrajujejo. 

S povezovanjem področij ter ak-
tivnim izkustvenim učenjem sem po-
skušala doseči cilje, ki sem si jih zasta-
vila in še več. Med igro in interakcijo z 
otroki se pojavijo še drugi cilji in izzi-
vi, ki jih prav tako uresničujemo, če-
prav niso natančno vnaprej določeni. 
Tudi to je čar vzgojiteljskega poklica. 
Pri druženju z otroki se vsakič zgodi 
kaj novega, neponovljivega. Nepre-
cenljiva se mi zdi zmožnost izkoristiti 
situacijo, ki se ti ponudi. 

Lidija Jerše, dipl. vzg. 
Vrtec Kočevje
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Uvod
V vrtcu delam kot vzgojiteljica 

dvanajst let. Srečala sem se z vsemi 
starostnimi skupinami otrok, od pr-
vega starostnega obdobja do prve-
ga razreda v devetletki. Letošnje le-
to delam v skupini štiri- do petletnih 
otrok. Prisotnost otrok je zelo visoka 
skozi vse leto. Otroci so izredno ži-
vahni, nemirni, tudi agresivni, ven-
dar vodljivi. So precej glasni. S sode-
lavko navajava otroke na normalno 
jakost glasu. Pri tem si pomagava 
z različnimi sprostitvenimi igrami. 
Obe sva se udeležili seminarjev na 
temo sprostitev. Pridobljeno znanje 
sva si s kolegico izmenjali. S pridom 
pa ga uporabljava tudi v skupini.

Kako ravnava z nemirnimi, 
impulzivnimi otroki?

Izogibava se frontalnim oblikam 
dela, saj imava nad manjšimi skupi-
nami boljši nadzor, igra poteka bolj 
umirjeno pa tudi storilnost je več-
ja. Ker se zavedava, da so pravila za 
take otroke potrebna, čeprav se jim 
upirajo, sva pri tem dosledni. Težko 
je izbrati pravo mero nadzora (ne 
preveč, ne premalo). Če je le mož-
no, preprečujeva spore in medse-
bojna obračunavanja tako, da otro-
ke preusmeriva, še preden pride do 
sporov. Ugotavljava, da je vsak ne-
mirni otrok svet zase, zato se za-
vedava, da ni splošnega recepta za 
delo z njimi. S spoznavanjem njego-
ve osebnosti in reakcij skušava ob-
likovati stil, ki je najbolj učinkovit. 
Poleg tega pa se v vedenju vsakega 
otroka mnogokrat odraža družinska 
vzgoja.

Omogočava jim veliko gibanja na 
prostem in jih spodbujava pri šport-
nih dejavnostih (odziv je zelo do-
ber, pa tudi lokacija vrtca nam v ve-
liki meri to omogoča). 

Zakaj so otroci nemirni?
Stres se pri otroku pogosto ka-

že v obliki nemira in nesposobnosti 
koncentracije. Vzrokov za tako sta-
nje je najpogosteje več. Da bi otroku 
lahko pomagali, je potrebno poiska-
ti vzroke za notranjo napetost (Wil-

mes Mielenhausen, 1999). Avtorica 
ugotavlja nekaj možnih vzrokov.
•	 Preveč igrač: otrok nima več pre-

gleda in se z v vsako igračo igra 
le kratek čas ter prepogosto me-
njava dejavnost.

•	 Preobremenitev oz. premalo 
prostega časa: mnogi otroci ima-
jo poleg šolskih obveznosti še 
celo vrsto drugih. To je vedno 
bolj prisotno tudi pri predšolskih 
otrocih.

•	 Zasičenost z mediji: preveč časa 
preživi pred televizijskim spre-
jemnikom (ob množici progra-
mov) ali za računalnikom.

•	 Premalo možnosti za igro in pre-
malo možnosti za gibanje.

•	 Visoka pričakovanja staršev.
•	 Prevelike zahteve v šoli, nesmi-

selne učne vsebine.
•	 Konflikti v družini: zakonski 

problemi staršev, ločitev, brez-
poselnost, slabi bivalni pogoji, 
neusklajenost službenih in do-
mačih opravil, konflikti z brati 
ali sestrami.

•	 Pomanjkanje občutka varnosti, 
zanesljivosti, čustvene bližine, 
ljubezni.

•	 Notranje napetosti in rane pa 
niso le posledice težav zunaj 
družine (npr. v šoli in okolici). 
Pogosto izhajajo iz družine 
same, ki skuša zaradi lastnih ne-
rešenih konfliktov otroka stlačiti 
v obstoječi sistem, ki pa ovira 
otrokove potrebe po samostoj-
nem razvoju, po razumevanju in 
sprejemanju.

•	 Telesne in duševne motnje v raz-
voju, bolezni in primanjkljaji.

•	 Travmatične izkušnje.

Brigitte Wilmes Milenhausen 
(prav tam) ugotavlja, da so stal-
ni nemir, motnje koncentracije, ve-
denjske motnje, motnje spanja po-
sledice »ponorele« hitrosti, s katero 
živimo. Veljajo tako za otroke kot tu-
di za odrasle. Zato potrebujemo tiši-
no, da lahko odkrijemo svoja čustva 
in fantazije, da se osredotočimo na 
tisto, kar delamo, da najdemo rav-
notežje in si naberemo novih mo-

či. Le tisti, ki je sam sposoben miru, 
lahko tudi otroka pripelje do njega. 
Odkrivanje tišine je možno zunaj, v 
naravi ali pa doma. 

V današnjem času imajo star-
ši vedno manj časa za intenzivno 
ukvarjanje z otroki. Veliko otrok ob-
iskuje vrtec, vsi hodijo v šolo, zato 
sta ti dve ustanovi za vzgojo zelo 
pomembni (Srebot, Menih, 1996). 
Anica Uranjek (1995) ugotavlja, da 
je že v vrtcu in v šoli vse več ne-
mirnih, razdražljivih in tudi suro-
vih otrok, ki težko zdržijo dalj ča-
sa pri eni aktivnosti. Način življenja 
je tak, da je vse manj možnosti za 
to, da bi človek mogel slediti svoje-
mu naravnemu ritmu, v katerem se 
menjavata aktivnost in počitek, na-
petosti in sprostitev, obremenitev in 
olajšanje.

Zato mora mlademu človeku čim 
bolj zgodaj priti v zavest: 
•	 da si mora in sme vedno jemati 

čas za uravnavanje notranjega 
ravnotežja,

•	 da ima sam v sebi vse možnosti 
in danosti za učenje, zbranosti 
in zaupanja v samega sebe, 

Sprostitev nemirnih otrok
Povzetek: 

Vzrokov za nemirnost in no-
tranjo napetost v otroku in med 
otroki v oddelku je več. Za no-
tranjo napetost je zato najprej 
potrebno poiskati vzroke. S so-
delavko ugotavljava, da je vsak 
nemiren otrok svet zase, zato se 
zavedava, da splošnega vzgoj-
nega recepta ni. Stalni nemir, 
motnje koncentracije, vedenj-
ske motnje, motnje spanja in 
podobno so lahko tudi posle-
dice »ponorele« hitrosti, s kate-
ro živimo. Zato potrebujemo ti-
šino, da lahko odkrijemo svoja 
čustva in fantazije, da se osre-
dotočimo na tisto, kar delamo, 
da najdemo ravnotežje in si na-
beremo novih moči. To velja tu-
di za otroke. Poiskali in preiz-
kusili sva nekaj sprostitvenih 
tehnik.
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•	 da je to umetnost, ki se je lahko 
vedno nauči.
Avtorica (prav tam) v nadaljeva-

nju predlaga, naj sledimo otroko-
vim notranjim vzgibom, saj bodo 
le takrat otroci ustvarjalni in vedri. 
Otroke moramo čimbolj zgodaj na-
učiti, da bodo znali uporabljati svo-
je zmožnosti, da bodo znali najti 
svoj ritem v izmenjavi igre in dela, 
razigranosti in resnosti, zbranosti 
sproščenosti.Vprašanje je, kako? Gi-
banje, na primer, je zelo dobro sred-
stvo za učenje, za sproščanje in za 
ustvarjanje ugodne klime. Z giba-
njem že predšolskim otrokom po-
magamo, da »predelajo« težka do-
živetja, neugodne izkušnje in razne 
duševne obremenitve in tako pri-
dejo do notranjega ravnotežja in ga 
ohranijo (Uranjek, 1995).

Kroflič (1992) pravi, da je gibanje 
ena od osnovnih človekovih potreb. 
Ustvarjanje je najvišja človekova po-
treba. Ob ustvarjanju z gibanjem se 
povezujeta temeljna in najvišja člo-
vekova dejavnost v novo vrednost. 
To se kaže v človekovi sproščenosti, 
dobrem počutju, zadovoljstvu, v pri-
sluškovanju sebi in odzivanju oko-
lju. Otrokom je ustvarjanje z giba-
njem naraven način izražanja, ki jih 
sprošča, zadovoljuje, osrečuje, ta-
ko v igri, v vrtcu, pri pouku. Kroflič 
(prav tam) pravi, da gibanje ni samo 
sebi namen, ampak vpliva na emo-
cije, na zavedanje sebe, zaznavanje 
prostora in časa in še na marsikaj. 
Gibanje deluje sprostitveno na mi-
šično in duševno sprostitev otrok in 
odraslih. Človek z gibanjem sprošča 
napetost, ki je posledica raznih pri-
tiskov v njem samem in iz okolja. 

Sprostitvena vzgoja uporablja do-
mišljijo, gibanje, zvoke, barve, tele-
sni stik in svet čutil. Cilj sprostitvene 
vzgoje je seznanitev otrok z resnico, 
da je sproščenost človekovo narav-
no stanje, ki je pomembno za naše 
telesno in duševno zdravje. 

V nadaljevanju bom predstavila 
nekaj sprostitvenih tehnik, iger, ki 
otrokom pomagajo k sprostitvi.

Avtogeni trening je ena od metod 
usmerjene sprostitve, ki jo uporab-
ljamo odrasli, posebej prilagojeno 
pa tudi pri otrocih raznih starosti. 
Avtor metode sprostitve je psihiater 

I. H. Shultz. Ukvarjal se je s hipno-
zo, iz nje pa je razvil avtosugestiv-
no metodo sprostitve, pri kateri člo-
vek sam načrtno vodi sprostitev. Z 
usmerjeno sprostitvijo sprožimo v 
telesu vegetativne spremembe, ki 
povzročajo tudi duševne spremem-
be in posebna duševna doživetja:
•		 večja notranja umiritev,
•		 poveča se pozornost in zbranost,
•		 naučijo se zaznavati svoje tele-

sne občutke (teža, toplota),
•		 v pogovornih vajah se soočijo s 

svojimi občutki. 
Avtogeni trening za predšolske 

otroke je prilagojena tehnika, ki 
upošteva lastnosti in potrebe pred-
šolskih otrok. Mirovanja ni mogo-
če doseči brez občutka varnosti. V 
knjigi »Potovanje v tišino« sta avto-
rici Renata Srebot in Kristina Menih 
zbrali različne tehnike sprostitve, 
ki spodbujajo otrokovo osebnost v 
celoti:
•		 odkrivanje telesa,
•		 telesne sprostitvene vaje,
•		 sprostitev z dihanjem,
•		 želja po toplini gnezda – sprosti-

tev s telesnim dotikom,
•		 življenje je energija,
•		 sprostitev z masažo,
•		 sprostitev s spodbujanjem čutil,
•		 sprostitev z barvami in oblikami,
•		 sprostitev z meditacijskimi vaja-

mi.

Sooči nas z našimi čustvi, ta-
ko pozitivnimi kot negativnimi, in 
z vplivom teh čustev na naše telo 
in splošno počutje. Z vajami otroci 
prepoznavajo dejavnike, ki povzro-
čajo stres in posledice stresa, kot tu-
di tiste, ki nas pomirjajo, razveselju-
jejo in ustvarjajo prijetno počutje.
•	 Odkrivanje telesa

Otroka spodbujamo, da naveže 
stik s svojim telesom, s posamezni-
mi deli telesa – z rokami, s hrbtom, 
z obrazom, z nogami, in odkrije, v 
katerem delu tiči morebitna nape-
tost; šele potem jo namreč lahko 
sprosti (npr.: Stik s svojim lastnim 
telesom, Potovanje po telesu, Začu-
timo telo).
•		 Telesne sprostitvene vaje

Otroci občutijo naravno potrebo 
po gibanju. Z gibanjem izražajo živ-
ljenjsko radost, spoznavajo svoje te-

lesne sposobnosti, naučijo se obvla-
dovanja telesa. Gibanje uri čutila in 
motoriko, sprošča čustveno in tele-
sno napetost.

Telesne sprostitvene vaje lahko 
uporabljamo:

- kot samostojne vaje za razgiba-
vanje,

- za sprostitev po dolgotrajnem 
sedenjem,

- za sprostitev odvečne energije,
- kot uvod pred umirjajočimi ali 

meditacijskimi vajami (npr.: Žival-
ski vrt. Odbijanje balonov, Spreme-
ni se!). 
•		 Sprostitev z dihanjem

S pomočjo dihalnih vaj se bo-
do otroci naučili globoko, mirno in 
sproščeno dihati.

Otroci z resnimi težavami pri di-
hanju naj teh vaj ne delajo.
•		 Želja po toplini gnezda – spro-

stitev s telesnim stikom
Pri sprostitvenih vajah s telesnim 

dotikom naj otroci spoznajo in za-
čutijo, kako je, če si blizu drugim 
ljudem. Občutijo naj sprostitveno 
moč nežnega ravnanja z drugimi. 

Te vaje so izredno pomembne za 
sramežljive, zadržane in k napadal-
nosti nagnjene otroke (npr.: Dotik z 
rokami, Začutimo obris svojega te-
lesa, Dotikanje).
•		 Življenje in energija

Če živimo sproščeno in skladu 
z okoljem, je v našem telesu vedno 
dovolj energije. Na količino energije 
v našem telesu vpliva tudi naše po-
čutje. Veselje in zadovoljstvo omo-
gočata energiji prost pretok, nega-
tivna čustva, slabe novica; napetost, 
jeza in žalost pa življensko energi-
jo zmanjšujejo (npr.: Drgnjenje dla-
ni, Polaganje rok, Polnjenje z ener-
gijo).
•		 Sprostitev z masažo

Masaža je dajanje in prejema-
nje. Kljub preprostim tehnikam sta 
potrebna nenehen nadzor in pazlji-
vost. Pri takih masažah upošteva-
mo:
-  masaže opravljamo na obleče-

nem telesu,
-  potrebujemo le toplo podlago, 

lahko tudi umirjeno glasbo,
-  masažo najprej praktično prika-

žemo na prostovoljcu,
- drugi otroci naj skrbno opazujejo,
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- pred masažo si vedno temeljito 
umijemo roke,

- sezujemo si čevlje,
- prostor naj bo primerno topel, saj 

se v ležečem položaju telo hitro 
ohladi,

- pazimo, da so otroci obzirni in ne-
žni drug z drugim,

- upoštevamo otrokovo ustvarjal-
nost in spodbujamo vsako njego-
vo lastno pobudo,

- otroci z resnimi ali kroničnimi 
boleznimi ter tisti, ki imajo na-
lezljive bolezni, vročino, kožna 
obolenja … naj se masaži iz-
ognejo.

•	 Sprostitev s spodbujanje čutil
Otrok naj bi spoznal, da so ču-

tila najpomembnejši instrument, 
s katerim odkrivamo svet okoli se-
be, se izražamo. Naša čutila so ne-
nehno izpostavljena najrazličnej-
šim dražljajem, kot so hrup, hitro 
se spreminjajoči se vizualni vtisi. 
Vaje, ki so izvajane v tišini, v ka-
terih se umirjeno posvetimo le do-
ločenemu dražljaju (poslušanju, 
vonjanju, okušanju), so izredno 
pomembne, saj nam vrtoglavi ri-
tem življenja velikokrat ne daje teh 
možnosti.
•	 Sprostitev z barvami in oblika-

mi
Vse tehnike so preproste in da-

jejo veliko prostora otrokovi last-
ni domišljiji in ustvarjalnosti (npr.: 
Moje barve, Barvne poti, Tangram 
– vzhodnjaški puzzle).
•	 Sprostitev z meditacijskimi va-

jami
Meditacija nam pomaga:

- da se za nekaj časa umaknemo 
iz vsakdanjega nemira in se 
sprostimo,

- da se naučimo osredotočenja na 
eni stvar,

- da umirimo možgane in s tem 
tudi funkcije telesa,

- da izboljšamo zbranost ter pope-
strimo domišljijo in sposobnost 
predstavljanja,

- da zgradimo most do svoje last-
ne podzavesti in intuicije ter da 
laže prisluhnemo svojemu notra-
njemu glasu (npr.: Meditacija s 
svečo, Meditacija v naravi, Moje 
drevo, Poslušajmo naravo.)
Nekatere sprostitvene igre sem 

preizkusila tudi z otroki v vrtcu. 
Igrali smo se veliko iger, vendar so 
otrokom bile všeč le določene. Spro-
stitveno vzgojo redno vključujem v 
svoje delo z otroki. Povezujem jo z 
vsemi vzgojnimi področji (gibanje, 
jezik, družba, umetnost, narava, 
matematika) in s temo, o kateri se 
pogovarjamo. Če so otroci dalj časa 
odsotni (prazniki, bolezen) potrebu-
jemo dalj časa, da zaživimo kot sku-
pina in najdemo rdečo nit, takrat so 
še posebej dobrodošle sprostitvene 
igre. V začetku, ko sem začela uva-
jati sprostitveno vzgojo in sem bila 
še sama negotova, se je to prenaša-
lo na otroke. Otroci so se odzvali z 
nemirom, neumnostmi in nezani-
manjem. Včasih se zgodi, da neka 
sprostitev poteka čisto drugače, kot 
sem si jo zamislila. Izhajam iz otrok 
in upoštevam ideje otrok – na kon-
cu se izraža zadovoljstvo na obeh 
straneh. Pri tem je zelo pomemb-
no, kako otrokom ponudiš določe-
no temo. Opazila sem, da otroci v 
moji skupini radi sodelujejo, če jih 
vodim oz. če sama delam z njimi. 
Če jim pustim prosto pot, nekaterim 
zelo hitro upade interes in potem 

povlečejo za sabo še ostale. Dejav-
nosti je potrebno med seboj čimbolj 
povezati, da otroci čim manj čakajo, 
da so čimbolj aktivni. V vrtcu je iz-
redni težko zagotoviti tišino. Potreb-
no je veliko dogovarjanja s kolegica-
mi v vrtcu. 

Tudi s starši smo na roditeljskem 
sestanku obravnavali problematiko 
agresivnosti in glasnosti otrok. S ko-
legico sva predstavili sprostitvene 
igre, zgodbice, ki nama pri delu ze-
lo pomagajo. Otroci se z njimi spro-
stijo, razgibajo, zmanjša se agresiv-
nost, napetost in glasnost, ustvari se 
prijetno vzdušje. Starši so si knjige, 
ki sem jih prej omenila, tudi pogle-
dali. Na oglasni deski za starše pa 
imamo napisano tudi temo, o kateri 
se pogovarjamo s sprostitvenimi ig-
rami, ki so staršem v pomoč lahko 
tudi doma.

Mojca Kogoj, dipl. vzg. 
OŠ Dobrova, enota vrtec
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V predšolskem obdobju otroci z igro pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in 
zadovoljstvo.

Pozitivne spodbude so temeljne motivacijske metode pri delu z najmlajšimi. Vrtec naj otrokom vsako-
dnevno omogoči in jih spodbuja, da z različnimi dejavnostmi v prostoru in na prostem spoznavajo in raz-
vijejo gibalne sposobnosti ter usvojijo nekatere gibalne koncepte oziroma sheme. Z gibanjem si otroci 
razvijajo tudi intelektualne sposobnosti. Igra in gibanje imata pomembno vlogo tudi pri socialnem in emo-
cionalnem razvoju.

Kurikulum za vrtce (1999)
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Uvod
Od drugega leta naprej otroci po-

stopno oblikujejo svojo voljo in jo 
hočejo uveljaviti. Njihova volja na-
rašča, vendar pa je še ne zmorejo 
zavestno kontrolirati. Hočejo več, 
kot zmorejo in smejo, ne zavedajo 
se, da lahko takšno ravnanje ogroža 
njihovo varnost. Neskladnost med 
željami in zmožnostjo te želje rea-
lizirati, povzroča v njih hudo nape-
tost, ki je otroci ne razumejo in ta 
izbruhne v njihovem vedenju, v ob-
liki trme.

      Pri svojem delu v oddelku se 
najmanj enkrat na dan srečujem z 
nenadnimi izbruhi trme. Velikokrat 
se zgodi, da sem v svojem ravnanju 
negotova, kajti vsak otrok se med 
izbruhom trme drugače odziva na 
moje metode dela in zato potrebuje 
drugačen pristop. Ker se vzgojitelji-
ce, vzgojitelji in starši pogosto znaj-
demo v situaciji, da ne vemo, kaj bi 
še lahko storili, da bi otroka ob ne-
nadnem izbruhu trme umirili, sem 
se odločila, da se na podlagi stro-
kovne literature podrobneje sezna-
nim z razvojno fazo, ki jo v peda-
gogiki imenujemo obdobje trme. 
Pri razmišljanju sem sledila želji, da 
bi razumela otroka, ko ga obdajajo 
ambivalentna čustva in mu jih po-
magala umiriti in uskladiti. 

Kaj je trma?
Trmo definiramo kot izraz razvi-

jajoče se osebnosti; je mehanizem, 
s katerim si poskuša otrok podre-
diti okolje, je tudi izraz naraščajo-
če potrebe po samostojnosti. Obdo-

bje trme nastopi pri dveh letih in je 
najbolj intenzivno do tretjega leta. 
Otrok ni trmast zato, ker bi nas na-
lašč hotel razjeziti, užaliti ali priza-
deti. Otrok ni sposoben razumeti, 
zakaj smo mu nekaj odrekli, prepo-
vedali ali ga omejili. Svoje notranje 
nestrinjanje izkazuje z izbruhom 
trme. To, da nekaj ni sposoben ra-
zumeti, je razvojno pogojeno, kar 
pomeni, da je otrok razvojno pre-
stopil prag egocentrizma. Ta je še 
posebej značilen za majhnega otro-
ka in pomeni skrajni individua-
lizem, osredotočanje vsega nase 
(Bergant, 1977).  V tej razvojni fa-
zi otrok doživlja svet tako, kot da 
bi bil on središče vesoljstva in da 
se vse ostalo vrti okoli njega. Na 
nasprotni strani otrokovega ego-
centrizma smo odrasli, vzgojitelji 
in starši, ki želimo otroka sociali-
zirati, vzgojiti oz. ga pripraviti na 
samostojno funkcioniranje v živ-
ljenju. Ob tem pa ga nenehno opo-
zarjamo, kregamo, popravljamo, 
usmerjamo in v njem posredno, 
korak za korakom, zbujamo trmo. 
Otrokova osebnost noče in ne mo-
re sprejeti vseh naših želja, zahtev 
in pričakovanj. Torej je trma popol-
noma naravna otrokova reakcija 
na naše vzgojne zahteve, ki jih še 
ni sposoben razumeti (prav tam). 
Otrok je med izbruhom trme ču-
stveno vznemirjen, kar izrazi s ce-
petanjem, kričanjem, jokom, neka-
teri se vržejo na tla, sklonijo glavo 
ter se popolnoma umirijo, zmožni 
so tudi do pol ure ignorirati svoje 
okolje. Vsak otrok izrazi svojo sti-
sko na drugačen način. Tukaj smo 
odrasli zelo pomemben dejavnik 
pri razumevanju te stiske. Ob iz-
bruhih trme se odrasli odzovemo 
na različne načine. 

Kateri so načini, ki jih 
uporabljamo odrasli ob 
soočanju z izbruhom trme? 

V različni strokovni literaturi so 
opisani različni odzivi. Tako Merč-
nik (2001, str. 2) opisuje:
- ignoriranje, s katerim nočemo 

opaziti otrokove bučne predsta-

ve; uspeh je odvisen od vzdržlji-
vosti staršev in vzgojiteljev;

- vživljanje, ko skušamo opisati nje-
gove občutke in mu povemo, da 
ga razumemo;

- osebni pristop, ko otroku povemo, 
da se bomo bolje počutili, če se 
bo nehal tako obnašati;

- odhod s prisilo, ko otroka odpelje-
mo v njegovo sobo, da je sam;

- šaljivo draženje, pri otrocih z 
dobro razvitim smislom za hu-
mor;

- taktika preobrata, ko skušamo 
pozornost preusmeriti na nekaj 
drugega;

- umik, ko se sami umaknemo iz 
prostora in počakamo, da se 
otrok umiri;

- popuščanje in
- kaznovanje, ki pomeni, da otroka 

na kakršen koli način kaznuje-
mo.

 Težko govorimo, kateri načini so 
bolj ali manj primerni v realni situ-
aciji, ko se otrok izraža s trmo. Bolj 
pomembno je, da smo pri teh na-
činih dosledni in vztrajni, da otro-
ka ne begamo z več načini in da mu 
izkazujemo brezpogojno ljubezen, 
spoštovanje ter zaupanje. Če smo se 
odločili za taktiko preobrata, je do-
bro, da smo pri njej dosledni, ker si 
bo tako otrok zgradil občutek zau-
panja v nas in se bo ob nas čutil var-
nega. Vsekakor ni primerno nasilno 
izbijanje trme, nedopustno je tele-
sno oz. fizično kaznovanje in zmer-
janje. 

Pri vzgoji, svetuje Merčnik (2001), 
moramo ubrati zlato sredino, otro-
ku ne smemo zatirati vseh potreb 
in želja, hkrati pa mu ne smemo 
vsega popuščati. Poiščemo skup-
ne kompromise. Meje postavlja-
mo tam, kjer so potrebne in takšna 
vzgoja otroku ustreza, kljub temu 
da se ji upira, saj tako dobi okvi-
rje, v katerih lahko živi v socialnem 
okolju. 

Umirjanje 
Po tretjem letu starosti se prične-

jo napadi trme umirjati. Otrokove 

O trmi
Povzetek:

Kot vzgojiteljica v oddelku 
od drugega do četrtega leta se 
vsak dan srečujem z izbruhi tr-
me. Kaj sploh je trma, kateri 
so vzroki za njo in kako otro-
ka med tem izbruhom razume-
ti, mu pomagati, ne da bi ga ob 
tem prizadeli ali kršili njego-
ve pravice, sem opisala v tem 
članku.

Za dobro prakso
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sposobnosti komuniciranja (Gre-
en 1999) in reševanja problemov se 
že razvijejo do te stopnje, da zna iz-
raziti svoje želje in potrebe na bolj 
sprejemljiv način, pripravljeni so se 
sprijazniti, da se jim nekaj odreče, 
razmisliti in njihovo dojemanje do-
gajanja v okolju ni več črno-belo, 
ampak so sposobni ločiti sive odten-
ke. Pozorni moramo biti na izbruhe 
trme po četrtem letu starosti, kajti 
obstaja možnost, da se je otrok na 
podlagi popustljivosti staršev naučil 
s trmo zavestno manipulirati kot s 
sredstvom za doseganje svojih že-

lja. Če bomo v tem zgodnjem obdo-
bju izbruhov trme (od drugega do 
četrtega leta) vztrajni in dosledni, 
če bomo otroku znali nakazati tudi 
odtenke sivega z realnimi, jasnimi, 
pomembnimi, razumljivimi in otro-
kovi starosti primernimi pravili, z 
veliko količino ljubezni in razume-
vanja, bomo otroku omogočili zdra-
vo pot iz zapletene mreže odrašča-
nja in zorenja.

Petra Madronič, dipl. vzg., 
OŠ Vinica, enota Ciciban
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Kuharica ali Štefka
V kuhinji druga kuharica na-

domešča kuharico Štefko, ki je v 
»bolniški«. 

Monika poroča očetu: »Ati, da-
nes imamo novo Štefko!«

Pravilo
Igramo se didaktično igro »Koc-

ka prijateljstva«. Želim preveriti, 
kako otroci razumejo pravila igre. 
Jan zakotali kocko, ki se ustavi na 
»odpusti in pozabi«.

Jan razloži: »Veš kaj, odpusti in 
pozabi, to pomeni, da nekam greš, 
pa si pozabil, kam si šel«.

Je pravi ali ni?
Prihod dedka Mraza. Letos je 

drugi dedek Mraz, ki je zamenjal 

starejšega. Otroci ga budno opa-
zujejo.

Deček nekaj sumi: »Ali je to po-
močnik dedka Mraza, ker nima 
nič gub na obrazu, ali kdo drug, 
pravi že ni!« 

Za vsako ceno pa ne
Andraž izjavi: »Sem tudi jaz ho-

tel biti levičar pa ni šlo, ker me je 
kmalu bolela roka.«

Realista
Pogovarjamo se o objektih v na-

šem mestu in rišemo na plakat šo-
le, vrtec, zdravstveni dom … Dan 
pravi: »Jaz pa vem, kako gre po vr-
sti: najprej vrtec, šola, služba, pen-
zija, pol je pa konec.« 

Jure doda: »Potem greš pa na 
spomenik.«

Skladatelj ali pesnik?
Vzgojiteljica otrokom ponudi 

glino in vklopi Mozartovo glasbo. 
Tanja komentira: »O, to je pa 

glasba za glino.«
 »Ne, to je France Prešeren!« 

ugotovi Jan. 

Menjava denarja
Otrok se pohvali, da ima 10 ev-

rov. Vzgojiteljica ga vpraša, kaj si 
bo kupil, on pa odgovori: «Tolar-
čke!«

 

Rozalija Kovač,  
pomočnica ravnateljice

Eva Hrženjak (4 leta), mentorica Majda Cvirn, Vrtec Velenje
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Ste izredna profesorica za struk-
turalizem in psihoanalizo ter žen-
ske študije na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani. Lahko na kratko pred-
stavite področja svojega doseda-
njega znanstvenega raziskovanja 
in dela? Lahko našim bralcem na 
kratko predstavite svoje študijske 
predmete in vsebino njihovega 
proučevanja?

Če me vprašajo po »poreklu«, 
včasih odgovorim: po izobrazbi 
sem filozof, po poklicu sem pa vse 
drugega, čeprav predavam filozofi-
jo. Rada pa tudi dodam, da se mor-
da še najbolj identificiram z ured-
niškim delom pri reviji za ženske 
študije in feministično teorijo Delta. 
Filozofija, s katero se ukvarjam, ni 
njen glavni tok. T. i. strukturalizem 
in psihoanaliza je tista tradicija v fi-
lozofiji, ki ne sodi v njeno najintim-
nejše jedro, ki je tako ali drugače v 
opoziciji: v opoziciji s pri nas pre-
vladujočo srednjeevropsko, tradici-
onalno nemško usmerjeno filozofi-
jo na eni strani, na drugi strani pa 
z anglo-ameriško miselno tradicijo, 

ki prevladuje po domala vseh veli-
kih univerzah – in nemara v vsakda-
njem življenju v poznem kapitaliz-
mu – po vsem svetu. 

Prav navezava na teoretsko psi-
hoanalizo oziroma na Freuda kot 
na nekakšnega enfant terrible, kot 
na neko miselno figuro, katere po-
gum še danes ni odveč, ker in koli-
kor je v nasprotju z glavnim tokom: 
z glavnim tokom religije, z velikim 
delom etike itn., je v francoskem in-
telektualnem prostoru pomenila do-
mala neverjetni novum. Marsikaj je 
bilo postavljeno dobesedno na gla-
vo. So se pa Freudu (in Lacanu, pa 
tudi Althusserju, Foucaultu, Deleu-
zu itn.) tudi zelo upirali. In kjer so 
odpori, tam je oblast; vednost nika-
kor ni imuna na oblastna razmerja, 
prav nasprotno … 

Pravzaprav je filozofija predvsem 
to: spopad za pomene, koncepte, 
miselno tradicijo. Če temu dodamo 
še ženske študije, torej študije tistih, 
ki so dolgo govorile z roba, postane 
destabilizacija tradicionalne vedno-
sti še toliko bolj neizbežna. Derrida-
jev izraz za vse to je »dekonstrukci-
ja«, kar se sliši zelo učeno, v osnovi 
pa pomeni hkrati kritiko in skozi to 
neko specifično izumljanje novega – 
izumljanje nas samih. Tu in zdaj in 
mi, v ontologiji sedanjosti.

Menimo, da ni vzgojiteljice v 
javnem vrtcu, ki ne bi poznala 
knjige Vrtci za današnji čas, ki ste 
jo skupaj z dr. Zdenkom Kodeljo 

izdali leta 1996. Knjiga je izšla kar 
tri leta pred dokumentom Kuriku-
lum za vrtce in je pomembno vpli-
vala na spremembe v vrtcih. Smo 
vrtci v zadnjem desetletju izbolj-
šali večino tega, kar ste kot spre-
membe predlagali v knjigi? 

Seveda, toliko vsega se je že 
spremenilo! Ampak začelo se je že 
veliko prej, spremembe so priha-
jale domala z vseh koncev, in kar 
je najbolj pomembno: prihajale so 
»od spodaj«, iz samih vrtcev in šol. 
Če ne bi bilo tako, se še tako do-
bro zamišljene reforme, raziskave, 
ideje ne bi se imele česa oprijeti. In 
bi najbrž spet nadaljevali v kolekti-
vističnem duhu »Naša četica kora-
ka …« Že ko je knjiga izšla, so bile 
spremembe vse naokoli in kuriku-
lum za vrtce, vsaj tisto najbolj pro-
gresivno jedro kurikula, je nasle-
dek vsega tega, ne pa zgolj delo te 
ali one kurikularne komisije (kjer 
smo zgubljali tudi zelo veliko ča-
sa), sveta za to-in-to ali kake druge 
birokratske institucije. Nekaj časa 
sem v naivnosti, da se lahko tako 
kaj doseže, med drugim vodila tu-
di neko komisijo Zavoda za šolstvo, 
ampak na koncu se mi je posvetilo, 
sicer pozno, a vendar, da je treba 
delati skupaj, dobesedno združi-
ti moči, s tistimi, ki delajo z otro-
ki vsak dan. Nič ne more nadome-
stiti tega neposrednega stika; šele 
sedaj, ko imam to možnost, imam 
tudi občutek, da res lahko rečemo: 
»Eppur si muove«.

Prav tako pa se je že prej zače-
lo marsikaj spreminjati na podro-
čju teorije vzgoje in pa okrog same-
ga vprašanja, kaj se sme in česa se 
ne sme raziskovati. Sredi osemdese-
tih let, kmalu za tem, ko sem dobila 
raziskovalno mesto na Pedagoškem 
inštitutu – prej sem eno leto učila v 
gimnaziji in v glasbeni šoli – mi je 
kolega, s katerim sva veliko sodelo-
vala, rekel: »Tale »vsestransko razvi-
ta osebnost«, to je pa res vsa ideolo-
gija na kupu.« Ali nekaj podobnega. 
Zdenko Kodelja je po izobrazbi pe-
dagog in filozof in to gre zelo lepo 
skupaj; in tako smo lahko, še s po-

Vrtec skozi ogledalo
Ogledalo zrcali resničnost, pa 

če nam je všeč ali ne. Vabi nas, 
da se pogledamo in zagledamo; 
da se vidimo. Šele uvid omogo-
ča spremembo. Samoumevnosti 
ni, čeprav večkrat mislimo, da 
je. Iskanje raznovrstnih samou-
mevnosti v vrtcih, ki ovirajo ku-
rikularno prenavljanje vrtcev, 
njihovo stalno izboljševanje ka-
kovosti na vseh področjih življe-
nja v vrtcu, mora biti nuja avto-
nomnega vrtca in avtonomnega 
vzgojitelja. Kaj samoumevnost 
povzroča, kaj jo vzdržuje in pod-
pira, to so vprašanja, mimo ka-
terih ne moremo, če smo se ude-
ležili izobraževanja v modulu II 
ali vsaj prebirali priročnik Šola 
in vrtec skozi ogledalo. Izredna 
profesorica in doktorica znano-
sti, Eva Dolar Bahovec, nas  iz-
ziva k razmišljanju, preverja-
nju, izboljševanju. 
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močjo Marjana Šetinca in nekaterih 
drugih, pravzaprav nehote »zakuha-
li«, politično že takoj tako zelo kriti-
zirani in anatemizirani, »kolokvij o 
vsestransko razviti osebnosti«. Moj 
mož, ki je bil že takrat urednik Pro-
blemov, nam je pomagal, da je čim 
prej izšla posebna številka. Velik del 
naklade so pokupili kar na Central-
nem komiteju Zveze komunistov, z 
argumentom, da bo to »gradivo za 
sejo« – na katero nas seveda sploh 
niso spustili. In tako naprej. Kako 
smo preživeli socializem in se celo 
smejali, kot bi rekla Slavenka Dra-
kulič!

Kar  je bilo v središču naše po-
zornosti pri raziskovanju vrtcev, pa 
je bilo vsakdanje življenje, in to je 
nekaj, česar ni mogoče enostavno 
predpisati, regulirati, reglementira-
ti. To je se posebej občutljivo po-
dročje, vse polno samoumevnosti, 
utečenih praks, prepričanj in stere-
otipov, ki nam ne pustijo, da bi vi-
deli drugače, da bi zaznali drugač-
nost, da bi se postavili neumnostim 
po robu. Prav zato moramo biti ze-
lo pazljivi, ko rečemo: zdaj je vse 
drugače. Seveda je, toda stvar sa-
ma, samo življenje v instituciji mo-
derne dobe, kakršna je vrtec, šola, 
bolnišnica in tako naprej, je nekaj 
nadvse hitro »pokvarljivega«. Izpo-
stavljeno je tisočerim nevarnostim 
in čerem, na katerih se nam lahko 
zalomi.

Sodelovali ste tudi pri nastaja-
nju Kurikuluma za vrtce (1999). 
Dokument daje poudarek ciljem 
in načelom, povezanosti področij 
dejavnosti, razvoju otrokove kom-
petentnosti, organizaciji kako-
vostnega učnega okolja, predvsem 
pa nalogam odraslega. Že več let 
vodite tudi izobraževalni modul 
II. Kako ocenjujete pripravljenost 
vrtcev (ravnateljic in ravnateljev, 
strokovnih delavcev) za stalno iz-
obraževanje in spreminjanje?

Pravzaprav sem zelo vesela, da 
smo – sicer šele čisto nazadnje – do-
bili možnost neposrednega dela s ti-
stimi, ki delajo z otroki v vrtcih in 
prvih razredih osnovne šole. Zelo 
pomembno je, da je nastal Kuriku-
lum za vrtce – primerjava s prejš-

njim Vzgojnim programom je tako 
rekoč namogoča. Pa tudi veliko več 
zanimivih idej vključuje, kot jih re-
cimo kurikuli za osnovno šolo ali pa 
za zdravje itn. Poleg tega pa je tu-
di bolj konsistenten, temelji na eno-
tnih kriterijih, na enotnem misel-
nem ozadju. 

V kurikulu smo poskušali pove-
zati nekatere najbolj inspirativne 
elemente švedskega, novozeland-
skega, highscopovega kurikula in 
še nekaterih drugih. Ampak glavni 
poudarek je bil dan našim lastnim, 
»lokalnim« idejam, izkušnjam, 
predvsem pa – miselnim prebo-
jem. Vendar vse to ni dovolj, če se 
vsi, ki delamo v vzgoji in izobra-
ževanju, stalno ne soočamo z last-
nimi (in tujimi! – ampak tuje lažje 
ugledamo) neumnostmi in rigid-
nostmi. Zato pa je tako pomembna 
avtonomija vzgojiteljice in smo jo 
vedno tako izrazito poudarjali: av-

tonomna posameznica (v naspro-
tju s poudarkom na prejšnjem »ko-
lektivu«), ki misli s svojo glavo, in 
če ji vsiljujejo kaj nespametnega, 
je na mestu državljanska ali pa ka-
ka druga neposlušnost. Neumno-
sti pač ne smemo gojiti, ampak jih 
moramo zatreti.

Načela in cilji področij dejavno-
sti iz Kurikuluma za vrtce izha-
jajo iz sociokulturnih konceptov 
otroštva (Piaget, Vigotski, Erik-
son, Bruner in drugi) in zahtevajo 
spodbujanje otrokovega razvoja od 
aktualnega k potencialnemu raz-
voju. Iz vaših del je razvidno, da 
imate dober pregled nad stanjem 
v Evropi in svetu glede konceptov 
in na njih utemeljenih kurikulov. 
Kam umeščate slovenski Kuriku-
lum za vrtce in kakovost prakse v 
slovenskih vrtcih?



vzgojiteljica 20

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Rada veliko potujem, tako da 
imam priložnost za primerjave in 
izmenjave. Ko na raznih koncih pri-
povedujem o naših vrtcih, mi ne-
malokrat rečejo, da bi tako moralo 
biti tudi pri njih. Zdi se mi, da smo 
vsaj v nekaterih pogledih bliže se-
vernoevropskim kot pa kakim dru-
gim standardom – vsekakor kar za-
deva otroško varstvo, položaj žensk, 
širino splošne izobrazbe in še kaj. 
Ko sem na Svetovnem forumu za 
predšolsko vzgojo govorila o našem 
dopolnilnem izobraževanju vzgo-
jiteljic v okviru novih modulov in 
razlagala o naši knjigi – ki je avtor-
sko delo in je hkrati nastalo v prav 
določeni situaciji v predšolski vzgo-
ji pri nas (za šolo, recimo, nimamo 
še nič podobnega) – so to res spreje-
li z navdušenjem. 

Vsakdanje življenje v vrtcu je 
lahko polno samoumevnosti, ki 
imajo ideološki učinek. Osvetlje-
vanju teh samoumevnosti je na-
menjen vaš seminar in tudi pri-
ročnik Šola in vrtec skozi ogledalo 
(2004, DZS). Koliko smo po vaši 
oceni napredovali v demokrati-
zaciji življenja otrok v vrtcu? Kje 
so po vašem še danes šibke točke 
tega procesa?

V prav neverjetno veselje mi je, 
ko na seminarjih neposredno vidim 
in izkusim, kako in koliko fleksibil-
nih in tolerantnih pogledov je med 
tistimi, ki delajo v vrtcih vsak dan z 
našimi otroki! Bi bilo zelo fino, ko 
bi bilo tako tudi v šolah, ampak do 
tja žal ne sežemo, čeprav smo že to-
likokrat predlagali, prosili, poudar-
jali. Večkrat naletim seveda tudi na 
kaj veliko bolj mračnega, ampak po-
tem ponavadi pridemo v skupnem 
pogovoru nekam naprej – nekam 
drugam.

V okviru modula veliko govori-
mo o drugačnosti, a ne samo o te-
lesno drugačnih ali o otrocih s po-
sebnimi potrebami, ki sodijo, kot je 
videti, med bolj sprejemljive oblike 
drugačnosti. Govorimo tudi prise-
ljencih, ki jih je iz balkanskih regij 
in držav pri nas več kot deset od-
stotkov, govorimo o pornografiji, 
ki je hočeš nočeš del vsakdanjega 
življenja in ki je ne bomo odpravi-

li z moraliziranjem, govorimo o lez-
bičih družinah in nasploh o spolni 
usmerjenosti, ne nazadnje zaradi 
tega, ker so zdaj te teme med naj-
bolj tabuiziranimi – tako kot je bila 
včasih skorajda že tabuizirana tema 
individualnosti, ali pa tematika izbi-
re (Ta izbirčni dekadentni meščan-
ski zahodni svet!), tako da si moral 
biti vedno v vsem taki kot vsi drugi. 
To me je v socializmu vedno moti-
lo. Vse na eno vižo, vsi v en rog … 
Ko smo morali v šoli vsak dan od-
zdravljati »S Titom naprej!« na uči-
teljičin poziv, da ne rečem »lozin-
ku«: »Za domovino …«, sem enkrat 
dikcijo obrnila, ker se mi je zazde-
la vsa ta ideološka rutina iz dneva 
vdan preprosto preveč, pa so takoj 
zagnali tak halo … 

Kar zadeva šibke točke tega pro-
cesa, bi raje počakala na raziskavo, 
ki je v teku. V splošnem pa imam 
vtis, da je prihajajo šibke točke bolj 
od zunaj kot od znotraj. Upam, da 
se ne motim.

Raziskava IEA Preprimary Pro-
ject je med drugim pokazala, da 
so slovenske vzgojiteljice  organi-
zirale sorazmerno malo kognitiv-
nih in izraznih dejavnosti, preveč 
pa je bilo rutine in medikalizira-
ne vzgoje. V procesu kurikularne 
prenove naj bi se to spremenilo. 
Kako ocenjujete uspešnost preno-
ve vrtcev? Imamo sedaj na Sloven-
skem vrtce za današnji čas?

Zaključujemo obsežno raziska-
vo – glavnino dela pri raziskavi sta 
prevzeli kolegici Ksenija Bregar Go-
lobič in Darja Rakovič – v kateri bo 
mogoče, kljub temu da delamo pod 
zelo težkim pogoji, najti vsaj pri-
bližno zanesljiv in veljaven odgovor 
na zastavljeno vprašanje. Ta raz-
merja: rutina proti kogniciji, bolniš-
nično »zdravi vrtci« proti udobju, ki 
ga morda še najbolje ponazarja ob-
lazinjeni kavč (namesto asketskih 
talnih oblog in materialov notra-
nje opreme, ki jih je mogoče dobro 
razkužiti), bi se morala že zdavnaj 
spremeniti – in so tudi se, ampak 
potem pa spet dobimo udarec na-
zaj; sploh ne smem pomisliti na vse 
te higienske predpise in standarde 
vsenaokrog, in – kako se že reče? – 

HACCP sistem, s katerimi silijo pre-
živele vzorce življenja nazaj v vrtce. 
Zakaj? V čigavem imenu? 

Tako rigidno pojmovanje zdrav-
ja, zdrave prehrane, toliko fiksacij, 
da človek pomisli, da je naša kultu-
ra bolj obsesivna od kake druge. Ali 
pa je to bolj stvar trga, nenazadnje 
trga delovne sile in politične ekono-
mije, tako da bi potrebovali kot mi-
selno figuro predvsem Marxa? Ka-
kor koli, obsesija je poteza kulture 
nasploh, o tem je zelo nazorno pisal 
že Freud, ko je že takoj potegnil ne-
ke grobe vzporednice med obsesiv-
no nevrozo, religioznimi praksami, 
psihopatologijo vsakdanjega življe-
nja in tako naprej …

Želenega vzgojnega cilja (svo-
bodna, odgovorna in kritična 
osebnost) se ne da doseči z vzgojo, 
v kateri prevladuje svoboda brez 
pravil in meja, vsestranska vzgo-
jiteljska prijaznost brez zahtev 
in prepovedi. V že omenjenem 
priročniku ste zapisali: »Prav na-
sprotno: vpeljati je potrebno soraz-
merno stroga pravila, da bi lahko 
na ta način zaščitili individualno 
svobodo vsakega otroka«. Bi lahko 
to še dodatno pojasnili?

Skupnost, za dobrobit vseh, ne 
sme temeljiti na tem, da prevlada 
večina nad manjšino – ali pa tudi če 
ne gre za manjšine (saj ženske, re-
cimo, niso nikoli bile manjšina, pa 
vendar …), problem je preprosto 
prevlada »enih« nad »drugimi«. Je 
pa to nekaj kar najbolj težavnega. 
To je zelo lepo povedala Simone de 
Beauvoir v eni izmed, bi rekla, de-
setih najpomembnejših knjig dvaj-
setega stoletja – Drugi spol: čim sedi 
nekaj potnikov v kupeju vlaka, eni 
že takoj postanejo »drugi«, postane-
jo »tisti«, »uni«, hkrati pa so tudi že 
sovražni drugi, naši neposredni na-
sprotniki. 

Kategorija drugega je najbolj 
osnovna kategorija človeškega miš-
ljenja, prav tako pa tudi vsakdanje 
realnosti, v kateri živimo. Zastrup-
ljeni smo tako rekoč od samega 
začetka, od prehoda iz narave v 
kulturo, vedno nas teži neka nega-
tiviteta, nek vir zla, ki ga projicira-
mo navzven, v vse te najrazličnejše 
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konkretne figure »drugega«, od ži-
dov do žensk, od revnih do romov, 
je pa to predvsem nekaj nam zelo 
intimnega, notranjega, lastnega, 
tujec v meni – ne vem, kako bi še 
rekla … Zato so potrebna zelo stro-
ga pravila. Skupnost ni nič narav-
nega, samoniklega, skupnost teme-
lji na družbenem dogovoru – kar 
vključuje tudi zatiranje tistih, ki 
hočejo zatirati druge. Paradoks to-
lerantnosti je v tem, da moraš biti 
toleranten tudi do netolerantnih, tu 
pa smo že takoj na terenu nejavno-
sti in ambivalence …

Teoretiki in raziskovalci lahko 
praktikom pokažete smer pri-
hodnjega strokovnega prizade-
vanja, pozitivne spremembe pri 
vsakodnevnem pedagoškem delu 
v vrtcu pa moramo narediti sami. 
Sociokulturni koncepti otroštva, 
kurikularni cilji, koncept celo-
stno načrtovanih tem v spodbud-
nem okolju vrtca, vsakodnevna 
komunikacija s starši in še mar-
sikaj, terjajo visoko izobraženo 
vzgojiteljico (ali vzgojitelja), ki 
pozna teoretične osnove, sprem-
lja izsledke raziskav in lastno 
pedagoško delo ter ga skupaj z 
drugimi sodelavci v strokovnem 
timu tudi spreminja in izboljšuje. 
Prav v zvezi z izobrazbo vzgoji-
teljic so se v javnosti že pojavila, 
sicer osamljena, drugačna mne-
nja. Kakšno je vaše mnenje glede 
potrebne izobrazbe ravnateljic in 
ravnateljev ter strokovnih delav-
cev v javnem vrtcu?

To je enoznačno ena izmed naj-
hujših neumnosti v novejšem ča-
su! Izobrazba je še kako pomemb-
na, višja ko je, več lahko prinese 
tudi splošne razgledanosti, indivi-
dualne presoje in avtonomije, sa-
mozavesti, fleksibilnosti, dojem-
ljivosti. Ne avtomatično, ampak 
kot zelo pomembna možnost. Če 
se hoče prihraniti denar, ko gre za 

vrtce in šole, je to že samo na se-
bi nekaj nedopustnega, če pa po-
tem to poskušajo oviti v take ali 
drugačne domnevne »argumente«, 
kot je ta z izobrazbo vzgojiteljic, je 
še toliko huje! Kvečjemu naspro-
tno: kvečjemu da bi bilo dobro za-
gotoviti še več izobrazbe, še višjo 
in kvalitetnejšo raven, ne pa da bi 
jo – v začetku enaindvajsetega sto-
letja! – začeli nižati!

To so preprosto neki doseženi 
standardi, ki se jih ne bi smelo več 
postavljati pod vprašaj. Ali pa reci-
mo standardi v zvezi s starševski-
mi dopusti. V naši deželi imamo 
kar nekaj tovrstnih dobrih standar-
dov, se pravi, da je pri nas marsikaj 
dobro, bolje kot v marsikakšni za-
hodnoevropski državi, in to bi mo-
rali za vsako ceno ohraniti in raz-
vijati naprej. Nedavno sem bila na 
neki konferenci v Pragi, kjer so me 
spraševali: kako pa to, da je v Slove-
niji položaj žensk v znanosti in teh-
nologiji, predvsem v računalniških 
znanostih, toliko boljši kot marsi-
kje drugje (čeprav je seveda še ze-
lo daleč od zaželenega!)? Ni vse zla-
to, kar prihaja iz ene smeri v drugo, 
torej od »centra« k nam kot apriori 
domnevno »drugim«. Ta poenostav-
ljena vizija, kako bodo pa zdaj raz-
svetlili neuko in ne vem kakšno še 
vse vzhodno Evropo, mi ni bila ni-
koli blizu. Prav nasprotno: vedno 
znova moram povedati kolegicam 
ali pa predstavnikom drugih držav, 
da take poenostavljene in včasih tu-
di arogantne sheme ne vodijo nika-
mor.

Kako ocenjujete revijo Vzgojite-
ljica? Na kaj naj bo, po vašem mne-
nju, še posebej pozorna? Kaj bi radi 
sporočili v slovenske vrtce?

Revija mi je zelo simpatična! Tu-
di to, da imamo tako kvalitetno revi-
jo, ki prav tako prihaja »od spodaj«, 
ne pa zgolj iz univerzitetnih ali pa 
vladnih krogov, veliko pove o tem, 

kaj vse se je spremenilo v naših vrt-
cih! To je neposredni dokaz tako za 
»avtonomijo« vzgojiteljice kot za od-
sotnost strahu pred tem, da bi se iz-
postavili, bili drugačni, mislili po 
svoje. Zdaj mi je prišel na misel verz 
iz pesmi Svetlane Makarovič: »Je na 
svetu že tako, kar se enim zdi lepo, 
zdi se drugim nemogoče …«. Kar 
slišim refren, precej drugačen od 
»naše četice«, ki koraka strumno in 
veselo.

Mogoče bi pa natis te pesmi – 
ali vsaj napotek, kje jo najdemo – 
še najbolje ponazoril, kaj mi pride 
na misel ob vprašanju, »kaj bi rada 
sporočila v slovenske vrtce«. Prav 
tako se mi zdi zelo pomembna ne-
ka osnovna človeška, recimo temu, 
sproščenost, veselje do življenja, 
pravzaprav celo nekakšna strast, in 
pa vse tisto, s čimer je mogoče pre-
vladati dolgočasno rutino, zaradi 
katere lahko institucionalna vzgoja 
deluje tako, kot če bi si nadeli plaš-
nice na oči. Ta možnost je vedno 
prisotna, vedno se lahko zasleplju-
jemo – zato se moramo tudi vedno 
znova z njo soočati, jo ugledati, si 
jo priznati, in si posledično odvre-
či ta jarem, čeprav ni lahko. Nikoli 
nismo imuni – proti neumnosti žal 
ni nobenega cepiva. … 

Saj to pa je konec koncev, če se 
vrnem na začetek, tudi sama filo-
zofija: stoletni, tisočletni boji z vsa-
kršnimi neumnostmi. Malo napre-
dujemo, malo udarja nazaj, nekako 
v valovih … Ampak bolj ko udarja 
nazaj, bolj se moramo najbrž zbra-
ti, učitelji vseh dežel in vseh ravni 
vzgojno-izobraževalnega sistema, 
in se na nov način vračati k stare-
mu, dobro znanemu vprašanju: Kaj 
je razsvetljenstvo? 

Zahvaljujemo se vam za odgo-
vore, želimo vam še naprej uspeš-
no znanstveno delo.

Urednica
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Iz teorije v prakso

Okoljska vzgoja v sodobnem sve-
tu vse bolj pridobiva na pomenu in 
se uporablja kot strategija za ohra-
nitev okolja, hkrati pa je pomemben 
dejavnik pri dviganju okoljske zave-
sti. Razumemo jo lahko kot vzgojo, 
ki je interdisciplinirana ter obsega 
vse ravni človekovega življenja od 
etičnih in filozofskih konceptov člo-
veka do njegovih dejavnosti in ob-
našanja, ki je povezano z okoljem. 
Okoljska vzgoja je proces spoznava-
nja vrednot, razumevanja in spošto-
vanja med ljudmi, njihovimi kultu-
rami in biofizičnega okolja. Naj bi 
postala stalni, vseživljenjski proces, 
v katerem si posamezniki pridobijo 
znanje, spretnosti, izkušnje, ki jih 
usmerjajo k reševanju problemov 
(Lepičnik – Vodopivec, 2006).

Okoljska pismenost ni samo spo-
sobnost razumevanja in odločanja o 
problemih sodobne družbe ter pro-
blemih okolja. Gre za področje obli-
kovanja stališč in vrednot. Zato se ta 
razvija v okviru okoljske vzgoje, ki 
je v vrtcu zaradi posebnosti predšol-
skih otrok zasnovana predvsem na: 
aktivnih učnih pristopih, reševanju 
preprostih problemov in neposred-
nem stiku z naravnim okoljem.

Razvoj otroka je vedno pod vpli-
vom tistega okolja, v katerem se 
razvoj dogaja. Prvi vtisi o okolju na-
stajajo v procesu postopnega pre-
vzemanja okolja, v katerem živi. Za 

razliko od bivanja v družini je otrok 
v vrtcu vključen v skupino vrstni-
kov, soočen je z določenimi pra-
vili in drugačnim okoljem. V času 
bivanja z vrstniki in vzgojitelji v vrt-
cu ima otrok možnost sistemskega 
in postopnega razvoja navad, ki so 
povezane z njim in z okoljem (Le-
pičnik – Vodopivec, 2006). Otroci 
začnejo odkrivati, doživljati in spo-
znavati okolje hkrati z razvojem mi-
selnih sposobnosti in osebnostnim 
razvojem. Dejavnosti v okolju in na 
okolje vodijo k oblikovanju misel-
nih operacij in tudi oblikovanju te-
meljnih pojmov kot so: prostor, čas, 
gibanje, sile, pojem živega, k spo-
znavanju odnosov med predmeti in 
odnosov med živimi bitji ter oko-
ljem, v katerem živijo. Spoznavanje 
okolja je hkrati cilj in proces razvi-
janja pojmov in mišljenja (Kroflič, 
2001).

Dejstvo je, da okoljska vzgoja 
v kurikulu ni opredeljena kot sa-
mostojno področje. So pa izrazi-
to okoljsko obarvani globalni cilji s 
področja narave, ki nas v kurikulu 
usmerjajo k razvijanju naklonjene-
ga, spoštljivega in odgovornega rav-
nanja do žive in nežive narave. 

Pravzaprav lahko v vsakem iz-
med področij dejavnosti najdemo 
takšne elemente, ki nas usmerjajo k 
možnostim za okoljsko vzgojo pred-
šolskih otrok. Primer področja giba-
nja, kjer najdemo vrsto ciljev, ki so 
jasno opredeljene tudi na področju 
okoljske vzgoje:
	sproščeno izvajanje naravnih ob-

lik gibanja (hoja, tek, skoki ...),
	spoznavanje vloge narave in 

čistega okolja v povezavi z giba-
njem v naravi,

	zavedanje lastnega telesa in do-
življanje ugodja v gibanju (Kuri-
kulum za vrtce, 1999).

Celoviti kurikul izhaja iz naravne 
povezanosti otroka s skrbno orga-
niziranim in z izkušnjami bogatim 
okljem, ki otroku omogoča kogni-
tivno in socialno učenje. Na pomen 
struktuiranega okolja je med prvi-
mi opozorila M. Montessori, ki je na 

podlagi raziskav ugotovila, da reak-
cije otrok na okolje spodbujajo nji-
hov intelektualni, socialni in duhov-
ni razvoj. Na podobnih temeljih se 
je razvil tudi kurikul Reggia Emilie: 
»Predšolski otrok se uči in komuni-
cira v majhnih skupinah s pomočjo 
konkretnih izkušenj. Majhne skupi-
ne omogočajo številne interakcije, 
ki na nivoju kognitivnih izkušenj, 
kognitivnih konfliktov, zaznavnega 
doživljanja in izražanja, verbalne in 
neverbalne komunikacije ter social-
nega učenja vodijo k razvoju različ-
nih aktivnosti, v katerih odrasli ve-
do, kako delati, kako se pogovarjati, 
raziskovati in živeti skupaj (Lepič-
nik – Vodopivec, 2006). 

Okoljska vzgoja zahteva od vzgo-
jitelja elastičnost in angažiranost k 
novim pristopom, v katerih bodo 
otroci aktivni, kjer bodo lahko kri-
tično razmišljali in razvijali pozi-
tivne vrednote do okolja. Glede na 
to, da okoljska vzgoja v kurikulu 
ni opredeljena kot samostojno po-
dročje, se lahko s strani vzgojitelja 
in pomočnika vzgojitelja zgodi, da 
jo med cilji nehote prezrejo.  Za-
to ostaja okoljska vzgoja velikokrat 
zapostavljeno in spregledano po-
dročje, ki je prepuščeno vzgojitelje-
vi občutljivosti do okolja in njego-
vi presoji o pomembnosti vnašanj 
v zvezi z okoljsko vzgojo. Če vzgo-
jitelj ne pozna okolja in z njim po-
vezanih problemov in se ne zaveda 
posledic slabega ravnanja do okolja, 
ne more uspešno realizirati ciljev in 
nalog te vzgoje. Pomembna je moti-
viranost vzgojiteljev, dobra strokov-
na izobrazba (sem sodi tudi okoljsko 
izobraževanje) in pedagoške kvali-
tete (Lepičnik – Vodopivec, 2006). 
Pri pa tem ne smemo pozabiti pred-
vsem na osebni zgled vzgojitelja in 
njegovo pripravljenost do odgovor-
nega ravnanja v okolju.

Ustrezni pristopi za izvajanje 
okoljske vzgoje so:
- učenje z različnimi čutili (vid, 

sluh, vonj, otip, okus);
Otroško okolje moramo iz vrtca 

razširiti na njegovo okolico (igrišče, 
park, ogled kmetije, gradbišča ...). 

Okoljska vzgoja in okoljska pismenost 
Povzetek

Okoljska vzgoja naj bi po-
stala stalni, vseživljenjski pro-
ces, ki se ga otrok začne zave-
dati že v vrtcu. Gre za proces 
oblikovanja stališč in vred-
not. V času bivanja z vrstniki 
in vzgojitelji v vrtcu ima otrok 
možnost sistemskega in po-
stopnega razvoja navad, ki so 
povezane z njim in z okoljem. 
Vzgojiteljica ali vzgojitelj upo-
rabljata učinkovite pristine 
predvsem pa osebni zgled in 
pripravljenost za vsakodnevno 
odgovorno ravnanje v okolju.
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Pomembno je, da otrok poleg opa-
zovanja pridobiva neposredne iz-
kušnje z okoljem. Svoje videnje, do-
življanje in razumevanje okolja in 
sebe naj potem izraža z risanjem, 
pripovedovanjem, gibanjem, obli-
kovanjem, slikanjem, dramatizaci-
jo, glasbo in besedami. S pomočjo 
teh simboličnih predstavitev, ki za-
jemajo vsa področja, se razvija nje-
gov kognitivni razvoj. 
- učenje s čustvi;

Vzgojitelj mora biti pozoren na 
to, da pri otroku ne razvijamo le 
strahu in zaskrbljenosti pred global-
nim onesnaževanjem, temveč ču-
stva občudovanja, spoštovanja, lju-
bezni in željo po ohranjanju.
- učenje z vrednotami;

Otroku moramo omogočiti razvi-
janje zavedanja o ranljivosti in vred-
nosti okolja. Postopoma razvijamo 
občutek skrbnosti, varčnosti, obzir-

nosti, odgovornosti do soljudi, za 
druga živa bitja in za prihodnost.
- učenje s socialno izkušnjo.

Otroka moramo spodbujati k so-
delovanju v različnih dejavnostih 
z vrstniki in odraslimi in mu tako 
omogočati socialne izkušnje.

Zaključek
V sodobnem času naj bi bil vsak 

posameznik tudi okoljsko pismen. 
To opismenjevan je se začne že vrt-
cu in pri tem igra veliko vlogo zna-
nje in stališče vzgojitelja do okolja. 
Predšolski otroci se morajo naučiti, 
kako se učiti celo življenje, ker so in 
bodo problemi okolja nepredvidlji-
vi. Okoljsko vzgojo moramo vsesko-
zi razumeti kot temeljni del vzgoje 
in izobraževanja človeka, ki se za-
čne z rojstvom in konča s smrtjo. 
Njen končni cilj v vrtcih je aktivno 
vključevanje otroka v njegov pri-

hodnji razvoj. Okolje lahko celo ra-
zumemo kot tretjega vzgojitelja, ki 
otroku nudi številne spodbude za 
aktivnost in učenje. In brez tega se 
ne more razvijati otroška radoved-
nost in notranja motivacija. 

Nataša Jeromel, dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje
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Narava kot področje dejavnosti v 
izvedbenem kurikulu 

Uvod
Narava je posebno področje, v 

okviru katerega razvijamo otroko-
ve sposobnosti za dejavno vključe-
vanje v obdajajoče fizično in druž-
beno okolje ter ustvarjanje zdravega 
in varnega življenjskega okolja in 
navad. Poudarek je na pridobivanju 
izkušenj z živimi bitji, naravnimi 
pojavi ter veselju v raziskovanju in 

odkrivanju. Področje postopno raz-
vija naravoslovne pojme, naravos-
lovno mišljenje, sklepanje, zmož-
nosti za uvidevanje in reševanje 
problemov, postavljanje hipotez, 
klasificiranja, iskanja ter povzema-
nja bistva in pomena ter oblikova-
nja konceptov. Ti procesi pri otro-
ku potekajo nezavedno, vendar so 
hkrati osnovne znanstvene metode 
v naravoslovju (Kurikulum za vrtce, 
1999). 

Novak (2003) pojasnjuje obču-
tenje otroka v zgodnjem obdobju 
in njegovo povezanost z naravos-
lovjem preko čutil. Otrok v najbolj 
zgodnjem obdobju spoznava svoje 
okolje le s čutili. Prepoznava oko-
liške predmete in zaznava nekate-
re pojave. Dejavnosti iz naravoslov-
ja  pomenijo za otroka prvo vodeno 
spoznavanje narave – sveta, ki ga 
obkroža. Ob tem začne sistematično 
spoznavati in usvajati predpojmov-
ne oblike in razumevati nekatere 
naravne pojave in procese. Sezna-
nja se z nekaterimi naravoslovnimi 

postopki. Nauči se oblikovati sta-
lišča, temelječa na kritičnosti in ob-
jektivnosti, ki sta značilni sestavini 
znanstvenega raziskovanja. Začetno 
naravoslovje torej predstavlja otro-
kovo prvo srečanje z znanostjo in 
njenimi metodami dela, kar odločil-
no vpliva na njegov kasnejši odnos 
do znanstvenega dela nasploh in 
uporabe znanstvenih odkritij (No-
vak idr., 2003).

V Priročniku h kurikulu za vrt-
ce (2001) najdemo naštete napotke, 
kako naj se vzgojiteljica pripravi na 
srečanje z okoljem. Dodajam še ne-
kaj primerov iz prakse.

•	 Kaj vse je v bližnji in lahko do-
stopni okolici vrtca ter hkrati 
varno za predšolske otroke? 
Denimo: rastline – botanika (cve-

tice, drevesa, plodovi), živali – zoo-
logija (žuželke, polži, žabe, gozdne 
živali, živali na kmetiji, hišni ljub-
ljenčki, ptice), vode (potok, reka, 
ribnik, mlaka, jezero, studenec), 
opazovanje ljudi pri različnih opra-

Povzetek
Naravoslovje zajema nara-

voslovna strokovna področja 
biologije, kemije in fizike. V 
predšolskem obdobju ima iz-
redno pomembno vlogo. Otrok 
spoznava naravo neposredno, 
konkretno (kar je okoli njega) 
in posredno (preko različne 
informativne literature, pre-
ko medijev). V Kurikulumu za 
vrtce (1999) ima področje na-
rave enakovredno mesto med 
ostalimi področji.
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vilih (urejanje gredic, delo na pol-
ju, na travniku, pri gibanju); antro-
pologija (razvoj človeka); ekologija 
– odnos živih bitij med seboj in do 
okolja, npr. skrb za čisto okolje. Pri 
dostopnosti do navedenih primerov 
za izvajanje naravoslovja je potreb-
no zagotoviti optimalno varnost za 
vse.

•	 Kje, kako in kdaj naj to upora-
bi?
Narava je vsak letni čas drugač-

na, otroci le-to hitro opazijo. Npr. 
na sprehodu – na bližnjem travni-
ku, na polju, v sadovnjaku, ob robu 
gozda, v gozdu, ob različnih vodah, 
na cesti. Vzgojiteljica lahko upora-
bi za izvajanje naravoslovnih dejav-
nosti vsak letni čas in ustrezno pri-
lagaja dejavnosti. Npr.: voda, zelo 
zanimiv poskus tudi pozimi. Otrok 
razumeva, kaj nastane iz snega, ki 
se topi; kaj nastane, če voda zmrz-
ne ipd.

•	 Kaj naj iz vsega bogastva in 
nereda informacij izlušči ter 
približa otrokom?
Vzgojiteljica glede na izkušnje z 

otrokovo starostjo in sposobnostjo 
izlušči najprej bistvo izvedene de-
javnosti in to konkretno prikaže, 
obrazloži otrokom. Če ugotovi, da 
bi otroci želeli izvedeti še več infor-
macij, le-te prilagaja konkretno in 
postopoma.

•	 Katera vprašanja ali dejavnosti 
bodo otrokom omogočile dose-
či zastavljene cilje?
Vsa vprašanja glede določene 

dejavnosti naj bodo odprtega ti-
pa; omogočena tako, da ima otrok 
možnost razmišljanja o opaženem, 
o eksperimentu. Vprašamo npr. kaj 
opaziš, kaj se dogaja, kaj meniš, da 
bo nastalo, se spremenilo. Glede na 
otrokove odgovore lahko vzgojitelji-
ca vprašanja prilagaja. Menim, da 
moramo biti pri pojasnjevanje nara-
ve predšolskemu otroku še posebej 
pozorni na naslednje zadeve:
- pomembno je, da mu pokaže-

mo pozitiven odnos do narave, 
mu omogočimo in ga   usme-
rimo v zanimivo, (natančno) 
opazovanje; 

- ponudimo in omogočimo vsa 
možna dojemanja narave preko 
čutil (vid, sluh, vonj, okus, tip);

- negujemo in upoštevajmo otro-
kovo radovednost, njegovo miš-
ljenje;

- pojasnjujemo dogajanje in spre-
minjanje; 

- ga seznanjamo z različno infor-
mativno (primerno strokovno) 
literaturo (slikanice, zgibanke, 
brošure, plakati) in z mediji (TV, 
video posnetki, zvočne kasete, 
računalnik); 

- mu omogočimo bivanje, razisko-
vanje, primerjanje, sklepanje v 
naravi; 

- razvijamo spoznavanje in ugo-
tavljanje narave preko igre … 

Lahko bi dodali in opisali še več 
izsledkov, vendar ostanimo pri naj-
osnovneših, najpomembnejših.  Če 
povzamemo bistveno, moramo omo-
gočiti, upoštevati, negovati in pojas-
njevati otrokovo opazovanje, razis-
kovanje, razmišljanje, ugotavljanje 
in razumevanje sveta okoli njega.

Študija primera: 
naravnoslovne dejavnosti v 
našem vrtcu

V nadaljnem opisu je predstavlje-
nih nekaj izbranih in praktično iz-
vedenih dejavnosti, iger, s področja 
naravoslovja v našem vrtcu, ki sem 
jih spremljala skozi daljši čas.

RAZISKOVANJE STELJE
Stelja: suho, polsuho listje, trava, 

veje, skorja, mah, plodovi, žuželke 
idr.

Najbolje je, da omogočimo otro-
ku raziskovanje stelje v gozdu, na 
robu travnika, kjer doživlja nepo-
sreden stik z naravo. Lahko pa po-
nudimo steljo v različnih posodah, 
škatlah in jo skupaj raziskujemo v 
igralnici. Ob tej dejavnosti se lah-
ko igramo igre »Detektiv v gozdu«, 
»Raziskovalec«, »Le kaj se skriva 
pod listi«… Le-te oblikujemo skupaj 
z otroki, podamo navodila in pri-
čnemo z zanimivim raziskovanjem. 
Spodbujamo in motiviramo otroke k 
opazovanju in raziskovanju stelje s 
pripomočki (različna povečalna ste-
kla, lonček z lupo, mikroskop, po-

krovčki, prozorni lončki, paličica 
idr.). Otrok pridobi v raziskovanju 
veliko novih znanj ali utrdi že zna-
na védenja. Vseskozi usmerjamo 
otroke v ustrezno, skrbno ravnanje 
z živalmi in rastlinami. Pri izvaja-
nju raziskovanja stelje imamo veli-
ko možnosti medsebojnega povezo-
vanja in prepletanja vseh področij 
(gibanje, jezik, družba, matemati-
ka, umetnost).

ZELIŠČA
Na sprehodu, na krajšem izletu 

v naravo, približajmo otroku zeliš-
ča, ne le imensko, temveč tudi nji-
hove lastnosti, pomen, uporabnost. 
Vsako rastlino (cvetlico, liste …) naj 
otrok opazuje, opisuje; motiviramo 
ga z odprtimi vprašanji. Skupaj raz-
mišljamo, za kaj se zelišča uporab-
ljajo. Nato naberemo zelišča in jih 
pripravimo za kuhanje čaja, za pri-
pravo medu. Pomembno je, da otro-
ku skušamo že v zgodnjem obdobju 
podati smernice za zdravo življenje. 
Skratka: namesto prepogostega je-
manja zdravil si lahko lajšamo bo-
lečine tudi z zeliščnimi pripravki. 
Tako otroku ozaveščamo tudi alter-
nativno zdravljenje. To je vsekakor 
povezano s predmetnim področjem 
kemije. Pri vsem tem pa seveda ne 
smemo pozabiti na določene alergi-
je otrok.

GOJENJE PAGLAVCEV, POLŽEV, 
PALIČNJAKOV

Pojdimo k mlaki, ribniku, potoku 
in opazujmo, kaj vse se nahaja tam. 
Otrok bo takoj opazil živali npr. ža-
be, ribe, različne insekte. Z zanima-
njem jih bo pozorno opazoval in 
opisoval. 

V pomladanskem času opazimo 
poleg žab tudi mrest, v katerem se 
razvijajo paglavci. Le-tega lahko go-
jimo v igralnici. Vsakodnevno opa-
zujemo, razmišljamo, kaj se bo iz 
teh drobnih črnih pik razvilo. Zani-
miv je razvoj žabe, saj lahko z njim 
povežemo tudi rojstvo otrok. Pripo-
ročljiv in zanimiv je za otroke tudi 
stalni naravoslovni kotiček. V na-
šem vrtcu imamo v naravoslovnem 
kotičku paličnjake, ribice v akvariju 
in zelenje. Vsak otrok z velikim ve-
seljem opazuje ta kotiček. V vsakem 

Iz teorije v prakso
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oddelku, glede na realizacijo dejav-
nosti, ciljev, pripravimo tudi nara-
voslovne kotičke in gojimo polže, 
žabe.

LJUDJE
Otrok že v zgodnjem obdobju 

vneto raziskuje svoje telo. Išče do-
tike, opazuje svoje telo, druge lju-
di, pokaže in poimenuje dele telesa. 
Preizkuša, kako funkcionira njego-
vo telo. Spodbujajmo ga h gibanju, 
igram s telesom, npr. igre s prsti, 
pantomima, rajalne igre, ples …

Svoje telo mora otrok spoznati, 
se ga zavedati in občutiti, da je to 
on sam. Seznanjajmo otroka z roj-
stvom, rastjo, razvojem, prehranje-
vanjem, gibanjem za zdravo živ-
ljenje in nenazdanje tudi s smrtjo. 
Otroku ozaveščajmo torej vse pro-
cese življenja, saj bo lahko otrok le 
tako sprejel in doumel življenjske 
procese.

GLINA
Pri dejavnostih z glino omogo-

čimo spoznavanje lastnosti gline, 
razvrščanje snovi glede na otip, 
na zaznavanje. Spodbujajmo otro-
kovo samoiniciativnost pri obli-
kovanju in izdelovanju glinenih 
izdelkov. Usmerimo otroke v opa-
zovanje, tipanje sveže gline, po-
sušene na sobni temperaturi, in 
žgane gline ali glinenih izdelkov. 
Vodimo razgovor o uporabnost 
glinenih izdelkov (posode, strešna 
opeka) in usmerjajmo k razmišlja-
nju, kako prepuščajo vodo oz. je 
ne. Eksperimenti –  otroci jih zelo 
radi izvajajo in si pridobijo, razvi-
jejo znanja.

PREHRANA – SADJE     
Vzemimo na primer jabolko. Od 

samega opazovanja rasti jabolke se 
otroci zavedajo, da je jabolko del 
zdrave prehrane. Najprej opazuje-
mo, okušamo jabolka. Pri samem 
hranjenju otroci ugotovijo, da jabol-
ko grizemo in postane mehkejše. Iz-
vedemo eksperiment – celo jabolko, 
rezanje jabolka na rezine, strganje, 
tlačenje. Opazijo, da iz jabolka pri-
dobimo tudi tekočino – jabolčni 
sok, kasneje preko fermentacije ja-
bolčni kis.

VULKANSKI IZBRUH
Zelo zanimiv, vznemirljiv pri-

mer preizkusa za otroke. Najprej 
skupaj izdelajmo glinen vulkan. 
Ko je vulkan dovolj obstojen oz. 
posušen, preizkusimo njegovo de-
lovanje.

Potrebujemo ocetno kislino (kis), 
barvilo (paradižnikova mezga, tem-
pera), pecilni prašek, paličico. V 
manjšo odprtino na vulkanu doda-
mo malo barvila, kis – premešamo 
in nato še postopoma dodajamo pe-
cilni prašek. Iz vulkana se prične 
peniti in nastane vulkanski izbruh, 
lava. Pecilni prašek vsebuje natrijev 
hidrogenkarbonat NAHCO3, ki rea-
gira z ocetno kislino CH3COOH v ki-
su. Nastane sol – natrijev acetat in 
ogljikov dioksid CO2 , ki izhaja ob 
pojavu močnega penjenja – vulkan-
skem izbruhu.

Priporočam, da ob predhodnih 
dejavnostih približamo otroku vul-
kan in njegov izbruh, najprej preko 
različne literature, preko medijev 
(računalnik, TV). Ob tem se mora-
mo odrasli zavedati, da skušamo 
otroku čim bolj pojasniti stanje in 
delovanje vulkana.

BARVNA ČAROVNIJA
Ob tej zanimivi dejavnosti bodo 

otroci polni navdušenja in radoved-
nosti. Otroci bodo veliko spraševali, 
sami pojasnjevali in ugotavljali na-
stanek barv iz narave. Za čarovnijo 
potrebujemo: rdeče zelje, kis, mi-
neralno vodo ali jedilno sodo, vrelo 
vodo, 3 prozorne lončke (kozarce), 
cedilo, posodo.

Priprava: rdeče zelje nareži na 
zelo drobne koščke in jih daj v po-
sodo. Prelij z vrelo vodo. Pomešaj in 
pusti, da se zelje namaka približno 
30 minut. Nato vse skupaj precedi. 
Obarvano vodo prelij v posodo. V 
prvi kozarec nalij malo kisa, v dru-
gega malo navadne vode, v tretjega 
pa mineralno vodo ali jedilno sodo. 
V vsak kozarec nalij malo obarvane-
ga zeljnega soka in skupaj z otroki 
opazujte, opisujte, razmišljajte in 
ugotavljajte, kako se obarva tekoči-
na v vsakem kozarcu.

PLAVAJOČA TELESA
Poglejmo, katera telesa in pred-

meti so plavajoči. Za preizkus po-
trebujemo: prozorne kozarce ali 
posode, vodo, obarvano vodo, je-
dilno olje, grozdno jagodo, zama-
šek iz plute, plastično kocko, kame-
nje (lahko po želji še kaj drugega). 
V vsak kozarec damo vsak predmet 
in opazujemo, kaj se zgodi. Ob tem 
pojasnimo, zakaj se en predmet po-
topi in zakaj drug predmet plava. 
Pojasnimo o gostoti tekočine. Stro-
kovno si lahko pomagamo z Arhi-
medovim zakonom: “Sila vzgona 
na telo, ki je popolnoma ali delno 
potopljeno v tekočino, je enaka te-
ži izpodrinjene tekočine.” S pomoč-
jo Arhimedovega zakona lahko ved-
no poiščemo vzgon, ki se kaže kot 
zmanjšanje teže potopljenega tele-
sa. Telo plava na površini tekočine, 
če vzgon uravnoveša silo teže. To je 
mogoče le, če je teža telesa manjša 
od enake prostornine tekočine. Te-
lo se tem bolj ugrezne, čim manjša 

Priporočamo nekaj strokovne literature s področja 
naravoslovja:
Beggio, V. (2001). Mali vedež. Ljubljana: Arkadija.
Bussolati, M. (2001). Pogled v vesolje. Tržič: Učila.
Kornhauser, A. (1988). Pamet je boljša kot žamet. Ljubljana: DZS.
Leksikon za otroke. (2002). Šmarje-Sap: Razvedrilo.
Manning, M. in Granström, B. (1998). Šola znanosti. Tržič: Učila.
Moja prva enciklopedija. (2001). Tržič: Učila International.
Otrokove ustvarjalne igre. (1998). Ljubljana: TZS.
Redfern, M. (1999).  Najlepša knjiga o vesolju. Tržič: Učila.
Redfern, M. (2000). Najlepša knjiga o planetu  Zemlja. Tržič: Učila.
Stott, C. (1995) Zakaj neki zvezde mežikajo. Murska Sobota: Pomurska založba.
Taylor, C. in Pople, S. (1999). Oxford Znanost. Radovljica: Didakta.
Vancleave, J. (1997). Astronomija za vsakega otroka. Tržič: Učila.
Velika knjiga vprašanj in odgovorov. (2003). Tržič: Učila International.
Različne revije: Cicido, Pikapolonica, Trobentica; Ideja, Naravoslovna solnica …
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je gostota tekočine (Arhimedov za-
kon, b. l.).

MAGNETI – RIBOLOV NA ZA-
KLAD

Poskus – igra: iz zlato pobarvane 
lepenke izrežemo dvanajst majhnih 
pravokotnikov. Na vsakega natakne-
mo sponko, položimo v večjo ška-
tlo. Vsak igralec potrebuje palčko 
ali svinčnik. Nanj zavežemo košček 
vrvice in na njen drugi konec zave-
žemo magnete. Tako so igralci pri-
pravljeni na ribarjanje za zakladom. 
Preko te igre otroci razmišljajo o pri-
vlačnosti magnetov. Usmerimo jih v 
razmišljanje in ugotavljanje privlač-
nosti magnetov.

ORKESTER IZ PLASTENK
Nekaj plastenk postavimo v vrsto 

in v vsako nalijemo malo več vode 
kakor v prejšnjo, tako da bo zadnja 
skoraj polna. Pihnemo čez vrat vsa-
ke, da se zasliši zvok. Primerjamo, 
kakšne zvoke dajejo različno napol-

njene plastenke. Več vode v plasten-
ki, višji zvok nastane.

Iz tega poskusa lahko oblikuje-
mo orkester. Otroci se veselijo in z 
velikim zanimanjem preizkušajo in 
ustvarjajo zvoke. Na enak način lah-
ko izvedemo tudi poskus s kristal-
nimi kozarci, ki odmevajo zelo čisti 
zvok.

Zaključek 
Pri vseh naravoslovnih dejavno-

stih se zavedamo, da se predmetna 
področja (biologija, kemija in fizika) 
med seboj povezujejo in prepletajo. 
In prav je, da tudi mi odrasli otroku 
predstavimo neko znanje celostno, 
torej v povezavi z vsemi možnimi 
področji. Vedno se moramo prepri-
čati o varnosti, o zdravstvenem sta-
nju otroka, o morebitnih škodljivih 
snoveh. To so najbolj pomembni, 
nujni vidiki za delo z ljudmi. Vsi si 
prizadevamo, da bi predšolskemu 
otroku omogočili čim pestrejši, bo-
gatejši in aktualnejši program dejav-

nosti. Tako se bo otrok bolje počutil 
in si razvil še več svojih sposobnosti 
in pridobil veliko znanj že v obdo-
bju otroštva.

Mateja Matko, dipl. vzg. 
OŠ Prebold, enota vrtec Prebold                                                                                            

Literatura:
Documenting Internet Sourcess. Pridobljeno 

8. 2006 iz http://fizika.dzs.si/fizika/.
Documenting Internet Sourcess. Pridobljeno 

8. 2006 iz http://arnes2./astronomija.
Documenting Internet Sourcess. Pridobljeno 

11. 2006 iz http:// gimvic.org/projekti.
Interno gradivo iz vrtca Prebold.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Mi-

nistrstvo za šolstvo in šport.
Novak, T. idr. (2003). Začetno naravoslovje z 

metodiko. Maribor: Pedagoška fakulteta.
Otrok v vrtcu. Priročnik h kurikulu za vrtce. 

(2001). Maribor: Obzorja.

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 literature naj bo na koncu 
prispevka po naslednjem vrstnem redu: priimek, ime. 
(letnica). Naslov dela. Kraj: založba.

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

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

strašev;

- fotografij ne pošiljajte po E-mailu, ker so navadno prema-
lo razločne;

- uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in smisel-
no oblikovati.
Disket, CD-jev in otroških likovnih izdelkov praviloma ne 
vračamo. 
Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije Vzgoji-
teljica.

V skladu s 17. členom Pravilnika o napredovanju v nazive (Ur. 
l. RS, št. 54/2002) z objavljenim strokovnim člankom prido-
bite 2 točki za dodatno strokovno delo.

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

Lepo pozdravljeni! 

 Betka Vrbovšek 
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Mnogi otroci s specifičnimi učnimi 
težavami se do vstopa v šolo ne razli-
kujejo od svojih vrstnikov. Pa vendarle 
so morda vzgojitelji ali starši teh otrok 
že v predšolskem obdobju opazili, da 
je otrok živahen, svojeglav, klepetav, 
neposlušen. Morda se ni mogel zbrati, 
je bil neubogljiv, premalo vztrajen, ni 
imel volje do igre ali dela. Pogostokrat 
se takšen otrok pretirano hitro utrudi, 
slabo si zapomni in pozablja naroče-
no. Večkrat je pretirano nemiren, agre-
siven do mlajših otrok, obenem pa ga 
je pogostokrat strah, ne išče družbe, ni 
gotov vase. Večkrat je neroden pri ob-
lačenju, odklanja barvice in svinčnik. 
Kljub temu, da smo pri otroku opa-
zili zgoraj naštete značilnosti, še ne 
moremo z gotovostjo trditi, da bo 
imel otrok specifične učne težave, 
zato diagnoze ne smemo postaviti 
prehitro.

Prav pa je, da značilnosti prepo-
znamo, tako starši, učitelji in vzgoji-
telji. Pravočasna pomoč tem otrokom 
močno vpliva na njihov odnos do se-
be, do sošolcev, do dela ter s tem na 
njihovo uspešno vključevanje v si-
stem izobraževanja. Pomagajmo pa 
le toliko, kolikor je nujno potrebno, 
saj je velika nevarnost, da ga razvija-
mo v nesamostojnost. Upoštevajmo 
otrokove dobre in slabe dneve. Kadar 
je nemiren in utrujen, ga ne silimo k 
delu. Vsak otrok s specifičnimi učni-
mi težavami ima svoja dobra in moč-
na področja, katerih pogosto niti ne 
zaznamo. Mnogo staršev ter tudi uči-
teljev zaradi neuspeha vzamejo otro-
ku tisto, kar ima rad in pri čemer je 
uspešen.

Otroci s specifičnimi učnimi teža-
vami so ponavadi povprečno ali celo 
nadpovprečno inteligentni in spadajo 
v skupino otrok s posebnimi potreba-
mi. Podatki kažejo, da je takih otrok 
v osnovni šoli približno 10 %. Težave 
otrok s specifičnimi učnimi motnjami 
izvirajo iz razvojnih posebnosti ali iz 
posebnosti delovanja osrednjega živ-
čevja. Pogosto se kažejo posebnosti 
tudi na področju vedenja in prilaga-
janja. Za izrazom specifične učne te-
žave se skriva zelo raznolika skupina 
primanjkljajev, zato je tudi ta skupi-

na otrok zelo heterogena. Največ te-
žav imajo učenci pri poslušanju, go-
vorjenju, branju, pisanju, računanju 
in pri ročnih spretnostih. Najpogostej-
še so motnje branja in pisanja (lega-
stenija, disleksija). Povezane so z zao-
stankom na govornem in jezikovnem 
izražanju. Težave se pojavijo pri za-
četnem opismenjevanju in pri usva-
janju bralno-pisalnih veščin. Kasneje 
te motnje močno vplivajo na celotno 
učenje. Prav tako so pogosto prisotne 
tudi motnje računanja (diskalkulija). 
Učenci imajo težave pri dojemanju 
pojma število. Težko prehajajo iz kon-
kretnejše ravni dojemanja na abstrak-
tnejšo. Pri računanju zmeraj potre-
bujejo kako materialno oporo (prste, 
preglednice, matematične kvadrate). 
Učenci s specifičnimi učnimi težava-
mi so pri pouku počasnejši, neučinko-
viti, manj spretni, nesamozavestni. 

Starši so do takšnega otroka pogo-
sto krivični. Menijo, da bi lahko bolje 
izdeloval v šoli, če bi le hotel. Otrok je 
namreč videti bister, saj mu nekateri 
predmeti (npr. računstvo) gredo čisto 
dobro in ne razumejo, da mu slovenski 
jezik dela takšne preglavice. Po njiho-
vem je njihov otrok len. Na žalost tudi 
v praksi nekateri učitelji mislijo tako. 
Otrokom se s tem dela velika krivica. 
Še hujše je takrat, kadar je otrok s spe-
cifičnimi učnimi težavami nemiren, 
nestanoviten, tako da z nemirnostjo 
moti vse delo v razredu.

Specifične učne težave se med zo-
renjem zmanjšajo, nekatere celo pov-
sem izginejo. Večina osnovnih šol pri 

nas zna otrokom pomagati na ustre-
zen način. Ponavadi je to svetovalna 
služba, najpogosteje specialni pedago-
gi. Tem učencem se nudi individualna 
pomoč, posebne metode dela,  upra-
vičeni pa so do številnih prilagoditev 
v učno vzgojnem procesu. Strokovno 
pomoč dajejo staršem, otrokom in šoli 
tudi svetovalni centri za otroke in mla-
dostnike. Zadnjih nekaj let se z otroki 
s specifičnimi učnimi težavami siste-
matično ukvarja društvo Bravo, ki ima 
sedež v Ljubljani, svoje podružnice 
pa v vseh večjih mestih v državi. Brez 
ustrezne pomoči je šolska poklicna pot 
otrok s specifičnimi učnimi težavami 
ovirana. Da se to danes v praksi ne bi 
več dogajalo, pomaga le večja osvešče-
nost vseh, ki delamo na področju vzgo-
je in izobraževanja.

Marijana Senica, spec. pedagoginja,  
OŠ Muta

Prepoznavanje specifičnih učnih težav

V razmislek še to:
IZ ŠOLE JE IZSTOPIL, KO JE IMEL 12 

LET.

OZNAČILI SO GA ZA NESPOSOBNEGA.

IMEL JE TEŽAVE PRI MATEMATIKI.

IME MU JE BILO THOMAS EDISON.
Veliko znanih ljudi z disleksijo je 
doseglo izjemne uspehe in se za-

pisalo v zgodovino človeštva.

Društvo Bravo

SAŠA
Stara je devet let. Ima diskalkulijo – motnjo računanja. Čeprav je ve-

doželjna in prizadevna, je v šoli neuspešna. Računa lahko le s pomagali. 
Najtežje se je naučila poštevanko, ki še danes ni avtomatizirana. Seveda 
tudi deljenja ne obvlada. Pogosto obrača številke – npr. 56 zapiše 65. Ni-
ma številskih predstav. Zelo slaba je prostorska orientacija. Večkrat spre-
gleda računske znake in zamenja plus in minus. Tudi ko računa na prst-
ke, se zmoti. Pri pisanju domačih nalog je nesamostojna, včasih naloge 
piše cel popoldan. Rešuje le enostavne besedilne naloge. S težavo jih pre-
bere. Ker je tudi tehnika branja slabša, včasih niti ne ve, kaj bere. Mate-
matiko sovraži, večkrat se joka. Pri ostalih predmetih je odlična učenka. 
Zelo je razgledana, zato ji družba in naravoslovje predstavljata velik iz-
ziv. Na tekmovanju Vesele šole je osvojila prvo mesto.
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Vrtec Hrastnik v letu 2007 praz-
nuje že stoletnico obstoja, zato smo 
se počutili počaščene, ker nas je 21. 
junija 2006 obiskal minister dr. Mi-
lan Zver. Otroci so ministru, županu 
in njunim spremljevalcem pripravi-
li kratek program in mu podarili ris-
bico. Ministru smo predstavili delo 
vrtca in ga povabili na stoletnico.

Slavica Pavlič, ravnateljica 
Vrtec Hrastnik

Minister dr. Milan Zver na obisku v 
Vrtcu Hrastnik

V Ljubljani je v torek, 17. januarja 
2007, potekal v kongresnem centru 
Mons že tretji posvet dobre prakse v 
vrtcih z delovnim naslovom Poraja-
joča se pismenost. Strokovno je po-
svet pripravil programski svet, ki mu 
je predsedovala mag. Betka Vrbov-
šek, organizacijski del pa je vodila 
Supra d. o. o. V plenarnem delu so 
se predstavili prof. dr. Ljubica Mar-
janovič Umek, dr. Marija Grginič in 
dr. Marjana Pačnik Erženičnik, na-
to pa je sledilo šestnajst izbranih 
predstavitev prakse iz različnih vrt-
cev Slovenije. Usmeritve za izbolj-
šanje prakse na področju porajajoče 
se pismenosti je v zaključku posve-
ta podala prof. dr. Ljubica Marjano-
vič Umek. Posveta se je udeležilo 
330 vzgojiteljic in vzgojiteljev. Izšel 
je tudi istoimenski zbornik. Posvet 
je v imenu Ministrstva za šolstvo in 
šport pozdravila direktorica direkto-
rata za vrtce in osnovne šole, gospa 
Mojca Škrinjar.

Lučka Postružin, 
Vrtec Ledina Ljubljana

Tretji posvet dobre prakse v Ljubljani

Pozdravni govor direktorice Direktorata za vrtec in OŠ, Mojce Škrinjar

Avditorij
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Šolska partnerstva 
Comenius 1 – projekt 
projektu B.R.I.D.G.E.

V projektu B.R.I.D.G.E. (MOST) 
sodelujemo z vrtci ter šolami iz Nor-
veške, Češke ter Nemčije. Za naš vr-
tec je to prva tovrstna izkušnja.V 
preteklem šolskem letu, prvem od 
treh let trajajočega projekta, smo 
bili koordinator projekta, letos pa v 
njem sodelujemo kot »tihi partner«. 
Gre za projekt, s katerim smo žele-
li otrokom približati dejstvo, da ob-
stajajo drugačni jeziki, navade, igre, 
jedi, otroci/ljudje, ki določene stva-
ri počnejo malo drugače.

V septembru 2005 je vsaka drža-
va udeleženka s projektom sezna-
nila otroke (pri dejavnostih znotraj 
skupine), starše (na roditeljskem 
sestanku, na temu namenjenim 
oglasnih deskah), lokalno skupnost 
ter širšo okolico/mestno občino (z 
dopisi, ustno). 

V oktobru 2005 smo gostili stro-
kovne delavke iz sodelujočih držav. 
Predstavili smo jim  naše strokov-
no delo tako v samih skupinah kot 
v vrtcu kot celoti. Celo več! Tudi sa-
me so sodelovale pri dejavnostih z 
otroki ter starši in ostalimi krajani. 
Na popoldanskem srečanju z dru-
žinami so te dejavnosti z otroki tu-
di predstavile vsem udeležencem. 
Na strokovnih diskusijah smo izme-
njali informacije o vzgojno-izobra-
ževalnih sistemih,  zamisli o delu, 
predstavili metode in oblike dela, 
strokovno gradivo (knjige, zgoščen-
ke, plakate, risbice, primerke zna-
čilnih jedi …), pogovorili smo se o 
dejavnostih, ki naj bi še sledile, ter 
načrtih za naslednje šolsko leto …  
Začutile so utrip dela in življenja na-
še širše okolice. Udeležile so se tudi 
našega krajevnega praznika oljk in 
vina, kjer so se dejansko pomešale 
med krajane, predstavnike lokalne 
oblasti in Mestne občine Koper, ta-
ko da je bilo resnično čutiti njihovo 
prisotnost. Razkazali smo jim ne-
kaj geografskih značilnosti primor-
ske pokrajine. Nad temi ter nad zav-
zetostjo celotnega kolektiva našega 

vrtca so bile navdušene. Omenjeni 
obisk smo predstavili v lokalnem 
časopisu ter na lokalnem radiu, kar 
so storile tudi sodelavke iz ostalih 
treh držav.

V novembru smo se pripravljali 
na praznični december: zbrali smo 
božične in ostale zimske pesmi, re-
cepte za značilne jedi v tistem praz-
ničnem obdobju, zgodbice o tistem 
posebnem času v letu, voščilnice … 
Po izmenjavi pa poskusili doživljati 
december vsaj nekoliko drugače kot 
doslej.

V novem šolskem letu smo naj-
prej izmenjali fotografije, risbice 
…, ki so pričale o našem praznič-
nem vzdušju v mesecu decembru. 
Sledila je izdelava slikanic z naslo-
vom »Čudovit dan v našem vrtcu«, 
ki smo si jih ravno tako izmenja-
li, potem pa pokazali in predsta-
vili otrokom. Zbirali smo gradivo, 
ki priča o tem, kako praznujemo 
rojstne dneve. 

Na obisku na Norveškem, ki smo 
se ga udeležile štiri strokovne delav-
ke vrtca, smo  to gradivo tudi pred-

stavile. Omenjeni strokovni obisk 
nas je navdušil, saj smo dejansko 
doživele idealni kurikul v živo na 
vsakem koraku. Bil je to vrtec v za-
sebni lasti. Vtise in  gradivo smo po 
povratku predstavile ostalimi sode-
lavkam, staršem in krajanom na po-
sebni predstavitvi v našem vrtcu.

Evalvacija projekta kaže, da smo 
vsi, tako mi kot starši, v tovrstni ob-
liki sodelovanja videli in izkusili 
ogromno prijetnega in koristnega 
za otroke in nas odrasle. Mobilnost 
strokovnega osebja, torej medseboj-
ni obiski, pa je bila še zlasti poučna 
in bi jo priporočili še drugim. Le 
malo »korajže« je potrebno, da pre-
skočimo zadrego jezikovnih ovir. 
Osebje vrtca je projekt Most navdu-
šil tudi za obiskovanje tečaja angle-
škega jezika, ki smo ga tudi uspeš-
no opravile.

Belma Mutnica,  
Vrtec pri OŠ Oskarja Kovačiča, Škofije

Obisk z Norveške
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V okviru programa Socrates, Co-
menius 1, sva imeli s sodelavko Ma-
rino Kačič junija 2006 priložnost 
obiskati Švedsko. Obiskali sva dva 
vrtca: Pelarne skola, Korsbarsvagen 
in Svenska Kyrkans, Forskola Ug-
glan, ki delujeta v sklopu osnovne 
šole. Na delovnem obisku sva opa-
zovali izvedbeni kurikul. Ugotavljali 
sva, da je povsem primerljiv s kuri-
kulom slovenskih javnih vrtcev. 

    Srečali sva se tudi z  Ingelo Nils-
son, avtorico pedagoškega gradi-
va, ki povezuje literarna dela Astrid 
Lindgren z okoljem vrtca. Obiskali 
sva tudi tematski park Astrid Lind-
gren in v praksi videli uporabo pe-
dagoškega priročnika in gradiva.

    Z omenjenimi vrtci sva naveza-
li stik z željo, da  izpopolniva svoje 
strokovno znanje o tujih kurikulih, 
povabimo predstavnice vzgojiteljic 
tudi v naš vrtec, izmenjamo izkuš-
nje in se tudi sami predstavimo. Če 
bo vse po sreči, dobimo obisk v me-
secu juniju, saj ves čas vzdržujemo 
pisne stike.

    V Vrtcu Tončke Čečeve sva svo-
je vtise in mnenja predstavili na pr-
vem vzgojiteljskem zboru na začet-
ku tega šolskega leta. 

Darinka Belak in Marina Kačič,  
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Iz Vrtca Tončke 
Čečeve na Švedsko

Igralnica v švedskem vrtcu

Igrišče pred vrtcem

V parku Astrid Lindgren

Otroci morajo v vrtcu 
dobiti konkretne 
izkušnje uresničevanja 
temeljnih 
človekovih pravic 
in demokratičnih 
načel, upoštevanja 
otroka  kot individua 
in spoštovanja 
zasebnosti.

Kurikulum za vrtce 
(1999)
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V preteklosti so se na našem 
ozemlju prepletali vplivi romanske, 
germanske, slovanske in bizantin-
ske kulture, ki so nedvomno pustili 
sledi v pestrem kulturnem izročilu. 
Naše generacije se tako seznanjajo s 
kulturo bivanja naših prednikov. V 
naši šoli se trudimo ohranjati in go-
jiti stare šege in običaje, ker želimo, 
da bi učenci spoznali življenje v pre-
teklosti in znali ceniti ljudsko izro-
čilo. V šolskem letu 2002/03 je zato 
začela ponovno delovati šolska fol-
klorna skupina Hlaček. Ime je do-
bila po literarnem junaku Krojačku 
Hlačku, pisatelja Leopolda Suho-

dolčana, ki je v naši šoli poučeval in 
ravnateljeval dolgo vrsto let. Prese-
netil nas je velik interes otrok, ki so 
se želeli vključiti v folklorno skupi-
no. Težava je nastala pri oblačilih in 
v dveh letih smo s pomočjo šole in 
sponzorjev uredili tudi to.

Skupina šteje 45 otrok plesal-
cev od prvega do tretjega razreda in 
enega godca, ki igra na harmoniko. 
Skupino vodiva dve učiteljici, ki ob-
iskujeva tudi seminarje za vodje šol-
skih folklornih skupin.

Nastope zaokrožimo v tematske 
splete: ples, petje, izštevanke, naga-
jivke, ki jih povezujemo s pogovo-

rom v domačem, koroškem narečju. 
Spleti trajajo od 5 do 12 minut. Med 
plese vnašamo razne šege in navade 
(miklavževanje, pustovanje, kmeč-
ka opravila na polju, travniku …). 
Nastopamo v šoli, domačem kraju, 
tekmujemo na območnih in medob-
močnih tekmovanjih, udeležujemo 
se srečanj folklornih skupin. 

Sonja Grnjak, vodja folklorne skupine 
Hlaček, OŠ Franja Goloba Prevalje

Folklorna skupina na šoli

Vzgojiteljica v devetletki

Vključevanje v širše okolje pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo.  
. . . 
Poleg tega obstaja kultura, ki se razvija tako, da se otroci učijo od otrok. To so igre, 
pesmi, rime, šaljivke, izštevanke, uganke, besedne igre, pravljice, ki so preživele 
kot skupna dediščina skozi generacije in tvorijo pomembno sestavino življenja, 
dela in dejavnosti v vrtcu.

Kurikulum za vrtce (1999)
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