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Uvodnik
Prijazen pomladni pozdrav v 

vse vrtce na Slovenskem!                                        

Včasih se kar začudim, ko v pogovo-
ru ugotovim, da pedagoški delavci dru-
gih vzgojno-izobraževalnih institucij, ki 
nimajo veliko stikov z vrtcem, ne vedo, 
da imamo zaposleni v vrtcih že vrsto let 
svoj etični kodeks ravnanja. Če tega ne 
vedo niti vsi pedagoški delavci, kako naj 
vedo drugi, se sprašujem, ko prebiram 
različne razprave in druge članke o vrt-
cih. Naj bo zato teh nekaj vrstic name-
njenih etičnemu kodeksu.

Kodeks je vzgojiteljeva moralna opora, 
ko se, kjer koli in pred komer koli je pač 
potrebno, zavzemamo za dobrobit pred-
šolskih otrok v vrtcih. Z njim v zavesti bo-
mo laže preslišali, kdaj pa kdaj še ved-
no izrečene očitke, da se vzgojiteljice in 
vzgojitelji potegujemo predvsem zase in 
za svoje poklicne koristi. Čeprav smo po-
leg otrok in staršev del sistema vrtca tudi 
vzgojitelji in drugi zaposleni v vrtcu, nam 
mora biti – in prepričana sem, da nam 
tudi je, v zavesti predvsem korist otrok. 
Vzrok, zakaj se zavzemamo za struktur-
no, posredno in procesno kakovost, so 
strokovni in etični razlogi.

Kodeks zajema skupek vrednot in na-
čel, na katerih temelji delo s predšolskimi 
otroki in predstavlja osnovo za etično pre-
sojo ravnanja. Vsebina kodeksa temelji na 
vrednotah, ki so plod mednarodno dose-
ženega soglasja in so definirane v Splošni 
deklaraciji o človekovih pravicah, v Kon-
venciji OZN o otrokovih pravicah (1979), v 
Deklaraciji o psiholoških pravicah otroka 
(Mednarodno združenje šolskih psiholo-
gov – 1979) ter na vrednotah, povezanih z 
varstvom in vzgojo predšolskih otrok, ki so 
se razvile in oblikovale v dolgoletnih priza-
devanjih teoretikov in praktikov na podro-
čju predšolske vzgoje pri nas in po svetu, 
na pozitivni tradiciji predšolskih institucij 
in poklica vzgojiteljice oziroma vzgojitelja 
predšolskih otrok. 

Kodeks vedno znova omogoča meha-
nizem osebnega uzaveščanja ter osebne-
ga sprejemanja in ponotranjenja vrednot 
na področju dela s predšolskimi otroki. 
Kodeks je živ dokument, ki predvsem:
• varuje pravice in osebno integriteto 

otrok, staršev in delavcev vrtca;

• utrjuje pravice in dolžnosti zapo-
slenih, njihovo profesionalno zavest, 
samozavest in odgovornost;

• posreduje vrednote in načela kot osno-
vo za medsebojno odgovorno ravnanje 
otrok, staršev, sodelavcev, delovne 
organizacije in širše skupnosti;

• zavezuje vse delavke in delavce k 
upoštevanju in uresničevanju spre-
jetih vrednot in načel, zapisanih v 
kodeksu;

• uzavešča pomen vsakodnevne pre-
soje postopkov in ravnanja z vidika 
sprejetih vrednot in načel;

• povezuje vse, ki si prizadevajo za 
otrokovo dobrobit;

• prispeva k dvigu kakovosti predšolske 
vzgoje v vrtcu, družini in širšem okolju.
Kodeks je razdeljen na štiri temeljna 

področja odgovornosti ljudi, ki so v okvi-
ru vrtca neposredno ali posredno udele-
ženi v skrbi za otroka. Skrb za otroka v 
najširšem pomenu besede obsega varstvo 
in nego ter ustvarjanje pogojev za otroko-
vo socializacijo, učenje in izkušnje, ki pri-
spevajo k celovitosti njegovega razvoja.

Zakaj vse to, kar je splošno znano 
vzgojiteljicam in vzgojiteljem, sploh pi-
šem v svoj uvodnik? 

Etični kodeks namreč vsebuje tudi 
vrednoto o odgovornosti delavk in delav-
cev vrtca do družbe in nas zavezuje, da 
po svojih močeh prispevamo k ustvarja-
nju možnosti za kvalitetno otroštvo. Ko-
deks pred nas postavlja več nalog.
• Zagotavljati ustrezen in kakovosten 

program glede na socialne in kultur-
ne značilnosti okolja.

• Spodbujati in pospeševati sodelovanje 
med institucijami, ki se ukvarjajo z raz-
vojem, vzgojo in izobraževanjem otrok.

• S strokovnimi argumenti ozaveščati 
družbo o pomenu otroštva. Od nje 
zahtevamo ustrezne materialne po-
goje za zdrav razvoj otrok in za kva-
litetne programe.

• Podpirati politiko in zakone, ki pri-
spevajo k dobrobiti otrok in družin, 
ter odklanjati takšne, ki niso v njiho-
vem interesu.

• Prispevati k nadaljnjemu razvoju 
področja predšolske vzgoje in krepiti 
zavezanost za uresničevanje vrednot, 
zapisanih v tem Kodeksu, v Konven-
ciji o otrokovih pravicah, v Deklara-
ciji o psiholoških pravicah otroka, v 
Splošni deklaraciji o človekovih pravi-
cah in v Ustavi Republike Slovenije.

Poleg ponovnega branja etičnega ko-
deksa priporočam vsem strokovnim de-
lavkam in delavcem v branje tudi več 
člankov v aprilski številki Vzgojiteljice, 
posebej s področja razvoja govora in po-
rajajoče se pismenosti, oba intervjuja 
in rubriko Odmevi, komentarji, mne-
nja. Ker prihajajo topli dnevi, ne prezri-
te strokovnega prispevka, ki nas obvešča 
o škodljivosti neposrednega sonca v do-
ločenem delu dneva. 

Naslednja številka bo izšla v juniju. V 
njej želimo objaviti več prispevkov o kul-
turni dediščini v vrtcu. Veseli bomo va-
ših prispevkov, komentarjev in mnenj.

Želim vam lepe dni in vas lepo po-
zdravljam.                  

Urednica

 Metka Ocvirk (4,5 leta), mentorica 
Bojana Ivenčnik, Vrtec Tončke Čečeve 

Celje, enota Gaberje

Kotiček uredništva
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Vrtec se predstavi

Vrtec Ajdovščina

Jasnost ciljev in postopno uvajanje novosti
Prosim, če bralkam in bralcem 

Vzgojiteljice predstavite svojo po-
klicno pot.

Moji poklicni interesi so bili že 
zelo zgodaj usmerjeni k otrokom. 
Po končani osnovni šoli sem raz-
mišljala o vpisu na Srednjo vzgoji-
teljsko šolo v Ljubljano. Ker nisem 
bila prepričana v svojo glasbeno 
opremljenost in Ljubljana je bila da-
leč, sem se vpisala na gimnazijo v 
domačem kraju. Pri odločanju za 
smer študija sem se navdušila za so-
cialno delo. Poklicni profil socialni 
delavec se je namreč na novo uva-
jal v osnovne šole. Delo svetoval-
ne delavke sem opravljala trinajst 
let. Že na osnovni šoli sem okusi-
la ravnateljevanje. Čas podarja pri-
ložnosti in tako se mi je skrita želja 
delati v vrtcu uresničila leta 1989. 
Letos zaključujem svoj četrti man-
dat. Na svoji profesionalni poti sem 
se veliko učila in sledila sodobnim 
spoznanjem na področju vzgoje in 
izobraževanja; študij socialne peda-
gogike sem končala ob delu.

Bi lahko kakšno življenjsko ob-
dobje označili kot prelomno?

Prelomnic na moji poti je bilo 
več. Ena od večjih je bila prav goto-
vo sprememba delovnega okolja in 
prevzem vodenja vrtca. Izziv je bilo 
delo na Zavodu za šolstvo, ki sem 
ga opravljala ob svojem delu.

Ravnateljica ste torej postali v 
obdobju najburnejšega dogajanja 
na Slovenskem, v času prelomnih 
zgodovinskih sprememb?

Res je. V vrtec sem prišla v obdo-
bju, ko je bil star vzgojni program 
preživet, novega pa še ni bilo. Zače-
le so se uvajati nove vsebine in flek-
sibilne oblike dela. Iz strokovnega 
vidika je bilo to zahtevno obdobje, 
saj je bilo potrebno paziti, da pri de-
lu ni prihajalo do strokovnih poeno-
stavitev. Nekateri vplivni ljudje za 
predšolsko področje so želeli ukini-
ti načrtovanje vzgojnega dela in po-
dobno. Jasnost ciljev, odprtost za 
postopno uvajanje  novosti, so nam 

pomagali prebroditi leta, ko smo bi-
li vrtci prepuščeni lastni iniciativi. 
Različni politični interesi so nas pe-
hali iz enega na drugo področje vse 
do leta 1993, ko se je predšolsko 
področje umestilo kot sestavni del 
vzgojno-izobraževalnega sistema.

Čez tri leta, 1996, je to umešče-
nost potrdil tudi paket šolske za-
konodaje; v njem je bil tudi zakon 
o vrtcih. Kako ocenjujete nadaljnji 
razvoj vrtcev, vse do danes?

Zelo pozitivno. Mislim, da imamo 
v Sloveniji dobro razvito mrežo vrt-
cev. V zadnjih letih je bilo veliko pozi-
tivnih premikov tako na vsebinskem 
kot tudi na področju zakonodaje.

Kako pa ocenjujete razvoj vrtca, 
ki ga vodite?

Naš vrtec je bil ustanovljen 1948. 
Svoje poslanstvo je začel s 24 otroki. 
Danes zajema v svoje programe 620 
otrok, v 36 oddelkih. Mreža vrtcev 
na našem območju je policentrično 
zasnovana. Imamo tri večje enote in 
pet manjših oddelčnih vrtcev poseja-
nih po vsej Vipavski dolini. Toda raz-
voj vsake ustanove, tako tudi naše-
ga vrtca, je kot življenje, v katerem 
so padci in vzponi, veselje in žalost, 
predvsem pa večno iskanje odgovo-
rov. Vedno znova ugotavljamo, da 
dokončnih odgovorov in večnih res-
nic ni. Iskanja so pogoj za napredek, 
za uvajanje novosti. Z doseženim ni-
koli nismo zadovoljni. Vsak čas za-
hteva prilagajanje potrebam otroka 
in staršem, družbenim razmeram ter 
kulturnemu okolju. Preprostih re-
ceptov za dober vrtec ni. Pri iskanju 
svoje lastne identitete smo se oprli 
na otroško ustvarjalnost.

Nam lahko zaupate svojo izjavo 
o viziji? Kaj predstavlja vaš znak?

 »Prijazen in ustvarjalen vrtec«, to 
je naša vizija, v kateri smo napisali, da 
želimo ustvarjati tako okolje, v kate-
rega bomo vsi radi prihajali, in hkrati 
zagotavljati pogoje, v katerih bo vsak 
otrok dosegel kar zmore. Vrtec naj bo 
kraj prijetnega druženja otrok, njiho-

Ravnateljica Meri Uršič

Pod strmimi pobočji Čavna 
leži sredi Vipavske doline, izpo-
stavljena prepišni burji, s son-
cem obsijana Ajdovščina. Če-
prav je mesto postala šele leta 
1955, sega njena zgodovina v 
antično obdobje, ko je iz Italije 
v Panonijo vodila mimo nje zna-
menita rimska cesta. V času pre-
seljevanja ljudstev so jo oplenili 
in porušili hunski vojščaki z Ati-
lo na čelu. Srednjeveški trg se je 
razvil znotraj obzidja ob potoku 
Hublj, ki je bil v 17. stoletju mej-
nik med Kranjsko in Goriško. 
Ljudje so se preživljali s fužinar-
stvom in obrtjo, v zadnjih dese-
tletjih z razvojem industrije in 
turizmom. Ogleda vredna je cer-
kev sv. Jurija, kjer najdemo slike 
Matevža Langusa in Toneta Kra-
lja. V Ajdovščini so se rodili tu-
di pisatelj Danilo Lokar in slikar-
ja Anton Cebej in Veno Pilon. Po 
zadnjem nosi ime tudi galerija, v 
kateri smo lahko že večkrat ob-
čudovali tudi likovno ustvarjal-
nost  predšolskih otrok na raz-
stavi Ciciumetnij.

Ravnateljica samostojnega 
Vrtca Ajdovščina, MERI URŠIČ, 
ni samo prijetna in odprta so-
govornica. Njene izkušnje so 
prežete z modrostjo, ki jo daje 
dolga in naporna pot stalne pro-
fesionalne rasti.
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vih staršev in vseh, ki skrbimo za nji-
hov razvoj. Naš znak je glavonožec, ki 
je vzet iz ene od otroških risbic. Takš-
na je namreč struktura prabitja, s ka-
tero otrok začenja pripoved o sebi. 
V izvedbenem kurikulu spoštujemo 
vsa področja otrokovega razvoja, po-
sebno pozornost namenjamo ustvar-
jalnosti otrok, s poudarkom na likov-
nem ustvarjanju. 

Vrtec Ajdovščina je skupaj z 
revijo Cicido, pred Cicidojem pa 
skupaj s Cicibanom, organizator 
vseslovenskega likovnega nate-
čaja, ki ga poznamo pod imenom 
»Ciciumetnije«. Povejte nam, pro-
sim, več o tem.

Res je. Smo pobudniki likovne-
ga natečaja Ciciumetnije, katerih 
začetki segajo v leto 1990. Prvoten 
namen je dvig kvalitete umetniške-
ga ustvarjanja v našem vrtcu, saj 
je bilo preveč šablonskega risanja, 
gubanja, raznih pobarvank ter »le-
pih« izdelkov, v katerih je bilo vid-
no poseganje odraslih, otroškega pa 
bolj malo. S podporo takratne glav-
ne urednice revije Ciciban in pozne-
je Cicido, Nataše Bucik, ter likovne 
pedagoginje Silve Karim, smo likov-
ni natečaj razširili v državno bienal-
no prireditev. Takrat ni bilo še no-
bene podobne prireditve, kjer bi se 
lahko primerjala likovna dela pred-
šolskih otrok. Z njo želimo pouda-
riti namen otroškega ustvarjanja in 
pravilno vrednotenje otroških del.

V delu javnosti se tu in tam po-
javljajo dvomi o tem, ali potrebuje 
vzgojiteljica visoko izobrazbo, pa 
tudi o potrebnosti sprotnega izob-
raževanja. Kakšno pozornost na-
menjate izobraževanju?

Izobraževanje je ena izmed prio-
ritet našega vrtca, ki predvsem vklju-
čuje nas same, saj si prizadevamo, 
da bi bili ves čas pri delu z otroki in 
starši strokovni in pozitivno narav-
nani, tako vzgojiteljice kot tudi celo-
ten kolektiv. Večino izobraževalnih 
seminarjev organiziramo v vrtcu, da 
se jih strokovne delavke lahko ude-
ležijo v čim večjem številu. Smo tudi 
študijsko središče in mentorski vrtec. 
Na študijska srečanja prihajajo stro-
kovne delavke iz bližnjih vrtcev in 

vrtcev pri osnovnih šolah. Obenem 
smo tudi hospitacijski vrtec. Letno 
se pri nas zvrsti okrog 150 dijakinj 
in dijakov srednje vzgojiteljske šole 
in študentk predšolske vzgoje. Mis-
lim, da smo lahko v Sloveniji ponos-
ni na predšolsko vzgojo. Raziskave v 
razvitem svetu potrjujejo pravilnost 
vlaganja v otroke v najzgodnejšem 
obdobju. Kljub doseženi ravni pa 
moramo, kot imamo v svojih progra-
mih zapisano, skrbeli za ohranjanje 
in dvig kvalitete dela. 

Kako uresničujete Kurikulum 
za vrtce?

Mislim, da je Kurikul za vrtce ši-
roka osnova za dobro delo. Je okvir, 
ki nam dopušča avtonomnost. Daje 
nam dovolj prostora in časa za opa-
zovanje individualnega razvoja otrok, 
za motiviranje otrokovih učnih aktiv-
nosti ter za uvajanje takšnih oblik in 
metod dela, ki spodbujajo razumeva-
nje, kritičnost, odgovornost, primer-
janje znanj, preseganje stereotipov in 
predsodkov. Škoda, ker je bila kuriku-
larna prenova premalo finančno pod-
prta, na lokalni ravni je skoraj povsod 
potekala je v senci prenove osnovne 
šole in uvajanja devetletke.

Sčasoma prihajajo v vrtce novi 
izzivi, na primer, mednarodno 
sodelovanje. Že imate kakšne iz-
kušnje?

S sodelovanjem na mednarod-
nem področju nimamo veliko izku-
šenj. Sodelovali smo le v projektu Co-
menius skupaj s Srednjo šolo Veno 
Pilon, ki se povezuje z licejem Jean 
Victor Poucelet iz Francije. Nekaj ob-
iskov smo imeli iz zamejstva. Pri vseh 
predstavitvah našega dela in sistema 
predšolskega področja v Sloveniji so 
bili obiskovalci vedno pozitivno pre-
senečeni. Sama sem imela možnost 
in priložnost obiskati vrtce na Šved-
skem, Nemčiji, Franciji, Avstriji in Ir-
ski. Razen na Švedskem, kjer je zlasti 
prostorski standard višji, je Sloveni-
ja na strokovnem področju, gledano 
povprečno, v razvojni prednosti. Tega 
ne smemo zapraviti. Zavedati se mo-
ramo, da je vrtec profesionalna usta-
nova, ki nudi otrokom in njihovim 
družinam podporo pri vzgoji, negi in 
učenju predšolskih otrok. Vrtec ni in 

ne sme biti nadomestilo za družinsko 
vzgojo, toda  staršem pomaga učin-
kovito uresničevati njihovo staršev-
sko vlogo, seveda ob spoštovanju raz-
lik med družinami in stališč staršev. 
Vemo, da so otroci in družine različ-
ne po vseh značilnostih, ki jih lahko 
merimo ali opazujemo. To dejstvo po-
trjuje potrebo po individualnem pri-
stopu, upoštevanje kulturnih razlik in 
visoko profesionalno delo z otroki in 
starši.

Kaj se vam zdi pri sodelovanju 
s starši še posebej pomembno?

S starši si delimo odgovornosti, 
zato se zavedamo potrebe po medse-
bojnem povezovanju in partnerstvu. 
Pomembno je zaupanje, upošteva-
nje drugačnosti in smiselno reševa-
nje problemov, ki nastajajo. Staršem 
skušamo povedati, da otrok v vrtcu 
pridobiva znanja in izkušnje, ki jih 
doma v družini ne more dobiti, obe-
nem pa gradimo sodelovalni odnos 
z družino. Učenje je obojestransko 
in odvisnost enako – tako si podaja-
mo roke. Starši so naši pomembni, a 
tudi vse bolj zahtevni partnerji. Nji-
hova vse višja pričakovanja v zvezi z 
delom vrtcev, potrebe, ki jih vse jas-
neje izražajo, in široka paleta raznih 
sodelovalnih oblik s starši, so tudi 
eden izmed pomembnih razlogov za 
nujno visoko izobrazbo vzgojiteljic 
in vzgojiteljev.

Mi zaupate še svoje mnenje o 
reviji Vzgojiteljica?

Pohvalila bi trud in strokovnost 
urednice in uredniškega odbora. 
Članki so raznovrstni in strokovno 
dobri. Nekoliko se čuti prevladujo-
ča območna pripadnost. Hvala za 
priložnost predstavitve. Želim vam 
veliko uspeha in zadovoljstva pri va-
šem delu.

Hvala za spodbudne želje. Ob-
močno obarvanost pa lahko pre-
sežemo le tako, da pride iz vseh 
slovenskih vrtcev čim več dobrih 
prispevkov v naše uredništvo. 
Upam, da bo najin pogovor spod-
buda za veliko prispevkov iz za-
hodne Slovenije.

Urednica Betka Vrbovšek
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Modri medvedek je doma v revi-
ji Cicido. V našem vrtcu smo si ga 
izbrali za popotnika, ki nas sprem-
lja vse leto, in sicer tako, da je vsa-
ka tema povezana z Modrim med-
vedkom. Vse tri starostne skupine 
v našem vrtcu so si izdelale svojega 
modrega medvedka. V potujoči tor-
bi iz blaga Modri medvedek, skupaj 
s slikanico in knjigo, preživi konec 
tedna pri eni izmed naših družin. 
Otroci in starši ravnajo odgovorno 
s knjigami in medvedkom. V knjigi 
vtisov je veliko zapisov o doživetjih 
z medvedkom v družini.

Namen našega prizadevanja je 
spodbujanje branja v družini, razvi-
janje kulturnega odnosa do knjige, 

razvoj govora in povezanost med 
starši in otroki.

Martina Mole, vzg. 
Vrtec pri OŠ Veliki Gaber

O tem in onem iz naših vrtcev

Z vzgojiteljico Vesno Oder sva bi-
li tudi preteklo šolsko leto skupaj z 
otroki vključeni v program Knjigo-
bube, ki ga razpisuje založba EP-
TA. Preko celega leta smo sodelova-
li s knjižnico Ksaverja Meška in brali 
najlepše pravljice. Vsa naša načrtova-
nja so se navezovala na vsebine prav-
ljic, ki sva jih razširili še na druga po-
dročja dejavnosti v vrtcu. Še več! Te 
vsebine sva želele čim bolj približati 
kvalitetnemu doživljanju otrok. Tako 
sva jim vsebine predstavljali na raz-
lične načine. Velikokrat sva jim za-
igrali lutkovne igre, dramatizacije, 
k aktivnemu udejstvovanju pa sva 
spodbujali tudi otroke. Po vsaki pre-
brani pravljici pa smo skupaj z otro-
ki izdelali lutko – glavnega junaka 
iz pravljice. Z vzgojiteljico sva izde-
lali tudi osrednja junaka Pobarva-
ne pravljice, Lili in Marka, ki sta nas 
spremljala pri vseh dejavnostih. Lili 
je vsak dan skupaj s svojim kovčkom 
potovala z otroki domov. Starši pa 
so nam ob tem zapisali doživljanja 
otrok. Te zapise smo v vrtcu dnevno 
brali. Lili nas je ob teh priložnostih 
naučila tudi deklamacijo Pogumna 
punčka. Otroci so jo povsem sponta-
no osvojili. 

Povratne informacije staršev so bi-
le zelo pozitivne. Starši so z veseljem 
opazovali naše delo in ga s svojo po-
budo, da bi v vrtcu zaživela tudi iz-
posojevalnica pesmi in deklamacij, 
še obogatili. Tako so postali tudi star-
ši sooblikovalci vzgojnega procesa v 
vrtcu. Vse pesmi in deklamacije, ki 
smo se jih v vrtcu naučili, sva zapisali 
na kartončke in jih oblepili s prozor-
no folijo. S sodelavko sva pripravili ta-
bele, z otroki pa smo skupaj obliko-
vali pravila pri izposoji. Vsak dan si je 
lahko en otrok izposodil eno pesmico 
in eno deklamacijo. V torbici jih je od-
nesel domov, naslednji dan pa jih je 
prinesel nazaj v vrtec in jih povedal 
pred skupino svojih prijateljev. Pri na-
slednji izposoji si je moral izbrati dru-
ge vsebine. Presenečeni in navdušeni 
smo bili vsi: otroci, starši in vzgojite-
ljici. Dejavnost nas je tako motivirala, 
da smo tudi pri popoldanskem sreča-
nju s starši pripravili delček prikaza 
življenja v vrtcu. S sodelavko sva se 
oblekli v zajčka – velikega in malega. 
Zaigrali sva vsebino pravljice A veš, 
koliko te imam rad. K aktivnostim pa 
sva pritegnili tudi otroke. Fantje so bi-
li oblečeni v zajčke, deklice pa v lepe 
deklice. Skupaj smo odigrali del vsebi-

ne po pravljici. Nato so deklice izbrale 
fante in jih povabile na ples: Deklica 
in zajček. S starši pa smo nato skupaj 
ustvarjali v Pobarvane pravljice. Med 
letom je zaživela tudi izposoja prav-
ljic iz zbirke Pogašeni zmaj. Otroci so 
jih dnevno odnašali domov in izbra-
no pravljico prebrali skupaj s starši. 
O vsebini smo se pogovarjali v vrtcu. 
Isto pravljico pa smo v vrtcu prebrali 
še ob različnih priložnostih. Doživlja-
nja otrok so bila vedno kvalitetnejša. 
Vse izdelane lutke in likovne izdelke 
otrok, ki so nastali po branju pravljic, 
smo skupaj z otroki iz sosednjega od-
delka predstavili na zaključni prire-
ditvi Junaki Knjigobub med nami, ki 
smo jo pripravili v osrednji knjižni-
ci Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu. 
Program sva povezovali z vzgojitelji-
co, oblečeni v glavna junaka Knjigo-
bub – v Marka in Lili. V otvoritvenem 
programu pa sta z nami sodelovala 
tudi Jerca Mrzel in Brigita z Boštja-
nom. Del lanskoletnega ustvarjanja 
bomo zaradi iniciative otrok izvajali 
in nadgrajevali tudi letos. 

Irena Pijovnik, dipl. vzg. 
Vrtec Slovenj Gradec

Modri medvedek med nami

»Knjigabube« spodbujajo branje
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O tem in onem iz naših vrtcev

Otroci v moji skupini so stari od 
treh do štirih let. Nekateri vsak dan 
uporabljajo medvedka kot »ninico« 
na ležalnikih. Otroke sem spodbu-
dila, da bomo raziskovali o medved-
kih: spraševali, se pogovarjali, brali, 
se igrali, ustvarjali in k temu priteg-
nili še starše.

Pogovarjali smo se o 
medvedkih

Otroci so pripovedovali o svojih 
medvedkih in se igrali s tistimi, ki 
jih imamo v igralnici. Vprašala sem 
jih, ali so tudi njihovi starši imeli 
medvedka, ko so bili majhni. Sku-
paj smo oblikovali sporočilo star-
šem, kaj bomo raziskovali. 

Zbirali smo medvedke
Zbirali smo medvedke otrok, 

očkov, mamic, babic in dedkov. 
Poleg prinesenega medvedka smo 
jih zaprosili še za njihov zapis o 
njem. Mašina mamica je komentira-
la: »Škoda. Ko bi vedeli, ne bi vseh 
medvedkov dali Kliničnemu centru, 
ko je imel zbiralno akcijo.« Medved-
ke smo zbirali štirinajst dni. Najsta-
rejšega je prinesel Lenardov očka. 
Ta je bil star 46 let. Najdlje je pripo-
toval medvedek, ki je prispel iz An-
glije, prispeval ga je Gajin očka. Z 
medvedki so se otroci v vrtcu igrali: 
jih zdravili, povijali, jim kuhali čaje 
in zanje lepo skrbeli. Poleg zapisov 
staršev sem zapisala tudi komentar-
je otrok: 
Svit (3 leta 7 mesecev):  

»To je medvedek od moje mami-
ce. Ko je bila zelo majhna, mu je 
rekla »Medgredek.«

Neža (2 leti 10 mesecev):  
»Tega medvedka je dobila moja 
mamica, ko je bila manjša kot jaz. 
Ko se je rodila, ga ji je dala babica.«

Lenard (2 leti 9 mesecev) in Jakob 
(4 leta):  
»To je medvedek od najinega 
atija. Ime je dobil po najljubšem 
psu Rantu (Erazem). Dobil ga je, 
ko je moral v bolnico na operaci-
jo. Bil mu je v tolažbo.«

Maša (3 leta 5 mesecev):  
»Bučko je od moje babice in je 

fantek. Ana pa je moj medve-
dek. Dobila sem ga, ko sem bila 
manjša. To je pa punčka.«

Zapis Mašine babice:  
»Ta medvedek je star 40 let in je 
meni drag spomin. Z njim sta se 
igrali moji hčerki, zdaj pa je v 
veselje mojim vnukom.«

Spoznali smo, kako je 
nastal medvedek Teddy

Starše sem prosila, da pobrska-
jo po zgodovini medvedkov. Svito-
va mamica mi je prinesla zgodovino 
Teddy bear-a. Kot zanimivost lahko 
zapišem, da je medvedek dobil ime 
po ameriškem predsedniku Theodo-
ru Rooseveltu, ki so ga ljubkovalno 
klicali Teddy in je bil strasten lovec 
na medvede. Leta 1902 je bil ustvar-
jen prvi medvedek, velik 55 cm in 
narejen iz plišastega moherja. Leta 
1903 je bil prvič predstavljen in pro-
dan na spomladanskem sejmu v Le-
ipzigu. V Sloveniji je najstarejši pri-
merek takega medvedka (narejen iz 
tekstila iz leta 1905) shranjen v Na-
rodnem muzeju Slovenija. 

Otroci so ustvarjali z 
različnimi materiali

Oblikovali smo medvedke iz gli-
ne. Najprej so se otroci z glino ig-

rali. Spoznavali so njene lastnosti, 
jo trgali, gnetli, oblikovali svaljke in 
žogice. Sama sem izdelala medved-
ka in otrokom sem predlagala, da 
poskusijo narediti svojega. 

Odločili smo se izdelati lepljen-
ko medvedka. Iz trakov revijalne-
ga papirja so otroci rezali kvadrat-
ke in s tem pridobivali spretnost 
striženja. Ob tem so zelo uživali. 
Čeprav je nekaterim držanje ška-
rij povzročalo nemalo težav, so bi-
li zelo vztrajni. Spretnejši so bili 
pri lepljenju nastriženega papirja 
na papirnato osnovo v obliki med-
vedka. Nekateri so papirčke naj-
prej nalepili za oči, smrček, usta 
in nato po ostalem delu telesa, 
spet drugi malo sem in tja. Izdelki 
so bili le njihovi. 

Enako obliko medvedka kot pri 
lepljenki sem jim nato ponudila 
za barvanje s čopiči in akvarelni-
mi barvami. Pri barvanju so otro-
ci uporabljali barve po lastni izbi-
ri. Barve so ločevali tudi glede na 
to, ali barvajo trup ali barvajo ša-
pe. Najmlajša člana naše skupine 
sta pri barvanju še posebej uživala. 
Eden se je navduševal ob mešanju 
rdeče in rumene barve, drugega pa 
je fascinirala sled, ki jo je za seboj 
puščal njegov čopič. 

Naši medvedki

Zbrali smo veliko medvedkov
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Vprašala sem otroke: »Zakaj 
otroci radi poslušate pravljico?«

Luka: »Kadar babi pride, jih ba-
bi bere. Poslušam rad Pikija. Ko je 
tema, mi bere. Jaz sem v postelji. 
Ne bi zaspal brez pravljice. Tudi ba-
bi zaspi. Ampak ko zaspi, tudi bere. 
Odpre učke in prižge luč. Vsem be-
re pravljice. Veliko bere. Živali so mi 
všeč pa ljudje.«
Rok: »Mami mi bere, ko gre spat. 

Ker jo rad poslušam. Pa tudi 
mami jo rada posluša – o Rdeči 
kapici. Ati pa Jan mi tudi bereta. 
Rajši imam, da mi mami bere.«

Jakob: »Ati Marko mi tudi bere, 
bere mi Grdi raček. Men je všeč. 
Zato, ker mi je. Zato mi berejo, 
da poslušam. Beremo, ko gremo 
večerjat, pa ko gremo spat. Pri 
mami sedim.«

Vid: »Rad poslušam zato, ker sem 
priden, ker mi je lepo. Mami pa 
oči mi bereta.«

Lovro: »Mami mi bere. Pa dedi in 
babi – od Bambija. Ati Marko mi 
bere Račkovo – Grdi raček, Mi-
škovo. Ta mi je všeč.«

Ana: »Zato, ker najprej risanko gle-
dam. Tati mi bere. David pa je še 

majhen, pa ne sme. Posluša pa. 
Jaz sem na veliki postelji, pa tati 
tud, in mi bere. Tudi mamico rada 
poslušam. Dovoli mi pravljične 
urice poslušat.«

Eva: »Jaz pa rajš poslušam mami-
co. V postelji sem, mamica pa na 
sredini in mi bere.«

Tomi: »Najrajši poslušam, ko mi 
mami bere. Slike so v pravljicah, 
pravljice so na polički.«

Naja: »Sam Nodija rada poslušam. 
Nimam druge.«

Nik: »Vrti se, pa še lučke so.«
Maj: »O živalih mi babi Mari bere, 

pa Ninja želve.«
Kim: »Nodija pa kužata.«
Mark: »Mami mi bere, pa jih poslu-

šam. Lepe so mi, pa so mi všeč.«
Sara: »Mateja mi bere Nodija, pa 

Rdečo kapico. Pa še Frančka.«
Ambrož: »Zato, ker sem priden. 

Pa oči mi bere. Mami mi Muco 
Copatarico, pa Miško. Všeč mi 
je, da berejo pa listajo. Tud dedi 
mi bere.«

Ana: »Rada poslušam o Kužatu, ker 
je lepa pravljica, o Medvedku, 
ker so take knjige lepe. Doma v 
dnevni sobi poslušam.«

Vem, da ste si izmislili zgodbo. 
Kakšno zgodbo ste si izmislili, 
Luka, Rok in Vid?

»Trije zajci so, skačejo. Jejo ko-
renje pa jajca pa brke imajo. Zajčki 
skačejo, spijo, večerjo jejo, kosilo, 
zajtrk. Zelenjavo dobro jejo. Ušesa 
imajo zelena, pa modra. Pa volk je 
prišel. Zajčki pa so pridni, pa lepi, 
ker niso umazani. En zajček je pa 
žalosten. Živijo v hiši pa v luknjici. 
Lisica je prišla zajce pojest. Pa jih ne 
bo pojedla, ker so pridni. Delavci pa 
hišo popravljajo.«

Tudi Ambrož, Eva, Ana so si ne-
kaj izmislili, povejte!

Dva zajčka pa muca v gozdu ži-
vijo. Prišla je lisica, da jih poje. Če 
bodo zajčki veliki, bodo lisico napo-
dili, natepli in spodili.

Povejte pesmico, ki ste si jo iz-
mislili Kaja, Jakob in Tomi?

Izmislili smo si pesmico: TRIJE 
ZAJČKI.

»Trije zajčki so. V gozdu živijo. 
Beli zajčki so.

Muca je prišla k zajčkom na obisk. 
Korenčke jejo.«

O tem in onem iz naših vrtcev

Pripravili smo razstavo
Ko smo zbrali dovolj izdelkov in 

medvedkov, smo pripravili razsta-
vo. Otrokom sem razložila, kaj je 
razstava, vendar vsi niso povsem ra-
zumeli. Zato sem se odločila, da je 
najbolje, če razstavo postavimo, da 
bodo videli in lažje razumeli. Nare-
dili smo načrt, kako bomo postavili 
kotiček, kam bomo kaj postavili in 
prilepili. Plišaste medvedke in med-
vedke, ki so jih ustvarili sami, so po-
stavili oziroma nalepili otroci. Ko so 
bili otroci zadovoljni, je bila razsta-
va postavljena. Napisali smo vabila 
za otroke iz ostalih skupin vrtca. Na 
ogled smo povabili tudi ravnateljico 
in pomočnico ravnateljice. Razstavo 
so si ogledali tudi starši. Nad razsta-
vo so bili navdušeni, kar so izrazili 
tudi v pisni obliki v »knjigi vtisov«.

Filipova mamica:  
»Zelo dobra ideja o razstavi. Da 
se otroci naučijo, kaj to je, kako 
se obnašati na razstavi.«

Mašina mamica:  
»Zelo lepo. Posebej mi je všeč 
skupna aktivnost staršev in otrok.«

Svitova mamica:  
»Dobra ideja za razstavo, pred-
vsem zato, ker je medvedek ena 
izmed redkih igrač, ki bo preži-
vela več generacij.«

Svitov bratec Enej: » Lepo.«
Vidova mamica:  

»Razstava je zelo domiselna in 
lepa. Lepo povezuje generacije z 
medvedki.«

Skupina Miške:  
»Drage Veverice! Pripravile ste 
res lepo razstavo, uživali smo v 
gledanju. Hvala za povabilo.«

Otroci so pridobili 
informacije in izkušnje

Otroci so s tem pridobili veliko 
izkušenj. Bili so aktivni raziskoval-
ci in oblikovalci dejavnosti pri zbira-
nju medvedkov, ustvarjanju, obliko-
vanju in postavitvi razstave. Izvedeli 
so informacijo, da so imeli tudi nji-
hovi starši in stari starši ljubkovalno 
igračo, ki so jo lahko stisnili k sebi 
in se z njo igrali. Spoznali so tudi, 
kaj je razstava in kako se na razstavi 
obnašati – stvari gledamo z očmi in 
ne z rokami.

Anica Pirc, vzg. 
Vrtec Mojca, Ljubljana

Intervju z otroki, zgodbe s starši
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O tem in onem iz naših vrtcev

Na roditeljskem sestanku so si 
starši izmišljali zgodbe. Avtorji 
naslednje pravljice  so starši: Polo-
na Mrhar, Jana Andročec, Barbara 
Markelj in Marta Kastelic.

Nekoč sta živela zajček in lisica. 
Bila sta dobra prijatelja, dokler sta 
imela hrane na pretek.

Živela sta v skromni hišici na ro-
bu gozda. V hiški sta imela vsak 
svoj prostor, hrano pa sta si mora-
la deliti. Nekega dne, sredi zime, pa 
jima je zmanjkalo hrane in lisica je 
hotela pojesti svojega prijatelja. Od 
tistega dne dalje živita zajec in lisica 
vsak v svojem bivališču.

Pravljico z naslovom ŠEPAJOČI 
ZAJČEK so si izmislili starši: Šir-
celj Ivica, Koprivnikar Janez ter 

Barbara in Suhodolc Eva.
Pred davnimi časi sreča šepajoči 

zajček lisičko z ravnim repom. Li-
sička ga vpraša: »Dragi zajček, za-
kaj pa šepaš na prednjo nogo?«

»Kradel sem korenček v sosedovem 
vrtu, pa me je dobil stric Jaka in me s 
palico po nogi. Pobegnil sem proti goz-
du, kolikor so me nesle zadnje noge, 
se spotaknil in padel na zob. Tako mi 
je odletel še zob. Sedaj sem na poti do 
živinozdravnika. Kaj pa ti, lisička? Za-
kaj imaš tako raven rep?«.

»Veš, jaz sem čakala kosa pod veli-
kim drevesom, da bi zletel na tla in bi 
ga pojedla, pa se ni in ni odločil. In ker 
sem tako dolgo sedela na zadnji pla-
ti, mi je rep primrznil na zemljo in se 
sploščil. Sedaj tudi jaz iščem živinoz-
dravnika. Pa pojdiva proti tisti hiši, kjer 

se kadi iz dimnika in diši po pečenih 
piškotih, morda je tam zdravnik.«

Zajček pa doda: »Morda so pol-
njeni s korenčkom.«

Nauk zgodbe: Ne kradi koren-
čka, ker si lahko ob nogo, in ne ča-
kaj ptiča, ker si lahko ob rep.

Naj se na koncu tega prispevka, 
skupaj s sodelavko  Marijo Kram-
pelj, zahvalim še gospodu Suha-
dolcu za njegovo požrtvovalnost 
pri ureditvi knjižnega kotička v 
skupini »miške«, saj je bivanje v 
njem sedaj še prijetnejše. 

Lea Husko Gale, vzg. 
Vrtec Kekec, Grosuplje

V letu kulture naj bi vsi povečali 
svoje zavedanje o pomenu kulturne 
vzgoje v širšem družbenem prosto-
ru. Otrokom naj bi omogočili večjo 
dostopnost kulturnih dobrin in po-
gojev za ustvarjalnost na vseh po-
dročjih umetnosti. V znamenju leta 
kulture v vrtcih smo se tudi v vrtcu 
Rogaška Slatina, v enoti Studenček, 
odločili za eno izmed dejavnosti, ki 
je bila nekaj posebnega.

Že v začetku šol. leta se je pri na-
črtovanju dejavnosti porodila ideja 
za izvedbo lutkovne predstave, ki bi 
jo zaigrali starši. Ob razmišljanju ob 
pomembni vlogi očeta v vzgoji otrok 

sva želeli le-te aktivneje vključiti v 
skupno sodelovanje. Tako sva k so-
delovanju povabili le očete.  Izbra-
li sva znano pravljico Volk in sedem 
kozličkov. Pripravili sva tekst za igro, 
poskrbeli za lutke, sceno, glasbene 
vložke in prostor. 

Očetje so se odzvali povabilu in 
svoje naloge lotili zelo resno. Že pri 
prvem srečanju in pripravah so se 
aktivno vključili. Skupno smo si raz-
delili vloge. Na prvem srečanju smo 
prebrali tekst, spoznali lutke in se po-
govorili ter preizkusili osnove anima-
cije. Sledilo je več srečanj. Vsaka naša 
skupna vaja je bila pestra in zanimiva, 

saj so očetje ves čas sodelovali z novi-
mi idejami za konkretno izvedbo, se 
spodbujali, dajali pobude in ideje in 
predlagali drug drugemu način igre. 
V svojo vlogo so se zelo vživeli, vsebi-
no sproščeno zaigrali in se poistovetili 
s pravljično osebo.

Otroci so  vse priprave budno 
spremljali in bili sproti seznanjeni-
mi s podrobnostmi, saj so se o tem 
veliko pogovarjali doma. Med sabo 
so se navdušeno pogovarjali o vlo-
gah, ki jih igrajo njihovi očetje. Ne-
strpno so pričakovali dan, ko si bodo 
lahko lutkovno igro tudi ogledali. 

Za  starše in otroke sva poskrbe-
li za zanimivo vabilo in jih tako po-
vabili na predstavo. Predstavo so  
očetje zaigrali v tednu kulture, 6. 2.  
2007, v prostorih vrtca Studenček. 
Na predstavo so prišli otroci, ma-
mice, bratci in sestrice ter babice in 
dedki. Igralnica, ki je bila namenjena 
gledalcem, je bila nabito polna. Ig-
ralci so igro odigrali brez treme, ze-
lo sproščeno in doživeto. Gledalci so 
jih nagradili z močnim aplavzom.

Marjana Šrimpf in Albina Jagodič, vzg.  
Vrtec Rogaška Slatina

Očetje so zaigrali lutkovno igro za otroke

Očetje na vaji z lutkami
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Drugo polovico letošnjega febru-
arja smo v Vrtcu Anice Černejeve 
namenili pripravam na najbolj pe-
ster pustni teden. Otroci so izdelo-
vali maske različnih oblik in dru-
ge pustne pripomočke; v eni izmed 
skupin so si izdelali maske s tehni-
ko kaširanja ter jih uporabili za dra-
matizacijo zgodbe Živali pri babici 
Zimi, ki so jo predstavili staršem.

     Otroci so že v pred pustnem 
času od doma prinašali svoja obla-
čila, oblačila staršev, babic in ded-
kov, nekateri pa so jih ob pomoči 
staršev in vzgojiteljev izdelovali tu-
di sami. Cel predpustni teden so po-
tekale priprave: otroci so se šemili, 
potekale so modne revije ob pustni 
glasbi, tako so se postopoma priva-
jali na pustni torek. To je posebnega 
pomena za skupine prvega starost-
nega obdobja, ker se nekateri novin-
ci prvič srečujejo s  temi običaji.

      Predpustni ponedeljek pa smo 
pričeli v skupnem prostoru s pustno 
modno revijo s čarovnico Vilmo, ki 
je predstavljala posamezne skupine 
otrok, ki so bili našemljeni v oblači-

la, ki so jih otroci posameznih sku-
pin po želji izbrali in se skupinsko 
predstavili pod skupnim imenom, 
čarovnica pa jih je seznanila tudi s 
posameznimi inštrumenti (violina, 
bobni, triangel …), ki so se jih s po-
močjo čarobnega prahu skupaj tudi 
naučili igrati in ustvarili orkester.

     Pustni torek pa je bil prav ta-
ko pestro obarvan s pustnimi nor-
čijami in obilo smeha. Zabava je 
potekala s pomočjo voditelja hu-
dička, ki se je za začetek predsta-
vil z uvodnim plesom, potem pa je 
popeljal v predstavitev najprej ce-
loten kolektiv vzgojiteljev, ki so se 
prav tako predstavili s plesom, na-
to pa so se ob glasbi še predstavi-
le maske, ki so predstavljale posa-
mezne vloge (Pika nogavička, vile, 
klovni, hudički, škratje, živali …). 
Prireditve so bile ločene po starost-
nih obdobjih; najprej je potekala 
zabava za otroke prvega starost-
nega obdobja, nato pa še drugega. 
Otroci so še v naslednjih dneh po-
doživljali pustne norčije in pripo-
vedovali svoje izkušnje.

V tem pustnem času pa smo ime-
li tudi teden slovenskih narodnih je-
di v Vrtcu Anice Černejeve, kar je 

Letošnje pustne prireditve

Ples Urške in Povodnega moža

V času, ko začne odpadati listje, 
se pričnejo igre in aktivnosti s pal-
čki. Tudi Korenjaki v vrtcu v Koreni 
smo se pričeli pripravljati na ŠKRA-
TOVANJE. Najprej smo iskali pal-
čka, ga končno našli pri Jakcu, mu 
naredili hiško, ga ljubkovali, nego-
vali, odnašali domov, peli pesmice,  
pripovedovali pravljice, deklamaci-
jo, se igrali prstne igre, izdelovali 
palčke in palčkovo svetilko skupaj 
s starši.

Pretaknili so vsak grm, luknjico, 
kotiček. Še zadnje priprave. Otroci 
se pogovarjajo o palčku. Jakob mis-
li, da je palček v Jablancah pri Simo-
niču. Pustimo se presenetiti!

Vsi smo že nestrpni. Dan se pre-
veša v večer. Začnejo se zbirati pal-
čki, škrati, veliki in mali, med njimi 
sta tudi ravnatelj zavoda Darko Re-

bernik in župan občine Duplek Ja-
nez Ribič. Dobita palčkovi kapi in 
vsak svojo svetilko. 

Ob reševanju zadnje naloge se 
zasliši hrzanje in topot konjskih 
kopit. Na konju prijaha Miran, ata 
malega Aljaža, in nam pove, da je 
našel nekoga, ki nemilo joka in 
kliče otroke. Otroci v en glas zakli-
čejo: »To je naš palček Skrivalček!« 
Ob poti svetimo, ga kličemo, išče-
mo. Zagledamo konja in na njem 
palčka. Najbolj se ga razveseli Re-
ne: »Kaj takega, naš palček zna ja-
hati.« Otroci ga objamejo in mu 
zažugajo: »A tukaj si ti, naš palček 
Skrivalček, mi pa te že dva dni iš-
čemo!«

Palček je otrokom nastavil za-
klad, le poiskati ga je bilo treba. 
Otroci svetijo po grmičkih in konč-

no ob pomoči odraslih najdejo pal-
čke, škrate – palčkov hranilnik. 
Tudi  dva velika škrata, saj veste, 
katera, najdeta zaklad. Sledila je 
prava »gostija«. Potica, sadni kruh, 
pecivo, bonboni, čaj  –za velike in 
male, Aljaž pa je ob petju njemu 
lastnih pesmi in zvokih harmoni-
ke zabaval zbrano druščino. Ba-
kle in sveče v svetilkah  so dogo-
rele, male glavice pa so postajale 
utrujene in počasi  zaspane. Poti-
ho, neslišno je prihajal palček Za-
spanček. Pričeli smo se poslavljati 
z obljubo, da se drugo leto zopet 
snidemo.

                                                                           
 Francka Nipič, vzg. 
Vrtec pri OŠ Korena

Palček Skrivalček
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že postala prava tradicija. Vsako le-
to v času pusta otrokom in zaposle-
nim ves teden ponujajo slovenske 
narodne jedi (močnik, štruklje, ka-
še, mlince, mineštre, joto, čežano 
…), ki so tudi med letom vključe-
ne v jedilnik in tudi prilagojene naj-
mlajšim. Drugače pa so se današnje 
prehranjevalne navade močno spre-

menile od časov naših prednikov, 
zato je prav, da pri pripravi jedilni-
ka spoštujemo izvirne slovenske je-
di in otrokom v vrtcu želimo pribli-
žati prave vrednote prehranjevalne 
dediščine. Želimo, da stare sloven-
ske jedi nikoli ne bi potonile v po-
zabo. Otroke tudi nenehno vzpod-
bujam h kulturnem prehranjevanju 

(priprava pogrinjkov, primerno ve-
denje …), umirjenem razgovoru pri 
mizi in jih opominjamo, da moramo 
nameniti dovolj časa za posamezen 
obrok.

           
                             

Tatjana Gračner, dipl. vzg. 
Vrtec Anice Černejeve,  Celje

V zadnjih letih se pojavlja več 
razpisov za likovne natečaje, na ka-
terih lahko sodelujejo tudi predšol-
ski otroci. Razpisi so bili spodbuda 
za projekt z naslovom Sodelujmo 
in predstavimo naše delo tudi širše, 
ki ga izvajam že četrto leto. Za ta 
projekt sem se odločila predvsem 
zaradi vprašanja, ki se mi je že 
ves čas porajalo, namreč, kako naj 
otrokom, ki kažejo posebne uspe-
he na likovnem področju, poma-
gam realizirati njihovih zmožno-
sti, obenem pa dodatno motiviram 
za likovne dejavnosti še vse ostale 
otroke v oddelku. Odločila sem se 
slediti ponudbam likovnih nateča-
jev in otrokom ponuditi sodelova-
nje na natečajih. 

Izbrali smo natečaj
Otroke je bilo potrebno najprej 

seznaniti s temo natečaja, nato pa 
jim ponuditi še primerna sredstva 
in stalen prostor za izdelavo likov-
nih izdelkov. Vsak otrok ima na vo-
ljo dovolj materiala in delovnega 
prostora. Likovni kotiček pritegne 
otroke že na prvi pogled. Kmalu se 
je pojavilo vprašanje (tako značil-
no za kombinirani oddelek), ali naj 
mlajši in starejši otroci slikajo isto-
časno. Odgovor je v dobrem pozna-
vanju skupine in posameznikov in v 
poznavanju področja. Sama izvajam 
oboje: včasih slikajo skupaj, drugič 
pa ločeno. Pripravljen je tudi pros-
tor za odlaganje otroških izdelkov. 
Vključeni naj bi bili vsi otroci, mlaj-
ši drugače kot starejši.

Otroci izražajo vrsto idej in ne-
nehno se jim porajajo nove, iz njih  
sledijo predlogi, ki jih lahko korist-

no uporabimo za izvedbo izdel-
kov za razpisane natečaje. Tako se 
je tudi v našem oddelku porodilo 
ogromno idej. Skupaj smo izbrali 
najprimernejše in izmed natečajev, 
na katerih smo sodelovali. Naj vam 
predstavim le nekatere.

•	 Natečaj Perutnine Ptuj, »SLIKA-
NICA O PEPETU«. Izdelali smo 
slikanico, ki je bila po obliki in 
vsebini zelo podobna slikanici 
Zelo lačna gosenica, Eric Carle, 
le da je Pepe jedel pečena bedr-
ca. Dobili smo priznanje za so-
delovanje.

•	 Natečaj perutnine Ptuj »NOVO-
LETNI OKRASKI«. Iz časopisne-
ga papirja smo izdelali krogle, 
jih oblepili s širokim lepilnim 
trakom, nato pa prebarvali z bar-
vami za steklo. Nastali so zani-
mivi pisani okraski za novoletno 
jelko. Za nagrado smo prejeli: 
paštete, koledarji in fotografije 
naših izdelkov pa so bili objav-
ljeni na internetu.

•	 Natečaj PONIRK – EKOLOŠKO 
TURISTIČNA OBOGATITEV 
RIBNIKA VRBJE. Izdelali smo 
maketo ribnika z okolico, žabice 
iz blaga napolnili z rižem in napi-
sali našo prvo pesmico. Za nagra-
do smo dobili: majice, kape, se-
stavljanke in sladkarije, podelitev 
nagrad je bila na javni prireditvi v 
Kulturnem domu Vrbje.

•	 Natečaj Občine Žalec, KOLESAR 
V PROMETU. Izdelali smo leseni 
maketi koles s kolesarji iz od-
padnega materiala na kolesarski 
stezi iz kartona. Za nagrado smo 
dobili dva skiroja.

•	 Natečaj Henkel – ZA ČISTE 
OTROŠKE ŽELJE. Iz odpadnega 
materiala smo izdelali maketo 
trampolina, tobogana in vrtilja-
ka. Nagrade nismo dobili.

•	 Natečaj PASAVČEK – RED JE 
VEDNO PAS PRIPET. Izdelali 
smo avtomobile iz škatel na rol-
ke, tako da so se z njimi otroci 
vozili zunaj, izdelali smo kašira-
ne slike avtomobilov, iz različnih 
podlag pa naredili odtise in na-
nje narisali promet s flumastri. 
Izdelali smo tudi maketo kabrio-
leta in vse poslali na natečaj.

Zadovoljstvo otrok ob ustvarjanju
Vsakega izdelka so bili vsi otro-

ci, še posebej pa tisti, ki so ga izde-
lovali, izredno veseli, zadovoljni s 
končnim uspehom in zelo ponosni 
nase. Ker seveda vseh izdelkov ne 
pošljemo na natečaj, z otroki sku-
paj iščemo ideje, kako bi razstavili 
ostale izdelke. Pri razstavi pazimo, 
da zajema dela vseh otrok, da so iz-
delki razstavljeni na enotni, nevtral-
ni podlagi, pa tudi, da razstavnega 
prostora ne natrpamo s prevelikim 
številom izdelkov. Poskrbimo tudi 
za primerno osvetlitev in razstave 
ne krasimo z ostalimi izdelki (cvet-
ni aranžmaji). Opazujemo odzive 
in razstavo ob upadanju interesa z 
otroki zaključimo. Ob koncu se mi 
poraja samo še eno vprašanje: Ali 
so to res »likovni« natečaji? Morda 
bi bilo bolje, če bi jih tisti, ki jih raz-
pisujejo, poimenovali drugače, na 
primer »ustvarjalni natečaj«. 

Alenka Ježovnik, vzg. 
Vrtci občine Žalec

Predstavljamo se tudi širše
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Program, ki temelji na 
tradiciji

    Folklorna dejavnost ima pri nas 
v Kozjem že dolgoletno tradicijo, ki 
se aktivno prenaša tudi v osnovno 
šolo in v vrtec, saj so bili in so čla-
ni skupine stari straši in starši naših 
otrok in tako se otroci srečujejo s to 
dejavnostjo že doma. Tudi sama sem 
že dve desetletji aktivna članica in 
strokovna vodja folklorne skupine v 
Kozjem. To me je vzpodbudilo, da v 
vrtcu združimo vzgojitelje, otroke in 
starše in pripravimo folklorne dejav-
nosti za otroke. Ustanovili smo otro-
ško folklorno skupino, v katero so 
se, ob soglasju svojih staršev, vklju-
čili otroci od četrtega do šestega leta 
starosti. Pripravili smo program, ki je 
sestavni del letnega delovnega načr-
ta in ga predstavili staršem. Iz pro-
grama je bilo tudi razvidno:
- da sodelujejo starši pri izbiri vse-

bine in nudenju fizične pomoči 
pri poteku dejavnosti,

- da se skupina povezuje z oko-
ljem, krajani, kulturnimi orga-
nizacijami, s sosednjimi vrtci, z 
osnovno šolo.
Program smo razdelili na tri vse-

binske sklope.
 1. Zimski večeri nekoč in danes.
 2. Slišala sem ptičko pet.
 3. Ob bistrem potoku je mlin.

Sestajali smo se enkrat tedensko. 
Sproščeno in igrivo smo se razgiba-
vali ob glasbi ali tudi brez nje, se ig-

rali igre iz preteklosti, spoznavali in 
se učili izštevanke in zbadljivke, se 
učili pesmice in plesali. Tako so na-
stali posamezni sklopi iger, pesmi in 
plesov, ki smo jih potem predstavili 
drugim otrokom v vrtcu, staršem in 
krajanom na različnih prireditvah v 
kraju. Nastopali smo v drugih obči-
nah in vrtcih, na različnih priredit-
vah. V Rogaški Slatini se je vsako le-
to odvijala državna prireditev Pika 
Poka pod goro, kjer smo redno so-
delovali in prejeli kar nekaj srebrnih 
in zlatih priznanj. To je bila nagrada 
za naše delo in zelo smo se jih raz-
veselili. V kraju imamo tudi aktivne-
ga mladega glasbenika Mateja, brez 
katerega si naših vaj in nastopov ne 
bi znali predstavljati. Kadar smo ga 
potrebovali, je prišel in otroke nav-
dušil s svojo harmoniko. 

V program smo vključili tudi 
zgodbe in legende iz naše preteklo-
sti: Legenda o Kozjanskem zmaju, 
Gruska jama in Žličar. Te zgodbe so 
otroci dobro spoznali in skozi igro, 
petje in ples smo jih povezali v ples-
no predstavitev. Te smo predstavili 
na različnih prireditvah. 

      Kurikularna prenova pa je pri-
nesla spremembe tudi v naše oblike 
dela na področju ljudskega izročila. 
Kurikulum za področje gibanja mora 
biti prilagojen različnim potrebam, in-
teresom in sposobnostim otrok, tako 
da optimalno prispeva k njihovemu 
razvoju in zdravju. Otrokom je po-
trebno omogočiti in jih vzpodbujati, 
da z različnimi dejavnostmi v prosto-
ru in na prostem spoznajo in razvijejo 
gibalne sposobnosti ter usvojijo neka-
tere gibalne koncepte oz. sheme. Igra 
in gibanje imata pomembno vlogo tu-
di v socialnem in emocionalnem raz-
voju (Kurikulum za vrtce 1999). Da-
nes izvajamo v našem vrtcu folklorne 
delavnice, kamor se lahko vključijo 
vsi otroci, ki to želijo. Sodelujemo z 
zunanjimi sodelavci različnih dru-
štev, mentorji folklornih skupin, glas-
beniki in z njimi pripravljamo aktivne 
oblike sodelovanja. To delo se nada-
ljuje tudi v osnovni šoli, kar pomeni 
uspešno nadgradnjo in kontinuirano 
delo na tem področju. Po osnovni šo-

li pa se lahko mladi vključijo v odra-
slo folklorno skupino v Kozjem. Vsa-
ka dejavnost je zasnovana na igri. Ob 
tem otroci uživajo, so sproščeni in se 
ne zavedajo, da se tudi učijo. Seveda 
pa v dejavnosti vključujemo tudi star-
še, ki nam pomagajo predvsem pri 
organizaciji in fizični pomoči pri na-
stopih.  V dejavnostih smo se oprede-
lili na: ritem, petje otroških ljudskih 
pesmi, rajalne igre in plese.

Ritem
Otroci so obvladovali telo in pros-

tor in spoznavali različne ritme z de-
javnostmi: ritmično so izrekali ljud-
ske izštevanke in šaljivke. Z lesenima 
paličicama sem udarjala različne rit-
me, otroci pa so se ob ritmu gibali po 
prostoru, ob prenehanju, je bilo po-
trebno najbližjega otroka prijeti za 
roko. Nato sta hodila v paru ob dru-
gačnem ritmu, ob počasnejšem rit-
mu pa so otroci naredili gručo in na-
to krog. Ob izrekanju izštevank (en 
kovač konja kuje) so se otroci gibali 
po krogu, v različne smeri. Ritmični 
vzorec so izvajali s topotanjem, plo-
skanjem, tleskanjem, udarjanjem ro-
ke ob roke, v dvojicah, trojicah. Iz-
brala sem več različnih ritmov. 

Petje otroških ljudskih 
plesov

Dela sem se lotila z upevalnimi va-
jami, vajami za oblikovanje glasu in 
razvijanje posluha. Ko smo se pripra-
vili, smo najprej poslušali novo pes-
mico. Sledilo je učenje pesmi, potem 
pa tudi različne igre, s katerimi pes-
mico utrjujem. (Pesmi, ki smo se jih 
učili: Na planincah, Jaz pa pojdem 
na Gorenjsko, Imam dolino zeleno, 
V dolinci prijetni). Otroci morajo biti 
za petje posebno motivirani: le-tako 
lahko pesem usvajajo in jo doživeto 
zapojejo. Dolgoletna praksa pa je po-
kazala, da otroci ljudske pesmi zelo 
radi pojejo in se jih tudi hitro nauči-
jo. Pesmico, ki smo se jo naučili, na-
to povežemo s plesom.

Rajalne igre in plesi
V te dejavnosti sem vključila rajal-

ne igre: ure je ena, medved še spi; be-

Otroške folklorne delavnice 
Povzetek:

Povzetek: Velik del otroških 
iger iz zapuščin naših predni-
kov spada v kulturno imovino. 
V njih so življenjske izkušnje 
človeštva, verovanja in spozna-
nja, ki so se vedno spreminjala. 
Če hočemo razumeti bogastvo 
starih iger, plesov, moramo ve-
liko vedeti o naši preteklosti. 
Zato je prav, da jo ohranjamo, 
varujemo in podajamo naprej. 
V članku prikazujem, kako de-
lamo to v  vrtcu Kozje.
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la, bela lilija; potujemo v Rakitnico. 
Plesne korake pa smo se učili ob pet-
ju: Abraham ‘ma sedem sinov, Dekle 
razposajeno, Kje je tista muha, Zajček 
al’ se me bojiš, Regiment po cesti gre. 
V dejavnosti sem vključila še srečanje 
z otroško folklorno skupino iz osnov-
ne šole. Mentorica skupine je skupaj 
z učenci pripravila eno urno delavni-
co za naše otroke iz vrtca. Predstavi-
li so nam ljudska oblačila, v katerih 
plešejo, zaplesali so nam splet plesov 
iz področja Štajerske, nato pa nas na-
učili nekaj plesov. Otroci so pogum-
no in doživeto plesali z njimi. Plesali 
smo ob živi glasbi harmonike. Skupi-
na naših malih plesalcev pa je nasto-
pila s svojim spletom plesov : “Dekle 
razposajeno”, na kulturnem dnevu v 
vrtcu, na prireditvi “Veseli vrtiljak” v 
Šmarju in na prireditvi “Mi, otroci vrt-

ca”, ki smo jo pripravili ob 30-letnici 
našega vrtca. Z nastopi je bil otrokom 
poplačan ves trud, ki smo ga vložili v 
to dejavnost. 

Zaključek
Na področju ljudskega izročila 

imamo bogato dediščino, vendar pa 
je na področju otroških iger, pesmi 
in plesov zelo malo gradiva ali ustne-
ga izročila. Še težje pa je najti pesmi, 
igre ali plese prav v bližnji okolici, 
kjer živimo. Ponavadi se pesmi pojav-
ljajo po širšem slovenskem prostoru, 
prav tako rajalne igre, razlika je le v 
tekstu ali v načinu izvajanja in v raz-
merju ples–igra (Ramovš 1980). Otro-
ci so včasih samo posnemali odrasle 
pri plesu. Danes želijo več ustvarjal-
nosti, zato jim dajmo popotnico za 
bogatejšo izpolnitev prostega časa ta-

krat, ko bodo to želeli in tudi potrebo-
vali. Hkrati pa s tem ohranjamo našo 
preteklost, brez katere ne bi bilo seda-
njosti in tudi ne prihodnosti.

Slavica Blažič, vzg. 
Vrtec “Zmajček” pri OŠ Kozje
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nistrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS 
za šolstvo.

Predstavitev otroške folklorne skupine 
in knjige Kamenčki

V šolskem letu 1994/95 smo ime-
li v vrtcu projekt z naslovom Kras 
nekoč in danes. V okviru projek-
ta smo začeli tudi z zbiranjem iger, 
pesmi in plesov s Krasa. Ob zaključ-

ku smo se prvič predstavili s skupi-
no s krajšim spletom iger in plesov. 
Od takrat dalje s skupino sodeluje-
mo na območnih in medobmočnih 
srečanjih, prireditvah ob zaključku 
vrtca, v domu upokojencev in ob 
drugih priložnostih.

S skupino se srečujemo enkrat 
tedensko v popoldanskem času, va-
njo pa je vključenih do dvajset otrok 
v starosti 4–6 let. V začetku šolske-
ga leta pripravim program in cilje, 
ki jih želim doseči preko celega šol-
skega leta:
-  otrok ima možnost razvijanja 

sposobnosti in načine za vzpo-
stavljanje, vzdrževanje in uživa-
nje v prijateljskih odnosih z več 
otroki;

-  osvaja osnovne prvine ljudskih 
rajalnih in gibalnih iger;

-  otrok spoznava otroška ljudska 
glasbila in zvočila;

-  otrok razvija ritmični in glasbeni 
posluh;

-  spoznava oblačila, obutev, frizu-
re, ki so jih nosili v preteklosti;

 -  spoznava različne praznike, obi-
čaje, šege in navade;

-  spodbujanje splošne ustvarjal-
nosti pri pripravi, organizaciji, 
uporabi sredstev in prostora.

Po prvem letu ustanovitve skupi-
ne sem se začela tudi sama resneje 
ukvarjati z otroškim ljudskim izro-
čilom. Udeleževati sem se začela se-
minarjev in taborov, ki sta jih orga-
nizirala JSKD RS in Zavod RS za 
šolstvo, saj sem se zavedala, da mo-
ram najprej sama dobro poznati kul-
turno dediščino, ki obsega najraz-
ličnejša področja, če želim z otroki 
pristno poustvarjati ljudsko izroči-
lo, saj je le najboljše dovolj dobro 
zanje. Makarovič meni (v Ramovš  
1992), da je dejavnost, ki črpa vse-
bino iz ljudskega izročila, otrokom 
najbližja, k ustvarjalnosti pa jih 
vzpodbuja, ker je preprosta, jasno 
oblikovana in otrokom razumljiva. 
Ljudski plesi, ljudske pesmi, ljud-
ska glasbila ali različne zvrsti ljud-
ske besedne umetnosti vstopajo v 
otrokov svet, v njegovo doživljanje, 
kot so mu “napisani na kožo”.

V predšolskem obdobju in prvih 
razredih osnovne šole naj bo pouda-

Povzetek: 
V našem vrtcu že trinajsto 

leto aktivno deluje otroška fol-
klorna skupina (OFS) Kamen-
čki, ki se s svojim programom 
predstavlja v ožji in širši okolici. 
V program vključujem izštevan-
ke, šaljivke, rajalne igre, pesmi 
in plese s Krasa in okolice. Pri 
sestavljanju odrskih postavitev 
pa sem se in se še vedno sreču-
jem z različnimi težavami, kako 
povezati vse to v splet,  da bo 
imel vsebinsko celoto. Prav za 
predšolske otroke ni na razpo-
lago veliko gradiva. Tako sem 
se pred leti podala na pot odkri-
vanja našega ljudskega izročila. 
Nastal je zajeten kupček gradi-
va, ki sem ga pred letom in pol 
strnila v knjigo Kamenčki.
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rek na spoznavanju izročila, doma-
čega kraja in okolice. Otroci naj se 
seznanijo z otroškim plesnim izro-
čilom, ki zajema plesne igre in ple-
se, ki jih otroci pogosto spremljajo s 
petjem in tudi z zvočili ali glasbili. V 
začetku posvetimo največ časa raz-
vijanju občutke za ritem, ki je osno-
va vsakega plesa. Otrok mora osvo-
jiti osnovne gibe glave, telesa, rok in 
nog. Le skladnost vseh teh prvotnih 
mišičnih skupin privede do spro-
ščenega in naravnega gibanja. Otro-
ci so zelo ustvarjalni in si velikokrat 
sami izmišljajo nove variante, zato 
moramo spodbujati njihovo domiš-
ljijo. Igra je najvišja stopnja otroko-
vega ustvarjanja. S sprostitvenimi in 
domišljijskimi igrami jih bomo pri-
peljali v čaro – metastanje. Dovolili 
bomo, da v tem stanju izživijo svoje 
želje in potrebe. Samo takšno igro 
sprejmejo otroci za svojo. Zato je 
prav, da otroke seznanimo z vsemi 
elementi folklore skozi igro. 

To dejstvo pa ne dopušča mož-
nosti, da že na začetku leta zako-
ličimo vsebino, ki jo želimo pred-
staviti. Dopustiti moramo možnost, 
da izhajamo iz otrok in tudi njiho-
vi dedki in babice lahko pomagajo 
pri soustvarjanju programa, saj naj-
bolje vedo, kako je bilo v tistih ča-
sih, ko so bili še sami otroci. Prav 
zato tudi sama velikokrat povabim 
na naše ure še živeče informatorje, 
ki najbolj verodostojno predstavijo, 
kako so včasih živeli, pasli, izdelo-
vali piščali, se igrali, izdelovali pun-
čke iz cunj … Prav radi se odzovejo 
in delijo z nami svoje spomine in to 
kljub temu, da so morali že kot otro-
ci veliko delati in jim za igro ni osta-
lo veliko časa. 

 Vsebina celotne postavitve 
naj bi se navezovala na eno temo: 
npr. punčka iz cunj, ptički … Prav 
pri sestavljanju delov v celoto sem 
največkrat naletela na težavo. Manj-
kala mi je izštevanka, zbadljivka, 
drobcen rek ali drobna prilika, ki 
pomaga zgraditi stavbo, ki še ni do-
vršena, kot se je izrazil Milko Mati-
četov (mentor l. 1930–40). Prav zato 
sem se sama podala na pot odkriva-
nja in raziskovanja otroškega ljud-
skega izročila na terenu. V desetih 
letih se je nabralo veliko gradiva. 

Junija 2005 sem vse strnila v knjigo 
Kamenčki.

Predstavitev zbirke
V prvem delu je objavljeno otro-

ško ljudsko izročilo iz terena:
a) pesmi, igrice, pravce;
-  ritmična besedila: izštevalnice, 

zbadljivke po imenih krajih in 
krajanih, uspavanke, novoletni 
kolednici, poštevanke, drugo,

-  igre: igre z deli telesa, z žogo, 
s fčoulm, z lesenimi igračami, 
pastirske igre, igre za praznike, 
ristanci, igre s plesom,

-   dogodki iz pastirskega življenja,
-  dogodki iz otroštva,
-  pravce.

V drugem delu je opisanih deset 
odrskih postavitev:
b) odrske postavitve;

Venček plesov in pesmi, Majhna 
sem bila, Tina in Miha sta lepi lepi 
par, Le v šolo nikar, Jaz pa grem na 
zeleno trav’co, Skrinja pisana, Na 
sosedovem vrti, En pastirček, Hi, 
konjiček, Ringa ringa raja.

V tretjem delu je opisan oblačil-
ni videz otrok v začetku dvajsetega 
stoletja. Na podlagi raziskave smo 
naredili oblačila – kostume za našo 
folklorno skupino.
c) oblačilni videz otrok;
-  fantovska oblačila,
-  dekliška oblačila.

Naslovnico je oblikoval gospod 
Romeo Volk, v katero je lepo zajel 
vsebino knjige, pomagal pa je tudi 
pri vsebinski zasnovi. Različne igre, 
pesmi … so ilustrirali otroci, notne 
zapise pa je pripravila Nina Volk. 
Stare fotografije mi je posodil Orlan-
do Fabris, grafično oblikovanje pa je 
prevzel g. Jože Požrl, lektorirala je 
Magdalena Svetina Terčon, uvodno 
besedo pa je napisal etnokoreolog  
Mirko Ramovš.

Dejavnost iz prakse 
– deveta odrska postavitev 
Hi, konjiček 

Na gmajni se srečajo otroci iz 
Skopega in Tomaja, ki se igrajo ko-
njičke ob recitiranju pesmi Hi, ko-
njički. Med igro en otrok–konjiček 

“izgubi podkev”, zato ga drugi s 
pesmico podkuje. To pa sproži med 
njimi prepir in se začnejo med seboj 
zbadati. Ker pride skoraj do prete-
pa, eden od otrok pokliče mamo, ki 
skuša zgladiti spor med njimi tako, 
da jim predlaga igrico. Vsi hočejo 
biti prvi, zato deklica izšteje enega 
otroka z izštevanko En kovač. Ma-
ma dvakrat zapoje otroku na kole-
nu pesem Hopa hopa čička ter nato 
odide, saj ima veliko dela. Otroci se 
igrajo sami naprej. Postavijo se eni 
proti drugim in ob petju pesmi Bil 
je konjenik udarjajo v prvi kitici z 
roko po nogi, v drugi z obema roka-
ma, v tretji z eno nogo ob tla in v če-
trti kitici odskačejo z odra. 

Ta postavitev je bila izbrana za 
državno srečanje OFS v Dobrepo-
lju. Otroci so se spoznali z različnimi 
zbadljivkami, pesmicami in igrami. 
Med seboj so morali dobro sodelo-
vati, komunicirati, biti pozorni in 
zbrani. Z nastopanjem pa so spozna-
li tudi osnove odrskih zakonitosti: 
obvladovanje odra, glasno petje, raz-
ločno izgovarjanje ritmičnih besedil 
in pravilno obračanje proti publiki. 
Sporočilo gledalcem je bilo jasno:
-  kaj predstavlja vsebina nastopa;
-  kdo izvaja igre;
-  kako igre predstaviti gledalcem.

Vse vsebine so bile zlepljene v ce-
loto tako, da smo obdržali gledalčevo 
pozornost skozi celo predstavitev.

Kljub temu da imajo otroci buj-
no domišljijo, jim je včasih zelo tež-
ko pričarati, opisati in povedati, ka-
ko je bilo včasih, ko so pasli, saj tega 
ni več mogoče videti in doživeti. Za-
to tudi njihova igra na odru mogoče 
ni tako prepričljiva, kot bi bila sicer. 
Tudi glasnost, razumljivost in razloč-
nost je težko doseči, ko nastopamo 
v dvoranah, ki niso akustične in pri-
merne za to dejavnost. Prav zaradi 
nedoseganja določenih zahtev in re-
zultatov je marsikatera skupina pre-
nehala z delovanjem. V to dejavnost 
pa je potrebno vložiti tudi veliko last-
nega truda in prostega časa, kar pa 
je velikokrat premalo cenjeno.  To 
delo moraš imeti preprosto rad, da 
vztrajaš in vzdržiš vse, kar prinese 
delovanje skupine s sabo. Moj trud 
je poplačan, ko vidim, da otroci z ve-
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Bližal se je kulturni 
praznik

Vzgojitelji v vrtcu smo se dogo-
vorili, da pripravimo svečano pro-
slavo, kjer bo nastopila vsaka skupi-
na z eno točko. V krogu prijateljstva 
smo se tudi v najinem oddelku po-
govarjali, premišljevali, kako bi se 
predstavili na proslavi. Pogovori-
li smo se tudi, kaj vse je kultura, in 
seveda omenili tudi našega največ-
jega slovenskega pesnika. Deček je 
povedal, da gresta njegova starša 
vsako leto v Ljubljano in si ogledata 
posebno predstavo, kjer ljudje samo 
pojejo in s tem pripovedujejo svojo 
zgodbo. Povedal je še, da se ta dan 
njegova mamica zelo lepo obleče, 
naliči, oče pa obleče črno obleko in 
si zaveže kravato. Gresta zvečer in 
prideta pozno ponoči, ko on že spi. 
Vprašala sva druge otroke, če gredo 

tudi njihovi starši kdaj v gledališče 
oz. opero, o kateri je pripovedoval 
deček. Kmalu ugotoviva, da je otro-
kom opera neznana in tudi njihovi 
starši se teh prireditev ne udeležuje-
jo oz. zelo redko.  

Ta pogovor je bil izhodišče za 
najino načrtovanje vzgojnega de-
la v naslednjem obdobju. Sklenila 
sva, da otrokom približava družbe-
no in kulturno okolje in se usmeriva 
v ustvarjanje otroške opere. Dejav-
nosti nisva v celoti načrtovala, am-
pak sva sklenila, da prepustiva ini-
ciativo otrokom, v prepričanju, da 
bomo skupaj, s pomočjo didaktič-
nih pogovorov, korak za korakom 
napredovali do morebitne opere. 
Dopustila sva tudi možnost, da cilja 
ne dosežemo, a oba veva, da je pri 
vzgojnem delu s predšolskimi otro-
ki pot pomembnejša od cilja.

Poiskala sva slike opernih hiš in 
jih pokazala otrokom. Prinesla sva 
videoposnetek opere, da so si otroci 
lahko predstavljali, kaj to sploh je. 
Nekateri otroci so poskušali spon-
tano posnemati operne pevce in so 
se zraven zabavali. Predlagala sva, 
da bi se naslednji dan v vrtcu po-
govarjali tako, da bi nekaj časa vse 
povedali s petjem. Igra je bila otro-
kom všeč. V začetku so se v petje 
vključili komunikacijsko spretnejši 
otroci, kmalu pa se jim je pridruži-
la vsa skupina. Nekateri so besedila 
in petje samo ponavljali za drugimi, 
kar srečamo tudi v operi.  Tako je 
minil dan v petju in smehu. Ko sva 
evalvirala njihovo petje, sva ugoto-
vila, da je bilo petje pri večini otrok 
na enem tonu, brez izrazite dinami-
ke. Voglar (1976) ugotavlja, da sku-
šamo z glasbeno didaktičnimi ig-

rami otroke »na neprisiljen in njim 
primeren način usposabljati za vse 
glasbene dejavnosti, zato razvijamo 
pazljivo poslušanje, ostrimo sluš-
no občutljivost, navajamo na ugo-
tavljanje smeri zvokov, razvijamo 
sposobnost glasbenega pomnjenja, 
razvijamo čut za ritem, melodični 
posluh, otroke navajamo na razliko-
vanje zvokov po barvi, jakosti, viši-
ni in trajanju in na razlikovanje hi-
trosti.« Naslednje dni smo se tako 
igrali različne glasbeno didaktične 
igre, kjer smo ločevali visoke in niz-
ke tone.

Pogovarjali smo se tudi o njiho-
vih občutkih ob nastopanju. Neka-
teri so se tega veselili, druge je bilo 
nekoliko strah, nekateri so želeli sa-
mi nastopiti, drugi pa bi raje po dva 
ali več skupaj. Sklenili smo, da bo-
mo nastopili vsi kot skupina, toda 
zgodbe, ki bi jo peli, še nismo imeli. 
Pogovarjali smo se, katere zgodbe 
poznajo, katere so jim bile še pose-
bej všeč, se spomnijo njih besedila 
in pojavili sta se dve zgodbici: Muca 
Copatarica in Piščanček Pik, ki smo 
ga dramatizirali lansko leto. Ker so 
pri nastopanju pri otrocih prisotna 
različna čustva od veselja, strahu, 
zadržanosti, negotovosti, žalosti, 
sva se odločila za Piščančka Pika, ki 
tudi pripoveduje o posameznih ču-
stvih, v katera se bodo otroci lažje 
vživljali in jih izražali.

Naslednji korak je bil, da smo po-
novno spoznavali, brali, pripovedo-
vali dramatizirali to zgodbo. Vzpo-
redno smo izdelali tudi veliko knjigo 
o piščančku Piku in se gibalno vživ-
ljali v posamezna čustvena stanja. 
Že v samo dramatizacijo smo po-
skušali vnašati veliko dinamike, ob 

Za dobro prakso

seljem obiskujejo folklorno skupino. 
Iskrice v očeh in njihovo veselje mi 
povedo, da je to tisto pravo in mi da-
jejo motivacijo za naprej.

Mirjam Štrukelj, vzg.,  
vodja folklorne skupine Kamenčki,  

Vrtec Sežana
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Operna predstava v vrtcu
Povzetek: 

Denac (2001) pravi, da za-
znamo prve oblike ustvarjanja 
v glasbi pri otroku že v predšol-
skem obdobju (otrok zapoje iz-
mišljarijo). Vokalna produkcija 
je na začetku vezana na besedi-
lo in šele pozneje otrok vokalno 
ustvarja brez besedila na dolo-
čenih zlogih, glasovih, samo na 
osnovi melodičnih izkušenj. Z 
razvojem glasbenih sposobno-
sti in spretnosti se povečujejo 
zmožnosti za glasbeno ustvar-
janje. V članku prikazujem 
glasbeno udejstvovanje, kako 
smo korak za korakom napre-
dovali v pripravah na opero za 
kulturni praznik.
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pripovedovanju smo se snemali in 
poslušali svoje pripovedovanje oz. 
se snemali s kamero, prikazovali, 
vživljali v posamezna čustvena sta-
nja in se gledali po televiziji.

Ustvarjanje opere
Bili smo pripravljeni, da začne-

mo ustvarjati glasbeno opremo za 
opero. Razdelili smo se v dve sku-
pini. Ena skupina je prevzela vlo-
go orkestra, druga pa je ustvarjala 
zvočne slike iz pravljice oz. si iz-
mišljala melodijo na znano besedi-
lo. Orkester je preizkušal različne 
instrumente, s katerimi bi kar naj-
bolje prikazal posamezna čustva. 
Bilo je veliko muziciranja in impro-
viziranja tako z ritmičnimi kot me-
lodičnimi instrumenti. Preizkusili 
smo tudi možnosti ustvarjanja glas-
be z lastnim telesom oz. glasom, 
kot možnosti prikazovanja čustve-
nih stanj. Najbolj smo se zabavali, 
ko smo posnemali imena strahu ah, 
ah, veselja ha, ha,  jeze gr, gr in skle-
nili smo, da igralce spremljamo z iz-
govorjavo teh zlogov, ki jih pojemo 
na znane melodije.

Tako smo za piščančka Pika pe-
li: pik, pik, po melodiji Pika poka za 
goro.
-  za strah: ah, ah – po melodiji 

Majhna sem bila,
-  za jezo: gr, gr – Sredi gozda volk 

je skrit,

-  za žalost: joj joj – Nina nana,
-  za veselje: ha ha – Marko skače,
-  in mamo kokljo: ko, ko – Tu, tu, 

tu po cesti.

Druga skupina se je posebej pri-
pravljala na vloge. Upoštevali smo 
posamezna čustvena stanja, v ok-
viru katerih so otroci na znano be-
sedilo iskali melodijo. Omeniti je 
potrebno predhodne izkušnje s to-
vrstnimi dejavnostmi. Izmišljanje 
melodije je bilo izredno ustvarjal-
no, usmerjeno v izrazito dinamiko 
(npr. jeza – glasno, žalost – tišje …), 
tempo pri posameznih čustvih (npr. 
žalost – počasneje, veselje – hitre-
je), v ritmično usklajenost, višino 
tonov, barvo glasu in neverbalno 
izraznost. Melodijo smo ob klavir-
ju zapisali in ob izdelani spremljavi 
utrjevali. Presenetljiv je bil glasovni 
razpon pri posameznikih. Otroci so 
samostojno med besedilo oz. melo-
dijo dodajali onomatopoetske vlož-
ke, ki so izredno popestrili celotno 
opero.

    Pri delu sva se opirala na to, 
kar pravi Voglar (1976), ko govori o 
otrokovem glasbenem ustvarjanju, 
ki »je v ozki zvezi z glasbenimi vti-
si, ki jih otrok sprejema iz okolja. 
Otrok ne ustvarja nekaj popolno-
ma novega, v glavnem kombinira 
to, kar je že usvojil. Ko otrok pevsko 
ustvarja, si bodisi izmišlja samo me-
lodijo na že znano besedilo ali si iz-

mišlja besedilo k znani melodiji ali 
pa si sproti izmišlja tako melodijo 
kot besedilo. Vsi ti različni načini iz-
mišljanja so lahko hkratni, lahko pa 
nastopa hkratno izmišljanje bese-
dila in melodije pred drugima obli-
kama« (Voglar 1976). Skupini sta se 
nato predstavili ena drugi in pred-
stavo smo povezali v celoto. Nekaj 
dni smo se ukvarjali še z usklajeva-
njem, s tekočo izvedbo, izdelavo ko-
stumov za nastopajoče ter orkester 
in bili smo pripravljeni na kulturni 
praznik.

     Dan pred nastopom je neka 
deklica vprašala, če se bodo oni tudi 
lahko »nališpali«, ko bodo nastopa-
li. Na privoljenje staršev so v vrtec 
prinesli kozmetiko in se pred nasto-
pom usedli pred ogledala, se »frizi-
rali«, šminkali in urejali pred nasto-
pom. Nastop so otroci samostojno, 
izvirno in sproščeno izvedli in prika-
zovali veselje, žalost, jezo, strah ta-
ko glasovno, kot neverbalno. Ome-
niti je potrebno izreden občutek za 
dinamiko in tempo pri posameznih 
čustvenih stanjih. Predstava je bila 
doživetje tudi za druge otroke vrtca 
in za pedagoško osebje.

Z nekaj domišljije, ustvarjalno-
sti in predvsem motiviranosti otrok 
lahko kulturna doživetja, kot je npr. 
opera, prenesemo tudi v igralnice, 
vrtce. Otrok tako pridobiva pred-
stave o kulturnih okoljih, ki so zanj 
»bolj« oddaljena.

Jožica Rosenstein in Aleš Točaj,  
vzgojitelja, Škratov vrtec pri OŠ Polzela

Literatura:
Denac, O. (2001). Glasba pri celostnem raz-

voju otrokove osebnosti. Ljubljana: Za-
vod Republike Slovenije za šolstvo.

Jagodič, K., Točaj, A. (2006). Diplomsko 
delo: Operativno načrtovanje glasbene 
vzgoje v vrtcu pri glasbenih dejavnostih 
poslušanje in ustvarjanje glasbe. Mari-
bor: Pedagoška   fakulteta, oddelek za 
predšolsko vzgojo.

Kroflič, R. (2002). Izbrani pedagoški spisi: 
Vstop v kurikularne teorije. Ljubljana: 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Voglar, M. (1981). Otrok in glasba. Ljubljana. 
Državna založba Slovenije.Izražanje čustev – jeza.
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Za dobro prakso

Uvod
Lansko šolsko leto smo dobili no-

vo prijateljico Elviro, deklico, ki je 
rojena ‘Prlečka’, vendar njene kore-
nine izhajajo iz Makedonije. Dekli-
ca še nikoli ni hodila v vrtec in tako 
se je pri petih letih srečala z veliko 
težavami: socialnimi interakcija-
mi z otroki, vrtcem kot popolnoma 
novim okoljem, neznanimi ljudmi 
okrog sebe; največja pa je seveda bi-
lo sporazumevanje v slovenskem je-
ziku. Tako sva se s sodelavko odlo-
čili, da spoznamo njeno drugačnost 
v tej meri, da se bo deklica počuti-
la sprejeto, pomembno in uspešno, 
saj je morala ravno na področju je-
zika veliko pridobiti zaradi kasnejše 
vključitve v šolo.

Spodbude za komunikacijo
Skozi tematski sklop Spoznaj-

mo otroke sveta smo nekaj časa 

spoznavali njeno kulturo in pred-
vsem njen jezik. Izhajali smo iz 
njenega domačega okolja in po-
vabili medse njeno mamo, ki nam 
je z veseljem prebirala pravljice v 
makedonščini. Branje je potekalo 
sproščeno in tekoče. 

Naš globalni cilj je bil vzet iz 
področja družbe: spoznavanje sa-
mega sebe in drugih ljudi. Izpo-
stavili sva načelo multikulturaliz-
ma in načelo sodelovanja s starši. 
Ves čas je bil v ospredju knjižni 
kotiček, dopolnjevali pa so ga še 
likovni, gospodinjski in ostali stal-
ni kotički. Veliko časa sva name-
nili socialnim igram v jutranjem 
krogu, kjer smo spoznavali drug 
drugega in utrjevali komunikacijo 
otrok–otrok in otrok–vzgojiteljica. 
Spodbude so bile usmerjene pred-
vsem v dvosmerno komunikacijo 
in v postavljanje odprtih vprašanj 
s strani vzgojiteljic, posledica tega 
pa so bili izvirni in jezikovno bo-
gatejši otroški odgovori.

Aktivnosti otrok
Otroci so preko različnih de-

javnosti pridobivali konkretne iz-
kušnje za sprejemanje drugačno-
sti in razvijali jezikovno zmožnost 
v različnih funkcijah in položa-
jih, ob vsakodnevnih dejavnostih 
ter različnih socialnih situacijah. 
Otrokom je bil drugačen jezik ze-
lo zanimiv in so se ga na vsak na-

čin želeli naučiti. Tako so našte-
vali besede, mamica in deklica pa 
sta te besede prevajali v njun je-
zik. Tako smo se odločili in si iz-
delali plakat novih besed, zraven 
njih so otroci zalepili fotografije iz 
revij in kasneje tudi opremili naše 
kotičke z napisi v makedonskem 
jeziku. Deklica se je počutila po-
membno in še bolj sprejeto v sku-
pini, po pomoč pri izgovorjavi so 
se zatekali k njej in ponosno pri-
povedovali, kaj vse nas je naučila. 
Veliko nam je pri zapisovanju po-
magala njena mama, ki je težje ra-
zumela slovenski jezik, pa vendar 
nam je na koncu uspelo.

Zaključek
Cilj je bil dosežen, deklica je 

postala samozavestnejša, mama 
je vzpostavila partnerski odnos 
z vrtcem in otroci so bili bogatej-
ši za drugačno izkušnjo, ki je bi-
la za njih izjemna. Naše zgodnje 
opismenjevanje smo nadaljevali s 
tematskim sklopom Črkarija, kjer 
smo se zabavali z abecedo in nje-
nimi glasovi ter na koncu izdelali 
svojo knjigo.

Nada Rajtman, dipl. vzg. 
Vrtec Ljutomer

Spoznavanje makedonskega jezika
Povzetek: 

V našem vrtcu se odvija ve-
liko dejavnosti in aktivnosti, ki 
jih uvrščamo med opismenjeva-
nje v predšolskem obdobju. Ene 
izmed mnogih smo se lotili zelo 
sistematično in z namenom, da 
sprejmemo drugačnost kot del 
naše vsakdanje družbe. Prispe-
vek pripoveduje prav o tem, ka-
ko smo integrirali Elviro.

Kurikulum za vrtce (1999) ne predpisuje ne konkretnih vzgojnih tem, ne oblike operativnih 
vzgojnih priprav, pa tudi metod evalviranja vzgojne dejavnosti ne. S tem se seveda velik delež 
neposrednih strokovnih odločitev prenaša na raven vrtca in posamezne vzgojiteljice, kar naj 
bi v prihodnosti privedlo še do aktivnejše inovacijske dejavnosti v javnih vrtcih. Zagotovo bo 
ta usmeritev opozorila tudi na določene primanjkljaje v strokovni usposobljenosti, na katere 
bomo morali biti pozorni in jih sproti odpravljati z ustrezno ponudbo programov dodatnega 
strokovnega izpopolnjevanja.

Kroflič, R. (2001). Otrok v vrtcu, str. 24
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Kakšen vtis ste dobili na po-
svetu o porajajoči se pismenosti 
v predšolskem obdobju, ki je bil v 
Ljubljani v mesecu januarju?

V tujini porajajoči se pismenosti 
namenjajo več pozornosti že nakaj 
desetletij, zato je razveseljivo že dej-
stvo, da je posvet, namenjen tej tema-
tiki, bil organiziran. Pomembno je, da 
se tudi pri nas povečuje zanimanje, 
s tem pa tudi osveščenost o pome-

nu predšolske pismenosti za otrokov 
uspeh v šoli. Že na posvetu v Kranjski 
Gori je bilo namenjeno razvoju pis-
menosti v vrtcu veliko časa, kar ka-
že na to, da se tudi v Sloveniji odpira 
prostor za bolj kvalitetno izobraževa-
nje v predšolskem obdobju. Delo na 
posvetu bi pohvalila, predvsem mno-
žično udeležbo vzgojiteljic in njihovo 
sodelovanje; s tem so dane možnosti 
za hitrejši razvoj pismenosti v vrtcih. 
Na posvetu sem pogrešala več refera-
tov, povezanih z različnimi oblikami 
porajajočega se pisanja, kjer bi ob po-
moči izdelkov v otrokovi individualni 
mapi lahko primerjali razvoj otrokove 
pismenosti, vendar  pa upam, da se 
bo to zgodilo v prihodnosti.

Kaj lahko pri delu vzgojiteljic 
na področju porajajoče se pisme-
nosti posebej pohvalite?

Pri projektu Različne poti do pis-
menosti (2006) sem imela možnost 
opazovati in spremljati zavzetost 
vzgojiteljic za sodelovanje, za novo-
sti in za uvajanje novih pristopov v 
vrtcih. Ob bogatem izboru plakatov 
in izdelanih pripomočkih so mi pred-
stavile številne že izvedene projekte 
in pridobila sem vtis, da dejavnosti, 
povezane s pismenostjo potekajo v 
ustvarjalnem ozračju. K sodelovanju 
vključujejo starše, dedke, babice in 
pripravljajo skupne prireditve, kar bi 
še posebej pohvalila.

Mislite, da v vrtcih na področju 
porajajoče se pismenosti pri otro-
ku še kaj manjka?

Če gledamo s šolskega vidika, vi-
dika ciljev začetnega opismenjeva-
nja, potem je pri otrokih nedvomno 
pomembno razvijanje abecednega 
principa, tj. zavedanje, da posamez-
nemu glasu v govorjeni besedi pripa-
da ustrezna črka pri zapisu te bese-
de, vendar po razvoju fonološkega 
zavedanja. Pred zmožnostjo prireja-
nja črk posameznim glasovom mo-
rajo namreč otroci pridobiti/razviti 

spoznanje, da so govorjene besede 
sestavljene iz manjših fonoloških 
enot (rime, aliteracije, zlogi glasovi). 
Možnost vidim v skupnem oblikova-
nju in opazovanju znanih napisov, 
ki jih vzgojiteljica/otroci  po nare-
ku zapišejo, nato pa “preberejo”, tj. 
izrekajo ob sočasnem izgovoru in 
spremljanju z očmi (ob kazanju črk 
s prstom). V okviru simbolne igre je 
veliko možnosti, da potekajo te de-
javnosti, kot tudi ob branju/ustvar-
janju skupinske slikanice, zapisanih 
kratkih ritmičnih besedil, kot so iz-
števanke, uganke, pesmi. Pri prido-
bivanju formalne pismenosti v pro-
cesu sistematičnega opismenjevanja 
poteka podoben postopek, učiteljica 
iz kratke zgodbe (uganke), ki jo pri-
poveduje, nato ob spraševanju učen-
ci izluščijo besedo z novim glasom/
črko. Besedo (ime ob nareku učen-
cev) zapiše na tablo, nato pa učenci 
z analizo ugotovijo novo črk/glas. S 
pomočjo slikovnega gradiva poteka-
jo glasovne vaje, nato pa zapis nor-
mirane oblike črke, vaja v zapisu in 
oblikovanje novih besed, povedi ter 
branju le-teh. Če primerjamo oba 
postopka, vidimo, da sta si zelo po-
dobna, le da dejavnosti v vrtcih po-
tekajo v bolj  sproščenem ozračju v 
okviru simbolne igre, saj otrokom 
ni potrebno dosegati posameznih ci-
ljev, pač pa je to le igra. Ob tem velja 
še posebej izpostaviti različne oblike 
porajajočega se pisanja, ki v vrtcih že 
potakajo; pri “pisanju” namreč otro-
ci nehote prirejajo glasovom v govo-
ru  črke, ki jih poznajo, se jih spom-
nijo ali jih vidijo v igralnici. Čeprav 
pišejo na svoj način, “vedo”, kaj so 
zapisali in tudi znajo “preberati”, ta-
ko se začenja njihovo približevanje k 
pismenosti.

Katere dejavnosti z otroki v 
vrtcih se vam zdijo še posebej po-
membne?

Prav gotovo je na prvem mestu 
simbolna igra, ki omogoča otroku, 

Razvoj porajajoče se pismenosti v vrtcu 
ima velik pomen za nadaljnji otrokov 
uspeh v šoli

Vzgojiteljska javnost je dr. 
MARIJO GRGINIČ s pedagoške 
fakultete Univerze v Ljubljani, 
spoznala na strokovnem posve-
tu »Porajajoča se pismenost v 
predšolskem obdobju«, ki je po-
tekal januarja 2007 v Ljubljani. 
Koncept porajajoče se pismeno-
sti, ki je v znanstveni literaturi 
poznan že vrsto let,  se je v za-
vest vzgojiteljic in vzgojiteljev 
usedel predvsem po zaslugi iz-
obraževanja in strokovnega de-
la v mentorskih mrežah vrtcev, 
ki jih vodi Zavod RS za šolstvo. 
Dr. Marija Grginič je avtorica ali 
soavtorica del in razprav, ki se 
ukvarjajo s področjem jezika 
in tudi porajajoče se pismeno-
sti. Rada se je odzvala na našo 
prošnjo za intervju.
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da se razvija v skladu s svojimi spo-
sobnostmi in razvojnimi potrebami, 
vendar pa ima v tej igri vzgojitelj dolo-
čeno vlogo. Z ustvarjanjem spodbud-
nega okolja za razvoj pismenosti daje 
otrokom dodatne priložnosti za hi-
trejše napredovanje. Tu mislim pred-
vsem na pisne pripomočke, kot so ko-
ledarji, recepti, vstopnice in drugi, ki 
jih otroci prepoznajo iz družinskega 
okolja ter jih uporabijo v simbolni igri 
in jih kasneje po vzoru tudi sami izde-
lajo v skupini. Pri tem velja poudariti 
otrokovo večjo udeleženost pri prina-
šanju pisnih pripomočkov, embalaže 
živil in reklamnega gradiva, nadalje 
aktivno sooblikovanje pri “ustvarja-
nju” okoliščin izbrane simbolne igre, 
aktivnemu pripravljanju na igranje. 
Otroci naj bi bili tudi pobudniki pri 
izbiranju teme igre, pri tem jih nava-
jamo na upoštevanje različnih mnenj, 
utemeljevanje drugačne izbire, uskla-
jevanje interesov in dogovorno spre-
jemanje skupne igre.

Mlajši predšolski otrok teži k 
globalni fiksaciji zaznavanega 
predmeta ali osebe, ne razločuje 
podrobnosti. Na kaj mora biti v in-
terakciji pozorna vzgojiteljica oz. 
vzgojitelj? 

Predvsem mora paziti, da z de-
javnostmi ne prehiteva otrokovega 
razvoja, to pomeni, da so dejavno-
sti prilagojene. Ob rokovanju s pred-
meti, igračami otrok zaznava celo-
tno sliko predmeta, ki ga poimenuje 
ter se z njim igra. Vzgojitelj ima po-
membno vlogo, saj v skladu z raz-
vitimi zaznavnimi sposobnostmi 
otroka spodbuja in ga usmerja; po-
membno je, da predmete zaznava z 
vsemi možnimi čutili.

Predšolski otroci najprej raz-
vijejo koncept tiska, pozneje pa 
glasovno (fonološko) zavedanje. 
Lahko poveste kaj več o tem?

Iz različnih raziskav, tujih in do-
mačih, je razvidno, da otroci najprej 
spoznavajo koncept tiska, rokovanje s 
knjigo, pomen tiska v okolju, nadalje 
prepoznavajo pogoste napise v oko-
lju. Izpostavila bi model porajajoče se 
pismenosti, ki sta ga na osnovi števil-
nih raziskav oblikovala R. G Lomax in 
L. M. McGee (1987), v njem sta zajela 

otroke od 3. do 6.leta starosti. In sicer 
konceptu tiska sledi grafično, nato fo-
nološko zavedanje, glasovno-črkovna 
skladnost in branje z dekodiranjem. 
To zadnjo spretnost sta vključila za-
radi primerljivosti predšolske pisme-
nosti s šolsko. Zaradi pomanjkanja 
prostora predlagam nadaljnje branje 
v monografiji Porajajoča se pisme-
nost (M. Grginič, 2005), kjer je razvoj 
predšolske pismenosti predstavljen 
veliko bolj nazorno in obširno.

Lahko navedete ugotovitve 
kakšne od novejših raziskav, ki so 
še posebej pomembne za vrtce na 
Slovenskem?

Izpostavila bi raziskavo D. R. Ri-
echgels (2001); v eni od študij na-
vaja pismene navade, ki vključujejo 
celostno učenje glasovnega zaveda-
nja, v katerem je domiselno črkova-
nje (glaskovanje) za nekatere otroke 
del njihovih lastnih poskusov pisa-
nja odgovorov na tablo (sami ugo-
tavljajo/ugibajo glasove v besedah, 
črkujejo besedo in jo zapišejo, pri 
tem še izpuščajo črke), in sicer to 
poteka v aktivnostih skupnega bra-
nja in pisanja. 

Nadalje bi brez dvoma veljalo ome-
niti dolgoročno raziskavo G. J. Whit-
hursta in C. J. Lonigana (2001) o vpli-
vu predšolske pismenosti na uspeh 
branja v drugem razredu. V raziskavi 
je še zlasti zanimivo, da ima črkovno 
znanje in fonološko zavedanje, ki ga 
otroci prinesejo iz vrtca, neposreden 
in večji vpliv na bralni uspeh otrok 
v drugem razredu, kot ga ima vode-
no učenje branja v prvem razredu. 
Rezultati raziskave torej kažejo na ve-
lik pomen razvoja predšolske pisme-
nosti za nadaljnji uspeh v šoli; otroci, 
ki imajo skromno znanje ob vstopu 
v šolo, bodo tudi kasneje počasneje 
napredovali. Če želimo doseči boljši 
učni uspeh v slovenskih  šolah, je po-
trebno vložiti več napora v razvoj pis-
menosti že v predšolskem obbdobju. 

Vidite kakšne nevarnosti pri 
pedagoškem delu v vrtcih v zvezi 
s pristopi k predbralnim in pred-
pisnim aktivnostim?

Ena največjih nevarnosti je “po-
šolanje”, kar pomeni, da bi izvajali 
predbralne in predpisne dejavnosti 

tako kot v šoli; vsi otroci bi fron-
talno sedeli in spoznavali simbole, 
slikovna sporočila, črke na tabli ali 
plakatu ter jih opisovali; vzgojitelji-
ca bi v skladu z učnimi cilji vodila 
pogovor, otroci bi odgovarjali. Na-
to bi vsi prepisovali zapisane znake, 
simbole in tudi črke v zvezke. Celo 
v sodobni šoli se učitelji v sistema-
tičnem opismenjevanju (formalnem 
učenju branja in pisanja) izogiba-
jo samo direktivnemu poučevanju, 
vedno pogosteje namreč vključujejo 
sodelovalno učenje, samostojno de-
lo (ob izbiri delovnih nalog in v skla-
du s sposobnostmi otrok) ter učenje 
ob predhodnem skupnem dogovar-
janju (v skladu z interesi otrok). V 
drugem razredu devetletne šole, ko 
otroci spoznavajo normirano obliko 
črk ter pri pisanju dosledno upošte-
vajo zakonitosti pisnega jezika, je 
seveda potrebno frontalno delo, saj 
bi lahko otroci ob skupinski posta-
vitvi mizic videli “nove” črke pov-
sem drugače. Tovrstni razlogi na-
rekujejo tudi previdnejši pristop k 
uvajanju učenja velikih tiskanih črk 
v prvem razredu osnovne šole. Čr-
ke same otrokom ne predstavljajo 
večjih problemov, že v predšolskem 
obdobju jih spoznavajo (in pišejo 
v skladu z njihovimi sposobnost-
mi in interesi), kar so pokazale tu-
di različne raziskave, na primer M. 
J. Adams (1990), večji in resnejši 
problem predstavlja učenje branja. 
In če otroci spoznavajo črke, potem 
je potrebno, da jih uporabijo, ne le 
pri pisanju, pač pa tudi pri branju; 
z branjem in pisanjem namreč spo-
znavajo pomen črk in glasov v res-
ničnem življenju (v knjigah, na-
pisih). Z učenjem branja bi lahko 
šestletniki pridobili odpor do šole, 
oziroma bi se v njej zaradi neuspe-
ha ne počutili dovolj varne. Menim, 
da je potrebno vključiti več dejavno-
sti, povezanih s porajajočim se bra-
njem in pisanjem (v simbolni igri).

Lahko na kratko predstavite svo-
je pedagoško in raziskovalno delo 
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani? 

Moje pedagoško delo obsega iz-
obraževanje bodočih učiteljev raz-
rednega pouka, in sicer na podro-
čju Didaktike slovenskega jezika in 
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književnosti v Ljubljani in Kopru. 
Pri delu so mi poleg študijskega 
znanja v veliko pomoč pedagoške 
izkušnje iz razreda, kot popotni-
ca študentkam. Raziskovalno delo 
intenzivneje poteka zadnji dve de-
setletji in je usmerjeno v začetno 
opismenjevanje, v predšolsko pis-
menost in didaktično igro pri pou-
ku slovenščine. Ob raziskavah, ob-
javljenih v dveh monografijah, je 
ob sodelovanju vzgojiteljic in učite-
ljic nastal komplet didaktičnih iger 
ABC-igralnica (2004). Že vrsto let so 
v šolah prisotni abecedniki in beri-
la s priročniškim gradivom, name-
njenim otrokom in učiteljem prvega 
triletja osnovne šole. Z veseljem pa 
napovedujem izid priročnika Različ-
ne poti do pismenosti, kjer so zbra-
ni primeri dejavnosti vzgojiteljic iz 
različnih vrtcev v Sloveniji, kako 
spodbujati zgodnjo pismenost; pri-
ročnik je nastal ob sodelovanju so-
avtoric Ljubice Marjanovič Umek in 
Simone Kranjc.

Kaj bi nam še radi povedali ali 
svetovali?

Kadar govorimo o porajajoči se 
pismenosti, nikakor ne moremo 
spregledati vloge staršev, družine 
v otrokovem razvoju pismenosti. 
Starši so tiste pomembne osebe v 
otrokovem razvoju, ki ga spremlja-
jo, opazujejo in vzpodbujajo že od 
rojstva naprej. Iz številnih raziskav 

o družinskem branju je za uspeš-
no izveden projekt ključnega pome-
na sodelovanje družine  z vrtcem in 
kasneje s šolo.  Kajti, ko otrok na 
poti v trgovino opazi napis MER-
CATOR ali prepozna v veliki značil-
ni črki M znak za trgovino, so star-
ši prvi, ki se z otrokom o tem lahko 
pogovarjajo. Vemo, da otroci spon-
tano in nehote zaznavajo pomemb-
ne znake ali slikovna sporočila in jih 
povezujejo z njihovimi izkušnjami. 
Vzgojitelji v vrtcih imajo zato pri-
ložnost, da starše ozaveščajo o po-
menu tovrstnih aktivnosti, poveza-
nih s pismenostjo. Vendar bi bilo 
zaradi prekomerne zaposlenosti 
staršev v sodobni družbi iluzorno 
pričakovati, da bi izvajali časovno 
zahtevne dejavnosti z dodatnimi za-
dolžitvami doma. Iz sporočil staršev 
ob izvajanju projekta družinskega 
branja Otrok s starši ob knjigi (2005) 
lahko povem, da bi bilo potrebno 
dejavnosti združiti z vsakodnev-
nimi družinskimi opravili (npr. ob 
pripravi čaja ali nakupovanju v tr-
govini, obisku pošte); starše pa mo-
tivirati s projektom branja pravljic. 
Glasno branje otrokom predstavlja 
namreč enega od najpomembnej-
ših dejavnikov v razvoju predšol-
ske pismenosti, hkrati pa omogoča 
in ohranja povezanost otrok s starši. 
Projekt družinskega branja bi lahko 
izvajali v okviru načrtovanih dejav-
nosti sodelovanja vrtca in družine; 

ob raznovrstnih prireditvah za star-
še, dedke in babice bi hkrati pred-
stavili dejavnosti. 

Zaradi pomanjkanja časa bi lah-
ko otroci odnesli domov zloženke z 
nazorno napisanimi aktivnostmi in 
osnovnimi spoznanji razvoja pred-
šolske pismenosti, ali pa nahrbtnike 
s knjigami (ki jih izberejo otroci) z 
navodili za  izvedbo.

Ob koncu bi rada opozorila še na 
eno možnost osveščanja staršev o 
pomenu porajajoče se pismenosti, 
in sicer ob otroških izdelkih (otroci 
jih izdelajo v simbolni igri). Vzgo-
jiteljice naj bi jih opremljene s ko-
mentarji shranjevale v mapi, star-
ši pa bi lahko sledili otrokovemu 
razvoju pismenosti. Ob tem, ko bi 
otrok in vzgojiteljica ob individual-
nem napredku otrok izražala nav-
dušenje, bi tudi starši kaj hitro za-
čutili pomen znakov (na začetku še 
nerazločno napisanih)  za kasnejši 
učni uspeh.   

V imenu vzgojiteljic in vzgojite-
ljev v vrtcih na Slovenskem se vam 
zahvaljujemo za  odgovore in vam 
želimo še veliko plodnega znan-
stvenega raziskovanja ter uspeš-
nega pedagoškega dela.

Urednica   Betka Vrbovšek

Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj govora, 
vključuje široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi,  otroki, seznananje s pisnim 
jezikom in skozi doživljanje spoznavanja nacionalne in svetovne književnosti - lastne in tuje 
kulture. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila 
drugih. Jezikovne dejavnosti so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami: s fonološko, morfo-
loško, skladenjsko-pomensko in pragmatično, razvoj jezika pa je naravno vpleten v vsa podro-
čja dejavnosti. Zlasti od tretjega leta dalje je pomemben tudi razvoj predpisnih in predbralnih 
sposobnosti.

Kurikulum za vrtce (1999), str. 31
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Škodljivi vplivi sončnega 
sevanja na kožo in osnovna 
priporočila za zaščito

V drugi polovici 20. stoletja so 
se ob množičnem izpostavljanju 
sončni svetlobi pričeli izražati raz-
novrstni škodljivi učinki na ko-
ži, ki jih večinoma povzroča delo-
vanje ultravijoličnega dela spektra 
sončnega sevanja. Že dolgo so zna-
ne zgodnje posledice prekomer-
nega izpostavljanja soncu, kot so 
npr. sončne opekline kože, vedno 
več pa vemo tudi o poznih posle-
dicah. Izpostavljanje soncu je glav-
ni dejavnik tveganja za razvoj ma-
lignega melanoma, tj. pigmentnega 
ali »črnega« kožnega raka, in obi-
čajnega epitelijskega, tj. nemela-
nomskega kožnega raka in neka-
terih njegovih predstopenj (npr. 
aktinične keratoze), pospešenega 
staranja (t. i. fotostaranje) in neka-
terih sprememb v delovanju imun-
skega sistema. Izpostavljanje son-
cu v otroštvu je povezano tudi z 
višjim številom melanocitnih pig-
mentnih znamenj na koži, ki so de-
javnik tveganja za kasnejši razvoj 
melanoma. Podobno predstavljajo 
dejavnik tveganja za melanom tu-
di sončne opekline v otroštvu. Če-
prav so neodgovorjena še številna 
vprašanja o vzročnih mehanizmih, 

vplivih specifičnih valovnih dolžin 
in pomenu različnih načinov izpo-
stavljanja soncu, je bila sončna sve-
tloba v letu 1992 po stopnji dokaza-
ne karcinogenosti za človeka, ki jih 
je oblikovala delovna skupina Med-
narodne agencije za raziskavo raka 
(IARC), uvrščena med karcinogene 
dejavnike (Skupina 1), ultravijolič-
no A, B, in C sevanje (UVA, UVB, 
UVC) in uporaba solarijev pa med 
verjetno karcinogene dejavnike 
(Skupina 2A).    

Primarna preventiva malignih tu-
morjev kože je v človekovem vsak-
danjem okolju usmerjena pred-
vsem v zmanjšanje izpostavljanja 
soncu, hkrati pa tudi v ozaveščanje 
o možnostih in v spodbujanje iz-
vajanja redne in učinkovite zaščite 
pred njegovim škodljivim delova-
njem. Usmerjena je k odraslim in 
otrokom. Pri slednjih naj bi se pre-
ventivna vzgoja začela pri treh letih, 
zlasti ob pomoči staršev. Vzgojna 
sporočila naj bi bila prilagojena raz-
ličnim starostnim skupinam, spolu, 
izobrazbi in kulturi. 

Osnovna priporočila so povzeta 
v nekaj točkah:

A. Omejitev izpostavljanja UV seva-
nju, zlasti med 10. in 16. uro.

B. Uporaba zaščitne obleke in 
sončnih očal.

C. Uporaba kemičnih preparatov za 
zaščito pred soncem s sončnim 
zaščitnim faktorjem (ZF oziro-
ma SPF - angl. »sun protection 
factor«) 15 ali več, vključno z 
zaščitnimi preparati s SPF za za-
ščito ustnic.

D. Zaščita otrok do starosti 6 mese-
cev z uporabo klobuka, ustrezne 
obleke in sence, namesto z upo-
rabo kemičnih zaščitnih prepa-
ratov. 

E. Spodbujanje k izvajanju pravila 
sence: poišči senco, kadar senca 
tvojega telesa postane krajša od 
dolžine telesa. 

F. Izogibanje uporabi naprav za 
umetno proizvajanje UV žarkov.

Omejitev izpostavljanja UV 
sevanju

Ob predpostavki, da je preko-
merno izpostavljanje soncu glavni 
spremenljivi dejavnik tveganja za 
vse vrste kožnega raka, preventiv-
ni programi dežel z veliko sončnimi 
dnevi spodbujajo omejitev časa, ki 
ga prebivalstvo preživi na soncu. 
Poudarjajo, da ni razlike, ali gre za 
izpostavljanje v prostem času ali ob 
službenih oziroma vsakdanjih ob-
veznostih. V povprečju se 80 % iz-
postavljanja soncu zgodi med šte-
vilnimi kratkotrajnimi izpostavljanji 
brez namere za porjavitev kože. Tu-
di glede na znane povezave različnih 
vrst kožnega raka z različnimi vzor-
ci izpostavljanja soncu (občasno in-
tenzivno izpostavljanje povezujejo 
z razvojem melanoma, dolgotrajno 
stalno izpostavljanje pa z nemela-
nomskimi vrstami kožnega raka), 
opozarjajo na potrebo stalnega za-
ščitnega vedenja in ne le zaščite 
v času počitnic na morski obali. Z 
uporabo matematičnega modela na 
osnovi epidemioloških podatkov so 
izračunali, da bi redna pravilna upo-
raba zaščitnih sredstev s SPF 15 ali 
več v prvih 18 letih življenja zniža-
la pojavljanje nemelanomskih vrst 
kožnega raka za 78 %, poleg drugih 
koristnih učinkov (manjše tveganje 
za nastanek sončnih opeklin, upo-
časnitev fotostaranja, znižanje tve-
ganja za melanom). Zato priporo-
čajo zgodnji začetek preventive: 
sprva pri starših z majhnimi otroki, 
od tretjega leta starosti pa tudi pri 
otrocih samih. Poleg razvojni stop-
nji prilagojenih načinov informira-
nja igrajo pomembno vlogo zlasti 
zgledi staršev, vzgojiteljev, učite-
ljev, kopaliških mojstrov, popular-
nih oseb in drugih vzornikov.

Časovna omejitev izpostavljanja 
soncu je najpomembnejša v opol-
danskem delu dneva, ko je sončna 
svetloba najmočnejša. Okrog 60 % 
dnevnega UVB sevanja doseže ze-
meljsko površino v štirih urah okrog 
lokalnega poldneva, zato je zlasti 
izogibanje aktivnosti na prostem 

Zaščitimo se pred sončnimi žarki
Povzetek: 

Prispevek obravnavava za-
ščitna priporočila glede izpo-
stavljanja soncu. Najbolje je 
omejiti skupno izpostavljanje 
soncu. Naravni pristop k za-
ščiti pred soncem, ki vključuje 
iskanje sence, uporabo obleke 
in pokrival, je najboljša zašči-
ta. Kemični preparati za zaščito 
pred soncem imajo pomembno 
vlogo v dodatni zaščiti zaradi 
uporabnosti in široke reklami-
ranosti. Ker je vsaka porjavelost 
kože odraz poškodbe kože, je 
svetovano vsakodnevno upoš-
tevanje priporočil o stopenjskih 
zaščitnih ukrepih.
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med 10. in 14. oziroma 11. in 15. 
uro pomemben del naravne zaščite 
pred škodljivim delovanjem sonca, 
ki vključuje tudi druge načine fizi-
kalne zaščite, kot je zadrževanje v 
senci (naravni ali umetni) in upora-
ba zaščitne obleke in pokrival.  

Zaščitne obleke in pokrivala
Ocenjujejo, da dobra zaščitna 

obleka zniža UV sevanje na povr-
šini kože za vsaj 95 %. Poleg tega 
je pri obleki, v primerjavi z zaščit-
nimi preparati, mogoče enostavno 
določiti pokrito (zaščiteno) povr-
šino telesa, hkrati pa praktično ni 
stranskih učinkov v obliki draženj 
in alergij. Dobro krojena ohlapna 
oblačila iz lahkih materialov, ki naj 
pokrivajo čim večji del telesa in za-
gotavljajo zadostno gibanje zraka, 
delujejo na koži celo hladneje, ka-
kor če kožo golo izpostavljamo di-
rektnemu soncu. Posploševanje, da 
oblačila iz naravnih materialov šči-
tijo bolje kot oblačila iz umetnih, ne 
drži vedno. UV sevanje prehaja pre-
ko por med vlakni in s prosevanjem 
skozi vlakna. Različna vlakna ima-
jo različen absorpcijski spekter (ab-
sorbirajo žarke različnih valovnih 
dolžin), zato je UV prehodnost tka-
nine odvisna tudi od vrste vlaken. 
Dodatno vplivajo še: 
1. barva tkanine (načeloma so 

svetlo obarvane tkanine bolje 
prehodne od temnejših in živo 
obarvanih; dodajajo pa tekstilu 
tudi že posebne UV absorberje 
oziroma »brezbarvna barvila«, 
tj. snovi, ki imajo najvišjo ab-
sorpcijsko sposobnost v območ-
ju UV sevanja); 

2. teža tkanine (tkanine z višjo 
težo na površino nudijo višjo za-
ščito, vendar so v poletnem času 
manj udobne); 

3. vsebnost vode (mokra istovrstna 
oblačila imajo običajno nižji za-
ščitni faktor kot suha, ker voda 
med vlakni zniža odbojnost 
materiala; vlažnim oblačilom iz 
viskoze in svile pa se zaščitni 
faktor zviša, ker ob nabrekanju 
vlaken pride do manjšanja por 
med vlakni);

4. starost oziroma obraba tkanine 
(pri bombažnih tkaninah se 

zaradi krčenja zaščitni faktor 
praviloma zviša po prvem pra-
nju, vendar lahko pričakujemo 
njegovo padanje ob dolgotrajni 
rabi tkanine).
Zaščitna sposobnost oblačil pa je 

bolj kot od vrste tkanine odvisna od 
gostote tkanja tkanine: gosto tkani 
materiali ščitijo bolje. Zaradi šte-
vilnih medsebojnih vplivov zaščit-
nega UV faktorja oblačil (UPF - angl. 
»UV protection factor«) ni mogoče 
predvideti glede na lastnosti tka-
nin, temveč ga je potrebno izmeri-
ti, podobno kot je ustaljeno za SPF 
kemičnih zaščitnih sredstev. Oblači-
la, ki ščitijo pred UV sevanjem, ima-
jo po priznanem avstralsko-novoze-
landskem standardu AS/NZS 4399 
na etiketi označen UPF (tabela 1, 
del A), ki se nanaša na izmerjeno 
zaščitno sposobnost nove tkanine. 
Na tej osnovi je bila predlagana po-
dobna razdelitev tudi v  Evropi (ta-
bela 1, del B). Za razliko od avstral-
skega standarda, ki najvišjo zaščito 
označuje z oznako UPF 50+, je v ev-
ropskem najvišji označeni zaščitni 
faktor 40+, kar odraža stališče, da 
višji zaščitni faktorji pomenijo le 
neznatno znižanje prehajanja UV 
žarkov in ni pričakovati biološkega 
pomena tega dodatnega znižanja. 
Seveda dobi ustrezno oznako zašči-
te lahko le oblačilo, ki pokriva več-
ji del telesa. 

Raziskava zaščitne sposobnosti 
nošenih pretežno bombažnih pole-
tnih oblačil prebivalcev mest v Švici 
in Nemčiji je potrdila, da okrog če-
trtina testiranih oblačil ne dosega 
UPF 15 in zato v poletnem obdobju 
(tj. v Nemčiji v juniju in juliju, na 
jugu Španije od aprila do septem-
bra, na Floridi od februarja do no-
vembra ter v nekaterih predelih Av-
stralije vse leto) pri aktivnostih na 
prostem v času okrog poldneva do-
puščajo prehajanje UV žarkov v do-
zah, ki povzročajo začetno porde-
čitev kože. Zlasti pri odločanju za 
tanka in svetla poletna oblačila, ki 
v primeru vlažnosti izgubijo vso za-
ščitno sposobnost, je zato smiselno 
iskati izdelke iz posebnih UV zaščit-
nih tkanin z označeno vrednostjo 
UPF. Zaščitno sposobnost tkanin 
pred prehajanjem UV žarkov lahko 

ohranimo in celo izboljšamo tudi 
z uporabo pralnih sredstev z doda-
nim širokospektralnim UV absor-
berjem Tinosorb FD (v Evropi po-
sebni pralni praški, v Združenih 
državah Amerike in Kanadi tekoči 
dodatki za pranje).  

Za zaščito glave je priporočljiva 
uporaba klobuka s širokimi krajci 
(vsaj 7,5–10 cm) iz gostega materia-
la ali čepice s ščitnikom v legionar-
skem stilu s podaljškom za zaščito 
vratu. Obenem se za zaščito oči in 
vek priporočajo še zaščitna očala 
z deklarirano 99 do 100 % UVB in 
UVA zaščito.

Kemični pripravki za 
zaščito pred soncem

Uporaba emulzij, oljnih razto-
pin, hidrogelov, lipstikov ipd. z za-
ščitnim delovanjem pred UV žarki 
je namenjena dodatni zaščiti v po-
gojih, ko naravna zaščita ni zaneslji-
va, in na predelih telesa, ki so stal-
no izpostavljeni soncu. Nikakor ne 
sme biti uporaba teh sredstev, ki so 
v zadnjih letih ob izpopolnjevanju 
njihovih zaščitnih in kozmetičnih 
lastnosti postala najbolj popularen 
način zaščite pred soncem večjega 
dela svetlopoltega prebivalstva raz-
vitih dežel, namenjena nadomešča-
nju naravne zaščite ali celo poda-
ljševanju izpostavljanja soncu! 

V preteklosti so kemični zaščitni 
preparati vsebovali različne dodatke 
oziroma UV filtre, ki so z absorpci-
jo (t. i. UV absorberji – delujejo na 
osnovi kemijskih reakcij) ali odbo-
jem oziroma uklanjanjem (t. i. UV 
blokatorji – delujejo na osnovi fizi-
kalnih procesov) preprečevali pred-
vsem delovanje sevanj v območju 
UVB žarkov, ki so približno 1000-
krat močnejši povzročitelji rdeči-
ne kot UVA žarki in povzročijo ob 
prekomernem izpostavljanju sonč-
no opeklino kože. Zato so se tedaj 
ta sredstva uporabljala predvsem za 
preprečevanje opeklin, ob ublaže-
nem izpostavljanju UVB žarkom pa 
je koža postopno porjavela. Danes 
kemični zaščitni preparati vsebujejo 
poleg UVB filtrov tudi snovi, ki zni-
žujejo prehajanje UVA žarkov v ko-
žo (t. i. širokospektralna zaščitna 
sredstva). UVA žarki so daljših va-
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lovnih dolžin in so energetsko rev-
nejši od UVB, vendar prodirajo glob-
lje v kožo. Medtem ko le okrog 10 % 
UVB sevanja doseže bazalno plast 
vrhnjice nezaščitne kože, pa UVA 
sevanje prehaja tudi precej globoko 
v usnjico in je glavni krivec pospe-
šenega staranja, pomembno vlogo 
pa ima tudi v etiopatogenezi drugih 
bolezenskih procesov, npr. fototok-
sičnih in nekaterih fotoalergijskih 
reakcij ter pri razvoju kožnega raka 
in poslabšanja nekaterih kožnih bo-
lezni. Zaščito pred UVB žarki opre-
deljuje sončni zaščitni faktor (ZF 
oziroma SPF - angl. »sun protection 
factor«) v obliki številke, ki je ozna-
čena na embalaži teh izdelkov. SPF 
je razmerje med energijo UVB seva-
nja, ki povzroči minimalno rdečino 
na zavarovani koži, in energijo se-
vanja, ki povzroči minimalno rde-
čino na nezavarovani koži. Če ima 
določen pripravek SPF 4, pomeni, 
da smo po njegovi uporabi lahko na 
soncu 4-krat dlje, kot če bi bili neza-
varovani. SPF je že po definiciji upo-
raben za vse tipe kože in je neodvi-
sen od vira UV sevanja. Za pravilno 
uporabo kemičnih zaščitnih prepa-
ratov je dobro vedeti, da označena 
vrednost SPF drži, kadar nanese-
mo na kožo enako debelino zaščit-
nega sloja, kakor je bil uporabljen 
v testnih pogojih. SPF je v Evropi 
določen pri nanašanju zaščitnega 
pripravka v količini 1,5 mg/cm2 in v 
ZDA pri nanašanju 2,0 mg/cm2, za-
to se evropski in ameriški SPF razli-
kujeta. Žal so v raziskavah dokazali, 
da v praksi nanašamo na kožo bi-
stveno manjše količine – celo samo 
0,5 – 1,0 mg/cm2. Zaščitni preparat 
s SPF 15, ki ga navadno priporočajo, 
daje ob tako zmanjšanem nanosu 
realni SPF med 3 in 7. Vrednotenje 
učinkovitosti zaščite pred UVA žar-
ki je težje, ker glede na odsotnost ta-
kojšnje, vidne in merljive posledice 
na koži, kot je rdečina po obsevanju 
z UVB žarki, ni splošno priznanih 
standardiziranih testnih metod. Ker 
UV sevanje sončnega izvora vsebuje 
ob 5 % UVB kar 95 % UVA sevanja, 
ki je tudi precej bolj stalno prisotno, 
ker ni odvisno od letnega in dnevne-
ga časa, oblačnosti in onesnaženosti 
ozračja, na zaščitnih preparatih vse 

pogosteje označujejo tudi zaščitni 
faktor UVA (PFA - angl. »protection 
factor UVA«). Zaradi preprečevanja 
fotostaranja tudi kozmetiki pogosto 
dodajajo UVA absorberje. 

Zaščitne pripravke nanašamo na 
kožo nekaj časa pred začetkom iz-
postavljanja soncu na vse izpostav-
ljene dele, ko je koža še hladna in 
suha. Ob zadostni količini nane-
šenega pripravka po izračunih za 
povprečno velikost odrasle osebe s 
telesno površino okrog 1,73 m2 po-
rabimo 35 ml, kar pri običajnih pa-
kiranjih teh pripravkov pomeni tret-
jino ali četrtino celotne vsebine. V 
praksi to pomeni, da na vsako okon-
čino, prednjo in zadnjo stran trupa 
ter glavo z vratom nanesemo po 5 
ml oziroma 1 čajno žlico pripravka. 
Ponovno nanašanje je potrebno po 
plavanju ali močnem znojenju ter 
brisanju z brisačo, priporočajo pa ga 
tudi na vsaki dve uri izpostavljanja 
soncu, čeprav s tem ne podaljšamo 
zaščitnega časa, ki ga določa SPF. 
Glede na presenetljiv podatek, da je 
80 % izpostavljanja soncu naključ-
nega, priporočajo vsakodnevno 
redno uporabo kvalitetnih široko-
spektralnih pripravkov. Navajajo, 
da v ZDA številne ženske uporab-
ljajo tovrstne preparate pod make-
upom (nanašajo jih okrog pol ure 
pred njim). Zaščiti pred soncem pri 
plavanju in drugih vodnih športih 
so namenjeni prilagojeni priprav-
ki z označeno odpornostjo na delo-
vanje vode: oznaki »waterresistant« 
in »waterproof« pomenita, da mora 
sredstvo zadržati označeni SPF v vo-
di 40 oziroma 80 minut, kar pa vča-
sih ne velja v močno klorirani vo-
di. Podobno imajo novejši pripravki 
navadno označene še druge izbolj-
šave: odpornost na znojenje (»swe-
atproof«), drgnjenje (»rubproof«), 
dodana antioksidantna sredstva ali 
repelente ipd., kar upoštevamo pri 
izbiri glede na predvidene okolišči-
ne uporabe. Posebne oblike priprav-
kov so namenjene tudi bolnikom z 
nekaterimi boleznimi kože. Bolniki 
s seboroično kožo, ki se nagibajo k 
aknam, in osebe, ki imajo alergijo 
na sonce, naj uporabljajo pripravke 
v hidrogelih, ki ne vsebujejo maš-
čob in emulgatorjev. Nekateri viso-

ko zaščitni pripravki vsebujejo višji 
delež fizikalno delujočih UV bloka-
torjev, kot sta cinkov oksid in tita-
nov dioksid, ki povzročata izrazito 
sipanje svetlobe, kar se na pogled 
kaže kot bela barva teh pripravkov, 
ki se ne »vpije«. Ti pripravki so po-
gosto tudi gostejši in na koži dajejo 
vtis maske, zato se največkrat upo-
rabljajo za zaščito najbolj izpostav-
ljenih točk (npr. ustnic, konice nosu 
in robov uljev) v ekstremnih pogo-
jih (npr. pri smučanju). Za zaščito 
ustnic izberemo zanje prilagojene 
oblike (»lipstick«) pripravkov, ki ni-
majo grenkega okusa, kakor običaj-
ni preparati. Priporočene SPF glede 
na tip kože povzema tabela 2.

Ker so v raziskavah uporabe za-
ščitnih kemičnih pripravkov potr-
dili domnevo, da je uporaba pri-
pravkov za zaščito pred soncem z 
višjimi SPF, s katerimi odložimo 
razvoj opeklin, povezana s podaljše-
vanjem rekreativnega izpostavljanja 
soncu, je pravilno informiranje jav-
nosti o škodljivih učinkih izpostav-
ljanja soncu in možnostih zaščite s 
poudarkom na potrebi omejevanja 
izpostavljanja soncu v času največ-
je moči njegovega UV sevanja tako 
zelo pomembno.

Zaščita otrok do starosti 6 
mesecev

Sedanja priporočila odsvetujejo 
uporabo kemičnih zaščitnih prepa-
ratov za sončenje pri otrocih pod 6 
meseci starosti. Dokler se otrok ne 
giblje samostojno ga je bolje zašči-
titi z obleko in senco. Bojazen, da 
bo prišlo do pomanjkanja vitamina 
D, ki v koži nastaja iz provitamina 
pod vplivom UVB žarkov, je odveč, 
če otrok v prvem letu življenja pre-
jema pri nas običajno nadomestilo 
vitamina D v obliki kapljic AD3 ipd. 
Ob običajni mešani prehrani je po-
manjkanje vitamina D pri zdravih 
osebah malo verjetno, ker je le-ta 
dodan tudi številnim mlečnim iz-
delkom in margarini, naravno pa ga 
v večji količini vsebuje tudi jajčni 
rumenjak, jetra, tunina, losos in rib-
je olje. Nevarnost razvoja pomanj-
kanja zaradi prenizkega vnosa vi-
tamina D s hrano obstaja predvsem 
pri strogih vegetarijancih, ki zavra-
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čajo tudi uživanje mleka in jajc. V 
takem primeru je umestno jemanje 
multivitaminskih pripravkov z vse-
bnostjo vitamina D v dnevni dozi 
400 IE, za ustrezno tvorbo vitami-
na D v koži pa zadošča tudi kratko-
trajno izpostavljanje soncu: običaj-
no soncu izpostavljeni deli glave in 
rok dva- do trikrat tedensko po pet-
najst minut.   

UV indeks in pravilo sence
V zadnjem desetletju v različnih 

medijih objavljajo poleg vremenskih 
napovedi tudi napoved UV indeksa, 
ki obvešča o najvišji dnevni intenzi-
teti UV sevanja, ki doseže zemeljsko 
površje v določenem kraju opoldne 
in s tem omogoča oblikovanje sto-
penjskih zaščitnih ukrepov prebi-
valstva, kakor ponazarja tabela 3.

Dnevni UV indeks izračunava-
jo na osnovi podatkov o debelini 
ozonske plasti in stopnji oblačno-
sti nad določenim področjem, zato 
se celo vrednosti bližnjih krajev lah-
ko razlikujejo. Tako je eden izmed 
koristnih dopolnilnih načinov ugo-
tavljanja izpostavljenosti UV seva-
nju opazovanje lastne sence, če ni 
preveč oblačno, da jo je mogoče vi-
deti. Kadar je senca telesa daljša od 
dolžine telesa, npr. zgodaj zjutraj in 
pozno popoldan, je izpostavljenost 
relativno nizka. Obratno pa kratka 
senca (npr. okrog poldneva) pome-
ni tudi visoko stopnjo UV sevanja in 
potrebo iskanja sence ter izvajanja 
zaščitnih ukrepov.

Zaključek 
V preteklih stoletjih je bila mod-

na svetla polt kože. Ljudje, ki so si 
to lahko privoščili, so se pred pripe-
ko umaknili v senco. V zgodnjih 20-
ih letih zadnjega stoletja je franco-
ska manekenka in modna kreatorka 
Coco Chanel (1884–1971) uveljavila 
sončno zagorelost kot modni trend. 
Porjavelost je postala simbol slojev, 
ki so si v prostem času lahko privoš-
čili brezdelje in potovanja, pravilo-
ma v tople in sončne kraje. Po drugi 
svetovni vojni so počitnice v obmor-
skih krajih in drugod, kjer je bilo 
mogoče porjaveti, postale doseglji-
ve širšim plastem družbe razvitejših 
delov sveta. Žal od druge polovice 

preteklega stoletja ugotavljajo, da 
postaja tudi delovanje sonca moč-
nejše zaradi povečanega prehaja-
nja nekaterih delov njegovega spek-
tra skozi stanjšano ozonsko plast v 
stratosferi zemeljske atmosfere. Po-

sledice prekomernega izpostavlja-
nja soncu se kažejo tudi v pospe-
šenem staranju kože in naraščanju 
pogostosti različnih vrst kožnega ra-
ka. Preventivni zdravstveni progami 
skušajo z informiranjem ogroženih 
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Tabela 1. Primerjava (A) avstralsko-novozelandskega (AS/
NZS 4399) s predlogom (B) evropskega standarda UPF*.

A. UPF razvrstitev – AS/NZS 4399 (1996).
UPF območje Prehajanje UVR (%) Razred zaščite pred UVR UPF oznaka

15–24 6,0–6,2 Dobra zaščita 15, 20
25–39 4,1–2,6 Zelo dobra zaščita 25, 30, 35

40–50, 50+  < 2,5 Odlična zaščita 40, 45, 50, 50+

B. UPF razvrstitev – predlog Ruhrske univerze, Bochum
UPF območje Prehajanje UVR (%) Razred zaščite pred UVR UPF oznaka

20–29 5,0–3,4 Dobra zaščita Ni vrednosti
30–40 3,3–2,5 Zelo dobra zaščita 30

> 40 < 2,5 Odlična zaščita 40+
*UPF (angl. UV protection factor) = zaščitni UV faktor oblačil 

Tabela 2. Tip kože in priporočljiv SPF.

Priporočljiv SPF

TIP KOŽE ZNAČILNOSTI PRIMER Običajne 
aktivnosti

Aktivnosti na 
prostem

I. Vedno opečen,
nikoli porjavel

Keltski ali irski izvor:
modrooki, rdečelasi, 
pegasti

15 25–30
vodoodporen

II. Zlahka opečen,
rahlo porjavel

Svetlopolti, 
pogosto svetlolasi belci 12–15 25–30

vodoodporen

III.
Včasih opečen, nato
postopno zmerno 
porjavel

Večina belcev 8–10 15
vodoodporen

IV. Malo opečen, 
vedno dobro porjavel

Azijci, 
prebivalci španskega 
porekla

6–8 15
vodoodporen

V. Redko opečen, 
močno porjavel

Indijanci, 
prebivalci Srednjega 
vzhoda

6–8 15
vodoodporen

VI. Nikoli opečen,
temno pigmentiran  Črnci 6–8 15

vodoodporen

Tabela 3. Priporočeni zaščitni ukrepi glede na stopnjo 
ultravijoličnega sevanja, izraženega z UV indeksom.

STOPNJA ULTRAVIJOLIČNEGA SEVANJA

minimalna nizka zmerna visoka zelo visoka

UV indeks 0–2 3–4 5–6 7–9 10–15

Minute do  
opekline glede

na tip kože

 I.
-----
IV.

30
--------
120

15–20
--------

75–90

10–12
--------

50–60

7–8,5
--------

33–40

4–6
--------

20–30

 PRIPOROČENI ZAŠČITNI UKREPI
Očala l l l l l

Zaščitni preparat l l SPF 15+ SPF 15–30 SPF 30+

Klobuk l l l

Senca l l
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Medosebna komunikacija
Medosebna komunikacija se od-

vija spontano med ljudmi, bolj ne-
posredno, ni vnaprej programirana 
in tudi ne kontrolirana. Izmenjava-
jo se osebna stališča in sodbe, go-
vorimo mimo javnosti in prav pre-
ko takšnih komunikacij oblikujemo 
svojo individualno osebnost. Me-
dosebno komuniciranje se odvija v 
fizični bližini udeležencev, v vidni 
bližini. Pri medosebni komunika-
ciji si udeleženci trajno izmenjava-
jo sporočila v obe smeri in rabi po-
samezniku, njegovi svobodi, intimi, 

razumevanju in sodelovanju. Medo-
sebna komunikacija je tudi demon-
stracija medosebnih odnosov. Naše 
sprejemanje informacij je odvisno 
od tega, kako dajalec izbira besede, 
kakšna je njegova govorica telesa in 
podobno. S tem sporoča svoj odnos 
do nas in do podobnih vsebin. Od-
nos do sprejemalca se ugotovi s po-
zornostjo, kdo se pri kom ustavi, 
kako se mu približa, mimo koga gre 
brez reakcije (Brajša 1993).

Brajša v svoji knjigi Pedagoška 
komunikologija (1993) piše, da po 
načinu vedenja in komuniciranja do 
drugih razlikujemo šest oblik nepo-
sredne komunikacije.
- Komunikacija, ki je odvisna od 

drugih, je spravljiva in samo-
omalovažujoča. Za vsako ceno 
smo se pripravljeni sporazumeti 
z drugimi, pri tem pa potlačiti 
lastne potrebe, cilje, načrte. Smo 
v fiksiranem komplementarnem 
položaju podrejenega in odvis-
nega partnerja. O sebi govorimo 
z Jaz-sporočili, drugi se nam 
obračajo s Ti-sporočili, eventu-
elno z Mi-sporočili. Počutimo se 
neudobno, ker moramo biti po-
dobni drugemu. Vedemo se stra-
hopetno. Takšna komunikacija 
je nekreativna.

- Komunikacija, ki je usmerjena 
proti drugemu, je obtožujoča, 
kontrolirajoča, agresivna in 
omalovažujoča. Pogosto je ne-
poštena. Če smo prisiljeni v 
takšno komunikacijo, se počuti-
mo ogrožene, izogibamo se ji in 
nismo iskreni. Je nelagodna, saj 
skušamo partnerja podrediti, ga 
frustrirati, pasivizirati, distanci-
rati in mu vzeti individualnost. 
Prevladujejo Ti-sporočila. V to-
vrstni komunikaciji se ali brani-
mo ali napadamo. Drug drugega 
ne poslušamo, smo nezaupljivi 
in paranoidni.

- Komunikacija za druge je za-
ščitniška. Njen cilj je usmerjati, 
pomagati, svetovati in poučevati 
druge, jih prikrito voditi in re-
ševati njihove probleme. S tem 
druge vežemo nase, jih naredimo 
odvisne od nas, zato se začenjajo 
čutiti ogrožene. Z nami so pri-
silno, to pa jih žene v neiskrenost 
in v ogibanje komunikaciji. Taka 
komunikacija se zlahka spremeni 
v nelagodno, saj skušamo druge-
mu vsiliti svoje vsebine, odmeriti 
bližino in trajanje, ga osrečiti na 
način, ki se nam zdi primeren in 
potreben. Prevladujejo Ti-sporo-
čila in Mi-sporočila. Pogosto nas 
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skupin prebivalstva razširiti nova 
spoznanja o kratko- in dolgoročno 
škodljivih učinkih izpostavljanja UV 
sevanju in o možnostih učinkovite 
zaščite. Kljub velikim naporom in 
vlaganjem v preventivne programe 
na primarni ravni pa nekatere raz-
iskave kažejo, da se stališča in vede-
nje spreminjajo le počasi. Žal še ved-
no veliko ljudi doživlja porjavelost 
kože kot atraktivno ali celo »zdra-
vo« in se ni pripravljeno odpoveda-
ti sončenju. Psihologi opisujejo med 
njimi več tipov ljudi: od takih, ki ig-
norirajo priporočila, ker že po svo-
ji naravi uživajo v tveganju ali jim 
trenutno več pomeni videz zdravja 
kakor zdravje samo, in takšnih, ki 
preslišijo vsa opozorila, ker živijo v 

veri, da se jim »nesreča« pač ne mo-
re pripetiti. Zato so ob oceni, da v 
otroštvu dosežemo kar 80 % celotne 
življenjske izpostavljenosti soncu, 
številni tovrstni zdravstveni progra-
mi usmerjeni k otrokom in njihovim 
staršem ter osebju, ki organizira ak-
tivnost otrok na prostem. 

V Sloveniji se vsako leto v pred-
počitniškem času pojavljajo v različ-
nih, zlasti tiskanih medijih, številni 
bolj ali manj kvalitetni opozorilni 
prispevki, ki pozivajo k zaščiti pred 
soncem, npr. pri kopanju ali smu-
čanju. Žal se ta opozorila še ved-
no pogosto omejujejo na prepreče-
vanje sončnih opeklin, neredko pa 
so združena z navodili za doseganje 
»varne ali zdrave porjavelosti kože«. 

Zato bi želeli ponovno opozoriti, da 
ni varne porjavelosti, ker je vsaka z 
izpostavljanjem soncu ali umetnim 
virom UV žarkov povzročena porja-
velost kože izraz poškodbe kože. 
Znane osebe iz sveta zabave, ki jih 
občudujemo na reklamah in v me-
dijih pa svojo atraktivno zagorelost 
praviloma ustvarjajo z uporabo sa-
moporjavitvenih kozmetičnih pri-
pravkov.

Maja Marovt, dr. med.,   
mag. Ana Benedičič, dr. med.,  
Dermatovenerološki oddelek,  

Splošna bolnišnica Celje 

Komunikcijske spretnosti
Povzetek

K dobrim medosebnim od-
nosom pripomorejo komuni-
kacijske spretnosti posamez-
nikov (sporočanje, poslušanje, 
sprejemanje in prepoznavanje 
sporočil, razumevanje in inter-
pretiranje, odzivanje na sporo-
čila), zato se jih je potrebno 
učiti, jih razvijati. Od tega, ka-
ko se med seboj posamezni-
ki poslušajo in odzivajo, kako 
zaznavajo in doživljajo drug 
drugega, je odvisno razvijanje 
medosebnih odnosov.
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vodi v konflikte, ker vzbuja v nas 
transferne in kontratransferne 
mehanizme, ali pa nas razdraži 
do mere, da postanemo predrzni. 
Metakomunikacija je nezaželena.

- Površna komunikacija je vsako-
dnevna, običajna, konvencio-
nalna. Odvrača nas od resnih 
problemov. Uporabljamo jo za 
vsakodnevno površno sporazu-
mevanje. V njej radi dramatizira-
mo, pretiravamo in opravljamo. 
Je svobodna, nikogar ne ogroža 
in vendar ni iskrena. V njej ne 
moremo dolgo zdržati, razlike 
so prevelike, premalo je bližine, 
je kratkotrajna in zadovoljuje 
samo na površju. Prevladujejo 
brezosebna, neobvezujoča Mi-
sporočila. Le-ta so nenačrtovana. 
Medsebojno poslušanje ni po-
membno.

- Komunikacija, ki se distancira 
od drugih, je strogo racionalna, 
analitična, raziskovalna, vezana 
na vsebino in dejstva, na sogo-
vornika pa se ne ozira. Odkri-
tosrčnemu stiku se izogibamo, 
sebe ne želimo razodevati in 
se ne približevati z drugimi. Je 
nelagodna v prostorskem (pre-
majhna bližina) in čustvenem 
(premajhno zadoščenje) po-
menu. Prevladujejo brezosebna, 
neobvezujoča in Mi-sporočila. 
Poslušamo samo z »ušesom« za 
vsebino, metakomunikacije se 
branimo.

- Komunikacija z drugimi je od-
krita, kongruentna, osredotoče-
na, demokratična in kvalitetna. 
Je resnično srečanje in sodelo-
vanje z drugimi. Je ustvarjalna, 
vzajemno svobodna in vzajemno 
sprejemajoča ter iskrena. Je udo-
bna komunikacija z zadostno 
mero podobnosti in različnosti, 
bližine in oddaljenosti, aktivno-
sti in pasivnosti, zadoščenja in 
prikrajšanosti. Na obeh straneh 
prevladujejo Jaz-sporočila. Pre-
vladujejo razumljiva, opisna in 
ne ocenjujoča sporočila.

- Sporočila, ki so usmerjena na 
problem in niso generalizirana. 
Povratne informacije iščemo, 
sprejemamo in dajemo. Je poš-
tena in odkrita komunikacija in 

edino taka je lahko sodelovalna   
in uspešna.

Vsak prepričljiv nastop predpo-
stavlja komunikacijsko skladnost. 
Da smo prepričljivi, moramo biti sa-
mozavestni, pozorni moramo biti 
na svoj glas, svojo držo in geste, iz-
govorjava mora biti jasna, biti mora-
mo pozorni na predloge sogovorni-
ka, voditi demokratičen dialog in se 
izogibati konfliktov. Pomembno je, 
da je človek iskren, pristen, dejansko 
»on«. V svetu komunikacije blesti ti-
sti, ki zna govoriti, razumeti in ga 
sprejme čim več ljudi. Ko komunici-
ramo, si prizadevamo, da prevladu-
je iskrenost in usklajenost. Prizade-
vamo si izraziti sami sebe, razumeti 
druge in dejstva. Uskladimo čustva, 
mišljenje, govorno vedenje. Vedemo 
se in govorimo tako, kot mislimo in 
čutimo (Brajša 1993). 

Spretnost poslušanja
Med osnovne spretnosti sodi tu-

di pozorno poslušanje sogovornika, 
kar pomeni, da smo resnično po-
zorni na vsebino sporočila. Aktivno 
poslušanje zagotavlja pravilno ra-
zumevanje sporočila; za razliko od 
pasivnega poslušanja pomeni aktiv-
no sodelovanje v pogovoru in doka-
zuje, da ga sogovornik razume. Da 
lahko aktivno poslušamo, moramo 
imeti določena stališča. Brez njih 
bo aktivno poslušanje učinkovalo 
umetno, kot manipulacija. 

Strpnost je osnova
Strpnost je pri komunikaciji zelo 

pomembna, kajti komunikacija te-
melji na fizikalnih načelih. V pros-
tor ne moreš spraviti več, kot vanj 
gre. Enako je s sogovornikom. Če 
pritisneš nanj z nezmanjšano moč-
jo, logiko in oblastjo, odnos, ki je bil 
vzpostavljen, ne bo zdržal (Greene 
1993). Strpnost je zelo pomembna, 
zlasti če smo v nepretrganem odno-
su. Strpnost do slabosti ali šibko-
sti omogoča nastanek sproščenega 
vzdušja, v katerem nam sogovornik 
pove, kar hoče, misli, čuti ali želi. 
S tem mu omogočamo svobodno 
izražanje osebnih, notranjih doga-
janj, doživljanj ali doživljanj zuna-
njih situacij.

Konflikti so  sestavni del 
komunikacije

Rot (1983, po Deutschu 1973) lo-
či dve snovni vrsti konfliktov:
- konflikti interesov, ki nastanejo 

zaradi sredstev, ki so povezana z 
zadovoljevanjem raznih potreb 
(boj med posamezniki, skupina-
mi za lastnino, denar, prostor, 
moč), lahko pa tudi zaradi med-
sebojnega tekmovanja članov 
(skupin) glede položaja, odno-
sov v skupini;

- konflikti vrednot in prepričanj 
sodijo med konflikte, v katerih 
se med posamezniki pojavljajo 
zaradi naklonjenosti različnih 
aktivnostim – kar je všeč eni 
strani, drugo moti. Do konflik-
tnih situacij prihaja lahko zaradi 
različnih vrednot, prepričanj, 
razlik v ceni, kaj je prav in kaj 
ni, kaj je pomembno in kaj ne-
pomembno.

Konflikti puščajo določene po-
sledice na posamezniku (enako 
velja za skupino). Vsi konflikti, 
ki se pojavljajo, niso škodljivi. Ka-
dar so posledice konflikta za po-
sameznika ali skupino koristne, 
pozitivne, govorimo o koristnih 
(konstruktivnih) konfliktih. Ti vo-
dijo v spreminjanje, razvoj posa-
meznika (skupine) in s tem boljše 
delovanje. Škodljivi (destruktivni) 
konflikti pa lahko vodijo do trajnih 
negativnih posledic in zato ovira-
jo uspešno delovanje posamezni-
ka, skupine (Rot 1982). Konflikti 
nimajo le negativnega predznaka 
in bi se jim morali zato izogibati. 
Moramo težiti k spoznavanju po-
zitivnih lastnosti konflikta, saj so 
pomembni del skupinske dinami-
ke. Lipičnik (1996) govori o sed-
mih pozitivnih lastnostih, ki jih 
ima konflikt in poudarja stalno za-
vedanje naslednjih pozitivnih last-
nosti konflikta:
- kaže na probleme – pomembne 

so težnje, hotenja posameznika 
po spremembi obstoječega;

- zahteva rešitve – pojav konflikta 
nas mora voditi k reševanju, ne 
pa potlačitvi;

- izhaja iz različnih interesov – to 
nam daje priložnost po izbiri in 
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poskušanju doseganja najboljših 
interesov;

- je korenina za spremembe – sili 
nas v nova spoznanja;

- utrjuje skupino – kadar se kon-
flikti pojavljajo med več oseba-
mi, morajo iskati skupne rešitve, 
na podlagi upoštevanja mnenj 
vseh;

- vodi do novih spoznanj – na 
podlagi različnih mnenj, lahko 
oblikujemo novo;

- odpravlja stagnacijo – ukvarjanje 
s konfliktom vedno prinese do-
ločene spremembe.

Vzroki konfliktov so lahko različ-
na ali popačena prepričanja. Temu 
sledijo problemi vrednotenja zaradi 
različnih meril. Konflikti lahko nasta-
nejo tudi zaradi konfliktnih odnosov 
in čustvovanja do njih. Konflikti so 
pogosto tudi posledica konfliktnosti 
in agresivnosti v vedenju posamezni-
kov (Brajša 1993).  Konflikti imajo tu-
di komunikacijske vzroke:
- do nesoglasij prihaja zaradi raz-

ličnega razumevanja določenih 
dejstev;

- pogosto prihaja do zamenjave 
komunikacijskih ravni (medse-
bojno mešanje informacij);

- neprimerna čustvena reakcija;
- neverbalna spremljava naše 

komunikacije je lahko povod v 
konflikt (pride do neusklajenosti 
verbalne in neverbalne komuni-
kacije);

- brezosebno komuniciranje lah-
ko tudi pripelje do konflikta, 
kajti sporočila so lahko tudi ne-
popolna;

- reaktivni stil komuniciranja za-
radi defenzivnih ali ofenzivnih 
sporočil lahko pripelje do kon-
flikta;

- medsebojno tekmovanje in rival-
stvo prav tako izziva konfliktne 
situacije;

- toga komplementarnost – fiksi-
rane pozicije v komunikacijskih 
odnosih – tudi to je lahko vzrok 
konfliktov (Brajša 1993).

Kako se s konfliktom soočamo, 
od načinov, kako pristopamo k re-
ševanju konfliktov, je za nadaljnje 
reševanje ključnega pomena. Kon-

fliktne situacije za udeležence pred-
stavljajo nekaj neprijetnega, stres-
nega, pogosto bi se tej neprijetnosti 
čim prej izognili. Soočanje s kon-
flikti je tem bolj uspešno, kolikor 
bolj je konstruktivno usmerjeno k 
premagovanju, odpravljanju  kon-
fliktov. Kadar je soočanje s konflik-
ti usmerjeno le na zmanjševanje na-
petosti, neprijetnosti, ki jih konflikti 
povzročajo, je soočanje z njimi ne-
konstruktivno, saj sam konflikt s 
tem še ni rešen.

Za sprotno in konstruktivno re-
ševanje konfliktov je izrednega po-
mena tudi poznavanje znakov, ki 
nakazujejo na konflikt: medsebojna 
nepotrpežljivost, medsebojni očitki, 
izkrivljanje prispevka drugih, nepri-
znavanje zaslug drugih pri reševa-
nju problemov, neprijetno vzdušje, 
agresivnost. Pomembno je, da nasta-
le napetosti in nestrinjanja ne spre-
gledajo, ampak se jim posvetijo, se o 
njih odkrito pogovarjajo, razpravlja-
jo z namenom, da nastale konfliktne 
situacije razrešujejo. Pri soočanju s 
konflikti imajo pomembno vlogo tu-
di čustva. Pogosto prav čustva pov-
zročijo, da se razlike med posamez-
nimi mnenji sprevržejo v konflikt. 
Prevladujoče čustvo v konfliktnih si-
tuacijah je jeza, ki lahko v posamez-
niku povečuje njegovo prepričanost 
v »lastni prav«. Zato je posameznik 
manj dovzeten za sprejemanje dru-
gačnih mnenj. Kadar je posameznik 
pod močnim vplivom negativnih ču-
stev, kot so jeza, strah, razočaranje, 
in jih je povzročil konflikt, je za re-
ševanje konfliktov bolje počakati, da 
se posameznik najprej umiri, saj so v 
takih situacijah manjše možnosti za 
uspešno reševanje konflikta.

Konflikt, ki ga uspešno razreši-
mo, je lahko zelo koristen, tako za 
posameznika kot za medosebni od-
nos. Med številnimi pozitivnimi po-
tenciali konstruktivno rešenih kon-
fliktov lahko omenimo naslednje:
- konflikti pripomorejo, da se oza-

vestimo problemov v odnosu, ko 
jih je potrebno rešiti;

- konflikti spodbujajo spremem-
be. Z razvojem odnosa pride čas, 
ko je potrebno kaj spremeniti, se 
naučiti novih spretnosti in zame-
njati stare navade;

- konflikti mobilizirajo energijo in 
povečujejo motivacijo za sooča-
nje s problemi;

- konflikti razbijajo monotonijo 
življenja, spodbujajo nove inter-
ese, pomenijo izziv in vnašajo 
dinamiko;

- konflikti pogosto pripomorejo k 
ustreznejši odločitvi. Če se drugi 
ne strinjajo z nami, nas to pogosto 
spodbudi, da svojo odločitev skrb-
neje in podrobneje premislimo, 
poiščemo nove kombinacije itd.;

- konflikti znižujejo napetost v 
vsakdanjih odnosih. Konstruk-
tivno soočanje razreši številne 
majhne napetosti, ki se pojavlja-
jo v medosebnih stikih;

- v konfliktih bolje spoznavamo 
samega sebe: kaj nas spravlja v 
jezo, v strah, kaj nam je zares 
pomembno itd.;

- konflikti lahko odnos poglobi-
jo in obogatijo na ta način, da 
utrdijo prepričanje, da je odnos 
dovolj trden in lahko kljubuje 
problemom (Lamovec 1991).

Zaključek
Za komunikacijske spretnosti je 

potrebno: medsebojno aktivno po-
slušanje, dajanje in sprejemanje 
odkritih in iskrenih sporočil, obo-
jestransko spoštovanje potreb ter 
medsebojno zaupanje. Potrebna je 
obojestranska pripravljenost spreje-
manja novih informacij, obojestran-
ska vztrajnost in odločnost. 
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Pomladni dan v Evropi je vsa-
koletna državljanska pobuda, 
katere cilj je mlade vzpodbudi-
ti k pogovoru, premisleku, uče-
nju in izražanju svojega mnenja 
o različnih evropskih zadevah. 
Pomladni dan, ki že pet let žanje 
velik uspeh, je postal redni dogo-
dek na evropskem šolskem kole-
darju.

Nastal je z namenom, da bi vzbu-
dil zanimanje in odprl razpravo o na-
čelih, dosežkih in prihodnosti EU. 
Učencem in dijakom ponuja izjemno 
priložnost, da se srečajo in izmenjajo 
svoje ideje, upe in skrbi s strokovnja-
ki in političnimi voditelji EU. 

Letos praznujemo 50. obletnico 
podpisa Rimskih pogodb, zato je za 
temo Pomladnega dne 2007 izbran 
slogan »Skupaj od leta 1957: šole sla-
vijo Evropo«. Okrogla obletnica po-
nuja priložnost, da v šolah sprego-
vorimo o tem, kaj je EU že dosegla, 
in še dodatno okrepimo razpravo o 
prihodnosti Evrope, o prihodnosti, 
ki bo odgovorila na potrebe in pri-
čakovanja mlajših generacij. 

Nova izdaja Pomladnega dne v 
Evropi bo potekala od 26. marca 
– ko bo 50. obletnica podpisa Rim-
skih pogodb  –  do 30. junija 2007, 
s posebnim poudarkom na 9. ma-
ju, ko praznujemo dan Evrope. Te-
daj bo na vseh šolah v EU, v državah 
pristopnicah in kandidatkah, doga-
janje najbolj intenzivno. Poudarek 
je na dejavnostih, kot so razprava, 
poučevanje, praznovanje.

Na šolah po vsej Evropi bodo po-
tekali različni dogodki – natečaji, raz-
stave, razprave, konference in spletni 
klepeti med učenci iz različnih držav 
in evropskimi, nacionalnimi in lokal-
nimi političnimi voditelji.

Naj omenim le nekaj dogodkov, 
ki se bodo odvijali po Sloveniji. 13. 
aprila bo potekalo srečanje mladih 
v Državnem zboru Republike Slove-
nije, ki bo posvečeno 50. obletnici 
EU. 4. maja bo otvoritev razstave na-
grajenih izdelkov nacionalnih nate-
čajev »Pomladnega dne« v prostorih 
Informacijske pisarne evropskega 
parlamenta za Slovenijo v Ljubljani, 
konec maja pa bo osrednja priredi-
tev na Gimnaziji Moste.

Da bi vrtcem in šolam pomaga-
li in jih vzpodbudili k sodelovanju, 
so učiteljem in učencem na spletnih 
straneh predstavljene ideje in pred-
logi za organizacijo dogodkov (pe-
dagoški viri, razredne aktivnosti, 
pedagoške igrice in različna izobra-
ževalna orodja). 

Informacije o dogodku Pomlad-
ni dan so dosegljive na evropski 
http//www.springday2007.net/
ww/sl/pub/spring2007 in nacio-
nalni http://sio.edus.si/Pomladni-
Dan20007 spletni strani.

Spletne strani so zasnovane za: 
uporabo pri učenju, izmenjavo idej, 
sodelovanje med učenci/dijaki iz 
različnih krajev in držav, predstavi-
tev aktivnosti šole … Učitelji, ki so 
vključeni v projekt, imajo poln do-
stop do vseh učnih gradiv, izobraže-
valnih igric, novic in podatkov, ki so 
zbrani na teh portalih.

V prejšnjih letih je v Pomladnem 
dnevu sodelovalo okoli 8 000 šol, le-
tos se pričakuje udeležba 10 000 ev-
ropskih vrtcev in šol. V Sloveniji je 
bilo v projekt vsako leto vključenih 
okoli 150 vzgojno-izobraževalnih 
organizacij. 

Imenovana je mreža predstavni-
kov Ministrstev za šolstvo in šolskih 
uradov, ki podpirajo Pomladni dan 
v Evropi ter so predstavniki nacio-
nalnih oblasti, ki legitimirajo pobu-
do na nacionalnem nivoju. Šolam 
nudijo pomoč preko izražanja urad-
ne podpore in z dostopom do regio-
nalnih šolskih oblasti. Za Slovenijo 
je predstavnik mag. Borut Čampelj, 
podsekretar z Ministrstva za šolstvo 
in šport.

Da bi Evropsko šolsko omrežje 
(European Schoolnet) podprli s pe-
dagoškimi vsebinami in nasveti ter 
povezali šole na nacionalni ravni, 
je bila izbrana skupina pedagoških 
svetovalcev z vseh koncev Evrope. 
Ti učitelji delujejo v samem osrčju 
posameznega šolskega sistema in 
so stične točke med učitelji EUN in 
ostalimi učitelji po Evropi. Za Slove-
nijo je bila izbrana Ksenija Dujec, 
spec., Vrtec Mavrica Izola.

Ministrstvo za šolstvo in šport pa 
je imenovalo mag. Mojco Orel, Gim-
nazija Moste, za nacionalno koordi-
natorko, ter Magdaleno Bobek, prof. 
angleškega jezika, OŠ Pivka, za stro-
kovno sodelavko projekta.

Ksenija Dujec, spec. 
Pedagoška svetovalka za Pomladni dan 

v Evropi

Slovenski vrtci in šole se aktivno 
vključujejo v praznovanje 50. obletnice 
Evropske unije (EU)
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K razmišljanju o tej temi me je 
spodbudilo dejstvo, da nekateri 
strokovni delavci v vrtcih (vzgojite-
lji in pomočniki vzgojiteljev) še ved-
no ne vidijo nič slabega v tem, da 
se otroci kdaj »razgibavajo« ob zvo-
kih Atomik harmonik, Turbo angels 
in drugih podobnih ansamblov. Po-
membni so jim le gibalni cilji in se-
veda to, da je otrokom ta vrsta glas-
be všeč in jih ni potrebno posebej 
motivirati, da bi se »ustvarjalno« gi-
bali. Zakaj pride do tega? Menim, 
da zaradi dileme, v kateri se znajde 
strokovna delavka, ko otrok prinese 
zgoščenko s to vrsto glasbe v vrtec. 
Kaj v takem primeru storiti? Ali je 
bolje pošteno povedati, zakaj tovrst-
ne glasbe ne poslušamo v vrtcu in 
se ob tem morda zameriti otroku in 
staršem, ali zamižati, glasbo pred-
vajati in na ta način spodbujati otro-
ke k nekritičnem odnosu do kako-
vosti v glasbi?

Ne morem si kaj, da ob tem ne 
bi pomislila na stališče Tomaža Zu-
pančiča, ki zagovarja kakovost, 
ustvarjalnost otroka, samostojno iz-
biro barv ipd. Zupančič (Vrlič 2001) 
pravi: »… otrok nima razvitih spo-
sobnosti za estetsko vrednotenje. 
Sam ne loči likovnih kakovosti od 
najrazličnejšega kiča, prej obratno. 
Pritegujejo ga zunanji blišč, cene-
ni vizualni učinki, pretirana barvna 
nasičenost in podobno. Estetski čut 
je posledica dolgotrajnega razvija-
nja občutljivosti, konstantnih stikov 
z likovnimi kakovostmi in prodira-
nja v svet lepega. Trditev, da otrok 
intuitivno odklanja likovno nevred-
na dela in se navdušuje nad kako-
vostnimi, ne drži«. Menim, da ena-
ko velja tudi za glasbeno vzgojo.

Strinjam se, da moramo pri delu s 
predšolskimi otroki izhajati iz otro-
kovih razvojnih potreb, interesov in 
želja, vendar pa sem mnenja, da je 
cilj dela strokovnih delavcev vrtca 
tudi v tem, da otroku omogočimo 
optimalen razvoj na vseh področjih. 
Strokovni delavci smo strokovnja-

ki na področju predšolske vzgoje v 
vrtcu, torej na področju vzgoje in 
izobraževanja. Potemtakem mora-
mo otrokom v vrtcu zagotoviti pri-
merne pogoje za razvoj estetske-
ga vrednotenja.    Razumem, da je 
težko otroku in staršem reči »Ne!«, 
ko bi rad pokazal, kaj je prinesel od 
doma. Konec koncev je s tem prine-
sel tudi del svoje družinske intim-
nosti, saj prav gotovo sliši tako vr-
sto glasbe tudi v domačem okolju. 
Nikakor nisem za trdo odklonitev, 
vendar mislim, da se je treba pogo-
voriti, ugotoviti, zakaj je otrokom 
tako všeč ravno takšna glasba in 
jim predvsem ponuditi kakovostno 
glasbo, primerno razvoju.

 Po mojih izkušnjah pri delu s 
predšolskimi otroki in po zapisa-
nih znanstvenih dognanjih je eden 
od razlogov, da otroci radi poslušajo 
ravno tako glasbo, v tem, da je več-
ina teh skladb pisana v durovskem 
načinu, ki pa je otrokom že v osno-
vi zelo blizu: praviloma izraža neko 
veselost, živost, igrivost. Blizu jim 
je zvok vesele harmonike, nenaza-
dnje pa ima otrok praviloma rad to, 
kar pozna oziroma v veliki meri sre-
čuje doma in mu to zadovoljuje tudi 
nekatere čustvene potrebe. Če torej 
pogledamo na zadevo s tega zorne-
ga kota, upoštevamo otrokove želje 
in potrebe, lahko iz vsega nastane 
zanimiv glasbeni projekt:  

l	strokovni delavki pripravita glas-
beni material, ki je kakovosten 
in je glasba zaigrana na harmo-
niko (Astor Piazzola, Avseniki, 
ljudska glasba južnega dela Bal-
kana, klasična dela za harmo-
niko, otroške ljudske in umetne 
pesmi, zaigrane na harmoniko 
ipd.);

l	skupaj z otroki lahko ugotovimo 
(po prvem in edinem poslu-
šanju), kateri inštrument se v 
skladbi oglaša največkrat in naj-
bolj izrazito (naloga ne bo težka, 
saj je harmonika več kot očitno 
v ospredju);

l	glasbeni del lahko dopolnimo 
tudi s slikovnim materialom na 
to temo;

l	spoznamo, med katere inštru-
mente uvrščamo harmoniko, 
kako je sestavljena, kako na njo 
igramo …;

l	se naučimo kak enostaven star 
ljudski ples iz bogate dediščine 
slovenske folklore;

l	se naučimo katero od otroških 
pesmic, ki smo jo slišali na po-
snetku;

l	k sodelovanju povabimo glas-
beno šolo ali pa samo kakšnega 
šolarja, ki igra na harmoniko, 
in ga predhodno zaprosimo, naj 
se nauči glasbeno spremljavo za 
pesmico, ki smo se jo naučili, da 
bomo lahko na koncu koncerta 
(ki ga bo šolar izvedel) lahko 
skupaj še zapeli;

l	izdelamo plakat, kje po svetu 
veliko igrajo na harmoniko in 
kakšno glasbo (občutke, ki so jih 
doživljali ob poslušanju te glasbe 
lahko tudi likovno izrazijo …).

Na ta način lahko glasbeno vzgo-
jo integriramo na vsa ostala področja 
dejavnosti v vrtcu in zadovoljimo ve-
liko paleto otrokovih potreb in želja 
in nenazadnje ustrezno poskrbimo 
za razvoj otrok na kakovosten način.

Nikakor ne želim, da bi to moje 
razmišljanje sprejeli kot kritiko dela 
v vrtcih. Vzemimo ga le kot namig 
za morebitne izboljšave pri strokov-
nem delu.

Silvija Jelen, dipl. vzg. 
Vrtec Mavrica Brežice

Kako ubraniti otroke pred medijskim 
kičem
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Mozirski pust je tradicionalna ob-
lika karnevala. Mozirje je član zdru-
ženja evropskih karnevalskih mest. 
V Vrtcu Mozirje smo tudi letos sode-
lovale z društvom Pust Mozirski in 
se z otroki udeležile karnevala. Pred-
stavili smo se z dvema skupinskima 
maskama: žabice in avtomobili. Stro-
kovne delavke smo za oddelek mal-
čkov pripravile enoten kostum z roč-
no izdelano žabjo ragljo. Izdelovali 
smo jih v delavnicah skupaj s starši. 
Skupino avtomobilov so predstavlja-
li otroci drugega starostnega obdo-
bja. Avtomobile smo izdelali iz od-
padnih embalaž: kartonskih škatel 
različnih velikosti, plastičnih tulcev, 
različnih obročev in drugega odpad-
nega materiala. Ta skupinska maska 
ni bila povsem enotna, ker smo da-

le staršem in otrokom svobodo pri 
oblikovanju. Žabice so na karnevalu 
regljale, avtomobili trobili na trobljo, 
vsem pa so se na koncu prilegli slast-
ni krofi.

Stanka Blažič, dipl. vzg., JVIZ Občine 
Mozirje, OE Vrtec Mozirje

Preizkušene ideje

Pustne ideje

Žabice na mozirskem karnevalu

Dve ideji za didaktično igro
Vašo revijo redno prebiram in 

lanske na novo oblikovane rubrike 
»Preizkušene ideje« sem se res raz-
veselila. Vrtec, v katerem sem za-
poslena, je majhen (en oddelek) in 
zato so ideje iz različnih vrtcev do-
brodošle. Ker pa smo tudi pri nas 
zelo ustvarjalni, sem se odločila, da 
vam predstavimo svoje ideje. Za za-
četek vam pošiljam ideji za izdelavo 
namizne igrice z igralnimi figurami 
in kocko.

V lanskem šolskem letu smo se z 
otroki kar nekaj časa pogovarjali o 
Kekcu. Spoznavali smo njegove pri-
gode in nezgode, prepevali njegove 
pesmi, obiskali Kekčevo deželo ...  
Izdelali pa smo tudi namizno igrico 
Kekec reši Mojco. Pri izdelovanju so 
sodelovali predvsem otroci. Nanjo 
so zelo ponosni in radi se pohvalijo, 
da so jo izdelali sami.

Pred kratkim pa smo se z otroki 
pogovarjali o prijateljstvu. V okviru 
te teme smo se velikokrat postavi-
li v krog in prijeli za roke. Naredi-
li smo tako imenovan krog prijatelj-
stva. Le-ta je bil uvod za nadaljnje 
različne socialne igre. Otroke sem 

vprašala, kako bi krog prijateljstva 
lahko prikazali na papirju. Eden iz-
med otrok je predlagal, da bi naredi-
li igro. Ideja nam je bila všeč in lotili 
smo se dela. Strigli in lepili so otro-
ci, pri risanju pa je tokrat priskoči-
la na pomoč pomočnica vzgojitelji-
ce Tina Bizalj. Nastala je namizna 
igrica Krog prijateljstva. Ni dvoma, 

da poleg uživanja ob igranju te igre 
otroci razvijajo kar nekaj sposobno-
sti in spretnosti.

Laura Brovč, dipl.vzg. 
Vrtec pri OŠ Simona Kosa Podbrdo
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Priprave na ta kulturni dan so na 
naši šoli potekale že vsaj dva tedna 
prej. S knjižničarko sva se dogovo-
rili, da pripravi čim več slikanic in 
knjig Svetlane Makarovič. Njena de-
la sem potem predstavila otrokom 
med poukom. Z zanimanjem so si 
knjige ogledovali in si nato izbrali 
eno ali celo več slikanic. Dogovori-
li smo se o času, v katerem morajo 
prebrati slikanice.

Učenci so se zelo veselili tega 
dne, saj je potekal drugače kot obi-
čajen pouk. Posedli so se v polkrog. 
Obiskala jih je čarovnica Zofka z ve-
likim klobukom in metlo. (Uganite, 
kdo se je skrival pod to preobleko!). 
Otroci so morali ugotoviti, iz katere 
slikanice je čarovnica Zofka pobeg-
nila. Pesnica jim je prebrala pesmi-
co iz svoje knjige in jih prosila, naj 
se poskusijo v petju te pesmi. Raz-
delila jim je liste s pesmico. Učenci 
so tekmovali, kdo bo najbolje zapel 
njeno pesem. 

Coprnica Zofka jim je zastavi-
la še mnogo drugih ugank. Na kar-
tončkih je imela napisane naslove 
ostalih svojih del: Potepuh in noč-
na lučka, Gal v galeriji, Škrat Kuz-
ma, Veveriček posebne sorte, Sapra-

miška, Pekarna Mišmaš, Korenčkov 
palček …  Naslovi pa so bili nepo-
polni. Učenci so morali naslov do-
polniti z manjkajočo besedo.

Brala jim je odlomke iz posamez-
nih slikanic, kazala jim je preslika-
ne slike iz njenih knjig. Otroci so se 
zelo dobro odrezali v prepoznava-
nju njenih del. 

Na tablo je pritrdila kartone z raz-
ličnimi besedami. Učenci so morali 
ugotoviti, v kateri slikanici so zasle-
dili to besedo, nato pa so besedi po-
iskali ustrezen par (miška – lešnik, 
žlica – kosovirja, metla – Zofka, ve-
veriček – tačka, zob – lešnik … ).

Skupaj s čarovnico Zofko so učen-
ci iskali še živali, čarovnice in različ-
ne palčke. Nekaj so jih tudi narisali 
in nastala je pisana zbirka risbic.

Nato jim je čarovnica prebrala 
knjigo Pod medvedovim dežnikom. 
Zgodbico smo obnovili in si skuša-
li zapomniti čim več besedila. Ugo-
tovili smo, da v zgodbici nastopajo 
različne živali. Razdelili smo se v 
več skupin. V vsaki skupini so bi-
li naslednji igralci, ki so nastopali v 
vlogi: medveda,  srnice, zajčka, lisi-
ce, veverica in miške. Vloge so bi-
le tako razdeljene vsem otrokom v 

razredu. Pripravili smo rekvizite, ki 
smo jih potrebovali pri predstavi. 
Le-ti so bili zelo preprosti. Iz tršega 
papirja smo naredili trak, ki smo ga 
speli. Na trak smo pritrdili ustrez-
na ušesa in vse pobarvali. Potrebo-
vali smo tudi velik rdeč dežnik. Iz 
kartona si je vsaka skupina naredila 
še hribčke in nekaj dreves. Vse smo 
polepili s pisanim revialnim papir-
jem. Nato se je pričelo učenje be-
sedila. Nekateri učenci so bili zelo 
kreativni, saj so besedilo po svoje 
povedali, drugim pa smo pomagali. 
Tekmovalnost med skupinami je bi-
la velika. 

Ob koncu kulturnega dne smo 
bili že pravi mojstri v igranju.  Do-
govorili smo se, da bodo igrico od-
igrali pred učenci drugih razredov 
na razredni stopnji. Tako smo tudi 
storili. Učenci so jih nagradili s plo-
skanjem, nasmehi in pohvalami. Vsi 
smo bili zadovoljni. Coprnica Zofka 
pa se je vrnila k pisanju novih prav-
ljic in pesmi za otroke.

Anica Čepin, učiteljica, 
OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje

Kulturni dan s Svetlano Makarovič 

Vzgojiteljica v devetletki

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 računalni-
ških 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 pre-
malo 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 
Vzgojiteljica.

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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