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V letošnji tretji številki Vzgojitelji-
ce, zadnji v tem šolskem letu, smo 
namenili veliko prostora kulturni 
dediščini v kurikulu vrtca. Skoraj ni 
večjega vrtca na Slovenskem, kjer se 
ne bi ukvarjali s to vsebino. To je vse-
kakor hvalevredno delo, ki kaže na 
to, da se vzgojitelji zavedamo svojih 
korenin in želimo po svojih vzgojnih 
močeh prispevati k ohranjanju slo-
venske kulturne identitete. Pogled 
od blizu pa, žal, marsikje razkriva 
pomanjkanje znanja in veščin za 
kakovostne pristope k omenjeni vse-
bini. To je navsezadnje pokazal tu-
di vseslovenski posvet v Portorožu, 
ki ga je organizirala Skupnost vrtcev 
Slovenije. Množična udeležba priča 
o izjemnem zanimanju in potrebi po 
znanju s področja kulturne dedišči-
ne, zato je upati, da se bo to poznalo 
tudi v naši izboljšani vsakodnevni 
praksi. V Vzgojiteljici je več prispev-
kov na temo kulturne dediščine. Ne-
kaj zanimivih poudarkov je v inter-
vjuju z ravnateljico Vrtca Šentjur, 
Zoro Ketiš, predstavljenih pa je tu-
di več primerov iz različnih vrtcev, 
ki jih lahko povezujemo s tematiko 
kulturne dediščine. 

V rubriki Pogovarjamo se z znan-
stveniki in strokovnjaki se predstav-
lja nova vodja programske skupi-
ne za predšolsko vzgojo, svetovalka 
Zavoda RS za šolstvo, Fanika Fras 
Berro. V časih, ko je v vrtcih za-
radi pomanjkljivih in pogostokrat 
nasprotujočih se informacij zaradi 
napovedovanih sprememb podro-
čne zakonodaje in sprememb pod-
zakonskih predpisov, več zaskrb-
ljenosti kot ponavadi, nas njena že 
kar pregovorna mirnost in strpnost 
ohranjata treznih glav. Spremembe 
so postale stalnica našega načina 
življenja, to je potrebno razumeti. 

Toda vzgojiteljice in vzgojitelji si mo-
ramo skupaj s starši otrok prizade-
vati za to, da s premalo domišljeni-
mi spremembami ne bi poslabševali 
življenjskih pogojev in možnosti za 
otroke, ki sami sebe ne morejo zasto-
pati, se ne morejo braniti, protestira-
ti ali demonstrirati. Prav zato, ker so 
najmanjši in najšibkejši del družbe, 
napreden in osveščen del sveta opo-
zarja na spoštovanje njihovih pravic 
in si prizadeva za njihovo dobrobit 
– danes, tukaj in sedaj. Saj otroci ne 
čakajo, ampak odraščajo in s seboj 
v življenje odnašajo odtise lepega in 
spodbudnega, ali pa grdega in ne-
spodbudnega okolja in odnosov.

Naj bo v poletnih dneh povsod 
čim več lepega in spodbudnega. Vsi 
pri Vzgojiteljici vam želimo, da si 
naberete mnogo poletnih zakladov 
za telo, dušo in duha in se v jesen-
skih dneh vrnete med otroke polni 
svežih moči.

Vaša urednica

Uvodnik
Prijazen pozdrav
vsem vzgojiteljicam in vzgojiteljem,
pomočnicam  in pomočnikom vzgojiteljic in vzgojiteljev
in vsem ostalim!

Peter Cverlin Stiplošek (3 leta) 
mentorici Vesna Oder in Dragica  

Koprivc, VVZ Podčetrtek, enota Pristava

Kotiček uredništva

Eva Deržek (5,6 let), mentorica Silva 
Smrečnik, Vrtec Tončke Čečeve
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Vrtec se predstavi

Vrtec Šentjur

Bistvo je očem večkrat nevidno

Vrtec Šentjur, kjer ste ravnate-
ljica, je pravkar praznoval štiride-
setletnico delovanja. Kaj vam po-
meni teh štirideset let?

Vsak jubilej je po svoje častitljiv, 
ne glede na število let, ki ga beleži. 
Daje polet za naprej in vpogled v de-
lo, ki ga je neka organizacija opravila. 
Tako približno čutim tudi sama. Ve-
selim se s svojimi sodelavci vsega, kar 
smo dosegli, saj vem, da je to sad nas 
vseh, našega timskega dela, ki smo ga 
vzpostavili v zadnjih letih, ki pomeni 
dvig kakovosti v našem izvedbenem 
kurikulu povsod: v načrtovanju dela, 
organizaciji in njegovi izvedbi. Me-
nim, da je prav timski pristop k delu 
tudi pri nas tisti, ki kakovostno boga-
ti naše delo s predšolskimi otroki, z 
njihovimi starši in širšim okoljem, ki 

nam zaupa, kar je odraz v vedno večji 
vključenosti otrok v vseh enotah na-
šega vrtca. Sinergična povezanost nas 
vseh, delitev medsebojnih izkušenj in 
znanja ter povezovanja v mreži vrtcev 
je pot naše profesionalizacije v letih, 
ki so pred nami. 

Prireditev v kulturnem domu 
je bila obarvana s kulturno dediš-
čino Šentjurja in okolice. Kaj vas 
je vodilo pri oblikovanju zanimi-
vega programa? Zakaj ravno kul-
turna dediščina v plesu, glasu, 
zvoku in besedi?

Ko smo pred dobrimi desetimi 
leti skupaj s celotnim kolektivom 
v našem vrtcu oblikovali svojo vizi-
jo razvoja, vrednote in poslanstvo, 
smo med drugim tudi sprejeli smer-
nico dela in življenja: Spoštovanje 
narave in kulturne tradicije našega 
okolja. Tako nas v izvedbenem kuri-
kulu že vseh deset let spremlja kul-
turna dediščina v plesu, glasu, zvo-
ku in besedi. K temu je naravnano 
tudi naše podeželsko – kmečko oko-
lje, kjer so naše enote vrtca, ki s svo-
jimi krajani negujejo bogastvo ljud-
skih obrti, šeg in navad, še posebej 
dejavne. Zavedamo se bogastva kul-
turne dediščine kot ene izmed mož-
nih poti v kakovostnejše življenje 
prihodnjih generacij. 

Od kod prihajate, gospa ravna-
teljica? Ste res Korošica po svojem 
poreklu?

Zame sta še vedno Koroška in 
moj rojstni kraj Leše, vas med Peco 
in Uršljo goro, najlepši del Sloveni-
je. In tako bo tudi ostalo. 

Ko ste zapustili deželo kralja 
Matjaža, vas je pot zanesla v pre-
stolnico, natančneje na filozofsko 
fakulteto, kjer ste diplomirali …

Na Filozofski fakulteti sem diplo-
mirala iz pedagogike in slovenščine. 
Zaposlila sem se v Celju na Pedago-
ški gimnaziji kot učiteljica obeh štu-
dijskih predmetov. Na moje pouče-
vanje me vežejo lepi spomini. 

Po diplomi ste se srečali z ra-
dostmi in mukami profesorskega 
poklica. Vidite med poučevanjem 
srednješolcev in ravnateljevanjem 
v javnem vrtcu kakšno stično toč-
ko, povezavo, podobnost?

Profesorski poklic mi je prinašal 
predvsem radosti; o nobenih mukah 
ne morem govoriti. Dijake sem spo-
štovala in to so mi tudi vračali. Kot 
sem že povedala, sem to delo oprav-
ljala z velikim zanosom in seveda 
tudi odgovornostjo. Vešče sem se 
pripravljala na pouk, v smislu njego-
vega načrtovanja, letnih in dnevnih 
priprav, pa do organizacije pouka 
in same njegove izvedbe, ki je že ta-
krat lahko bila kakovostno izvedena 
le, sedaj to zagotovo vem, v našem 
timskem delu s kolegicami. S pokoj-
no profesorico Viktorijo Kavčič smo 
skupaj načrtovale naše delo, ga v ak-
tivu evalvirale in pripravljale pisno 
gradivo za dijake pri predmetu peda-
gogike in psihologije, saj učbenikov 
s teh področij takrat še ni bilo. Teh 
let našega timskega dela se rada spo-
minjam. V veliki meri so pripomogla 
k moji strokovni rasti. Menim, da je 
ravno ta način dela vez z mojim se-
danjim delom, kjer brez timskega 
dela ni kakovosti in strokovne rasti 
tako posameznika kot sodelavcev. Še 
to: kar nekaj sodelavk je bilo mojih 
dijakinj. In tudi to je vez. 

Preizkusili ste se tudi na delo-
vnem mestu svetovalke na Zavodu 
za šolstvo in šport. To je bil čas ve-
likih sprememb v povezovanju in 
delovanju vrtcev. V marsičem ste 
orali ledino. Na kaj ste posebej po-
nosni iz tega obdobja? 

Poklicna pot me je vodila tudi na 
Zavod za šolstvo – v OE Celje, kjer 

Ravnateljica Zora Ketiš

Šentjur je ljubiteljem glasbe-
ne umetnosti poznan predvsem 
po slavnih skladateljih Ipavcih: 
Gustavu, Benjaminu in Josipu. 
Zgodovinski viri povedo, da se 
je naselje razvilo pod gradom 
Anderburgom že v prvi polovi-
ci trinajstega stoletja. Razvaline 
gradu so danes priljubljena izlet-
niška točka, še malo više pa le-
ži slavni Rifnik, kjer nam ureje-
ne arheološke izkopanine z malo 
domišljije pričarajo zgodovino iz 
obdobja starega veka, še poseb-
no iz nemirnega obdobja prese-
ljevanja ljudstev. Staro mestno 
jedro, kjer stoji župnijska cerkev 
sv. Jurija, zavetnika Šentjurja, se 
je počasi spojilo z okoliškimi no-
vimi naselji stanovanjskih hiš. V 
kraju je razvita industrija, obrt-
ne storitve in podjetništvo,  v za-
dnjem času postaja Šentjur tudi 
pomembno trgovsko središče.

Javni vrtec Šentjur, ki je letos 
praznoval že štirideseto obletni-
co svojega obstoja in razvoja, vo-
di tudi v širšem slovenskem pros-
toru dobro poznana ravnateljica 
ZORA KETIŠ, profesorica sloven-
skega jezika in pedagogike.
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sem bila zaposlena kot svetovalka 
za predšolsko področje. »Zavodo-
vih« sedem let me je zaznamovalo 
»seminarsko«. V letih sprememb, ki 
so prihajala, smo v skupini sveto-
valk za predšolsko področje na Za-
vodu za šolstvo z našo vodjo Ireno 
Levičnik že takrat, v zgodnjih devet-
desetih letih, zasnovale, organizira-
le in tudi s profesorji naših fakultet 
in inštitutov izvajale odlične semi-
narje za strokovne delavce v vrtcih 
– vzgojiteljice in tudi vodstveni ka-
der, ki je mnoge vodil na poti njiho-
ve strokovne rasti. To je bilo pionir-
sko delo, a kakovostno izvedeno. 

Kdaj ste postali ravnateljica vrt-
ca in s kakšno vizijo ste se lotili te-
ga dela?

Ravnateljica Vrtca Šentjur sem 
postala pred trinajstimi leti. S sode-
lavci smo zasnovali vizijo dela, ki še 
danes pomeni tvorno nadaljevanje 
tistega, kar je bilo zasnovano sko-
raj pred štiridesetimi leti, ko je vr-
tec začel delovati, seveda v skladu z 
razvojem stroke in družbenih spre-
memb, ki pogojujejo našo dejav-
nost. S sprejeto vizijo, poslanstvom 
in z vrednotami, ki smo jih s sode-
lavci sprejeli in združili v geslo: Vr-
tec je kot dom … skušamo ustvariti 
okolje, ki bo do vseh, posebej otrok, 
prijazno, ljubeznivo, strpno in bo 
seveda nudilo občutek varnosti in 
topline, kjer bomo cenili drug dru-
gega ter bomo strpni do različnosti. 
Znanje nam je vrednota in učenje 
cilj že pri najmlajših. Spoštujemo 
vsa področja otrokovega razvoja in 
ga v vseh njemu namenjenih de-
javnostih posameznih kurikular-
nih področij vzpodbujamo v njegovi 
ustvarjalnosti, kritičnosti in neod-
visnosti mišljenja. Spoštujemo kul-
turno dediščino naših prednikov in 
se učimo z naravo v naravi. V proces 
vključujemo starše kot enakovredne 
partnerje, kar je v zadnjih letih dvig-
nilo kakovost našega dela. 

Kaj pomeni biti ravnateljica jav-
nega vrtca danes? S kakšnimi pro-
blemi se srečujete? Česa si želite?

Biti ravnatelj – ravnateljica ne po-
meni samo načrtovati, organizirati 
in voditi delo s sodelavci ali prepros-
to rečeno »menedžerirati«, kot mno-
gi mislijo, oziroma sem tudi sama v 

začetku svojega mandata tako mis-
lila; ampak mnogo več. To šele spo-
znavam, ko postajam starejša – mo-
drejša (vsaj upam!?). To je zaveza 
organizaciji, kjer so te sodelavci iz-
brali za svojo vodjo in si jim dolžan 
služiti v dobrem in slabem. Seve-
da brez znanja ne gre! Zato sem se 
pred leti tudi vpisala na specialistič-
ni študij menagementa, kar mi je v 
veliko pomoč pri izvedbi vseh delo-
vnih nalog. A človečnost v najšir-
šem smislu ter spoštovanje vseh so-
delavcev v ožji in širši okolici ostaja 
na prvem mestu. Biti strpen v od-
nosih z vsemi, s katerim prihajaš v 
stik, je včasih prav težko. S tem mis-
lim tudi vse družbene in zakonske 
spremembe, pa občinsko politiko 
… Kar umetnik moraš biti, da zmo-
reš vse naloge uskladiti, jih uresni-
čevati in hkrati skrbeti za integri-
teto vsega in vseh v vrtcu. Od tod 
moje vedenje služenja; ne v smislu 
klanjanja vsaki politiki, posamezni-
kom, zakonom, spremembam, ali 
nasprotno odklanjanja tistega, kar 
mi ni blizu, ampak tvorno sodelo-
vanje in sprejemanje tudi tistega, 
kar je na videz težko sprejemljivo, 
a se izkaže za dobrobit vseh v vrt-
cu, kakor strokovni javnosti. Vsega 
žal ne moremo izmeriti, upodobiti v 
številkah ali grafih, kot bi mnogi ra-
di videli tudi na našem predšolskem 
področju. Bistvo je očem (večkrat) 
nevidno; ali kot pravi Saint-Exupery  
v  Malem princu: »Kdor hoče videti, 
mora gledati s srcem.« 

Lahko na kratko predstavite Vr-
tec Šentjur?

Vrtec Šentjur združuje v svoj de-
lokrog devet enot, ki so oddaljene 
tudi do dvajset kilometrov od same-
ga centra Šentjurja. V vseh enotah 
je bilo skupaj v tem letu 26 oddel-
kov; letos jih bo verjetno najmanj 28 
oziroma 29 s 480 otroki. Zanje skrbi 
56 strokovnih delavcev, vseh pa nas 
je zaposlenih 77. V vseh enotah iz-
vajamo dnevni program predšolske 
vzgoje, saj je za poldnevni program 
vsako leto premalo interesa. Dve le-
ti doslej smo spet oživili cicibanove 
urice v krajih, kjer ni vrtca. Kot jav-
ni vrtec smo tudi mi zavezani izva-
janju Kurikuluma za vrtce, kot edi-
no veljavnemu dokumentu za nas. 
Seveda pa bogatimo naš izvedbeni 
kurikul še z dodatnimi dejavnostmi 
za predšolske otroke v popoldan-
skem času, kot so: gibalne, lutkov-
ne, likovne, folklorne, planinske, 
angleške urice; pa še z dejavnostmi, 
kot so: plavanje za vse starejše pred-
šolske otroke, vrtec v naravi (v Lo-
garski dolini), pozimi smučanje na 
Kopah, izlet v živalski vrt itd. Za vse 
otroke od tretjega leta tudi organizi-
ramo vsako leto v našem Kulturnem 
domu Šentjur tri do štiri lutkov-
no-gledališke predstave z znanimi 
umetniki. Posebej bi izpostavila tu-
di naš projekt zgodnjega učenja tu-
jega jezika za otroke v drugem sta-
rostnem obdobju, pa vključenost v 
projekt EKO vrtcev. Bogato pa je na-
še sodelovanje z vsemi krajevnimi 
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skupnostmi; z njimi nas povezuje 
ravno kulturna dediščina v ljudskih 
obrteh, šegah; glasbi, plesu in be-
sedi. Prav enote vrtcev so središča, 
kjer oživi kulturna dediščina in se 
preko otrok prenese tudi na njihove 
starše in predstavlja korak h kako-
vostnejšemu življenju vseh, ki tam 
prebivajo.

Letos ste bili predsednica orga-
nizacijskega odbora za pripravo 
posveta v Portorožu. Po mnenju 
večine je posvet lepo uspel. Kaj 
menite sami?

Iz vsega povedanega doslej ste 
lahko spoznali, da mi je bil letošnji 
posvet s temo Kulturna dediščina v 
kurikulu vrtca »pisan na kožo«. Kul-
turna dediščina me je že kot otroka 
zaznamovala v nekaterih ljudskih 
obrteh, v pesmih in v bajeslovju. 
Menim, da me na mojo Koroško ve-
žejo tudi njeni škrati v rovih rudni-
ka Mežica, o katerih je pripovedoval 
čudovite štorije moj pokojni oče, pa 
bajke o žal ženah, jagi babi itd. Ko 
smo v upravnem odboru Skupno-
sti vrtcev Slovenije iskali temo letoš-
njega posveta, se mi je porodila prav 
ta, ki je bila tudi sprejeta in potrje-

na. Menim, da že dolgo ni bil kak-
šen posvet tako lepo sprejet in oce-
njen od širše slovenske strokovne 
javnosti, kot ravno ta. To je dokaza-
la že njegova številčnost: okrog 630 
udeležencev. Odlični so bili plenar-
ni referati: dr. Janeza Bogataja, dr. 
Janeza Cvirna, dr. Lidije Tavčar in 
Andreje Rihter. Pravo dragocenost 
pa predstavljajo tudi vsi strokovni 
prispevki naših strokovnih delavcev 
slovenskih vrtcev, ki so zakladnica 
uresničenih idej v praksi s predšol-
skimi otroki. Le-ti so bili plenarno 
predstavljeni ali objavljeni v zborni-
ku ter plakatno. Kulturna dediščina 
ne bo izumrla!

Kakšni so načrti in želje za pri-
hodnja leta?

Celo življenje delam, kar me ve-
seli. Vsa poklicna pot se mi prepleta: 
že kot deklica in pozneje študentka 
sem sanjarila, da bi bila učiteljica, 
pa svetovalna delavka … In vse se 
mi je uresničilo. Doslej so me vsa 
delovna leta izpolnjevala v smislu 
strokovne kakor osebnostne rasti. 
To si želim tudi v prihodnje. Sicer 
pa ni življenja brez problemov. Da 
bi jih znala in zmogla s svojimi so-

delavci strpno in tvorno reševati tu-
di vnaprej – to je moja želja. Seveda 
pa upam tudi na »strokovno trez-
no« javnosti, ki ne bo degradirala 
kakovosti predšolske institucional-
ne vzgoje v smislu globalne težnje k 
privatizaciji vrtcev ali njihove poce-
nitve z  stopenjskim nižanjem izob-
razbe strokovnih sodelavcev, z zvi-
ševanjem normativov glede števila 
otrok v oddelkih, z zniževanjem ur-
ne sočasnosti dveh strokovnih sode-
lavcev v oddelkih, z poviševanjem 
efektivnega delovnega časa vzgoji-
teljev na delovnem mestu, tudi do 
osem ur, kot se zdaj sliši. To je ne-
sprejemljivo. Na slovensko javno 
institucionalno predšolsko vzgojo 
sem ponosna. Menim, da smo lah-
ko mnogim vzor, v Evropi, pa še kje 
drugje.

Pridružujemo se vašim željam. 
Vam in vašim sodelavcem v ime-
nu Vzgojiteljice čestitam ob štiri-
desetletnici in se zahvaljujem za 
odgovore.

Urednica Betka Vrbovšek

Žan Kreft (5 let), mentorica Jožica Notersberg, Vrtec Velenje
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Naš vrtec je že tretje šolsko leto 
vključen v mrežo slovenskih EKO 
šol in vrtcev. Ob načrtovanih dejav-
nostih, s katerimi uresničujemo za-
stavljene EKO cilje, izvajamo v sku-
pinah tudi individualne ali skupne 
projekte povezane z  EKO načeli in 
EKO temami.

Sledimo naslednjim ciljem:
	omogočiti otrokom vse pogoje 

za zdravo prehranjevanje in jim 
privzgojiti kulturne prehranje-
valne navade;

	razvijati zavest za varovanje na-
ravnega in družbenega okolja;

	navajati na smotrno ravnanje z 
naravnimi in energetskimi viri;

	spodbujati osebno, družinsko 
in družbeno odgovornost do 
zdravja.

V skupini je štiriindvajsetih 
otrok, starih od 5 do 6 let. Ena iz-
med tem je bila povezana z ločeva-
njem odpadkov, zato smo se v naši 
skupini odločili, da bomo iz stare-
ga časopisnega papirja izdelali EKO 

voščilnice. Z njimi smo razveselili 
mamice ob materinskem dnevu. Po-
stopki izdelave papirja so lahko raz-
lični.  

Star časopisni papir so otroci na-
trgali na koščke. Natrgan papir smo 
dali v vedro in prilili toliko tople vo-
de, da je bil ves papir v posodi na-
močen. Papir smo namakali eno uro 
in ga nato stisnili v trdo kepo. Ke-
po mokrega papirja smo natrgali v 
plastično posodo, dolili malo tople 
vode in stresali deset sekund. Dobili 
smo tako imenovano ‘’pulpo’’. Ugo-
tovili smo, da je podobna ovseni ka-
ši. Pulpa je sive barve, zato smo se 
odločili, da jo obarvamo. Pomagali 
smo si z barvili, ki so bile v kom-
pletu »paper maker«. Sedaj, ko smo 
imeli pulpo tako obarvano, kot smo 
želeli,  smo si pripravili vedro in mo-
del za oblikovanje papirja. V plastič-
no posodo smo nalili večjo količino 
tople vode in po navodilih sestavi-
li plastični model za oblikovanje 
papirja. Model smo počasi potopi-
li v posodo, tako da je voda pritekla 
skozi cedilo. Papirnato kašo smo s 

pomočjo plastične žlice enakomer-
no porazdelili po modelu. Model 
smo počasi in previdno vzeli iz vode 
in počakali, da se je voda dobro od-
cedila, ga nato položili v umivalno 
korito, odstranili sponke, pazljivo 
odstranili zgornjo polovico modela 
in dvignili cedilo. Na tla smo položi-

O tem in onem iz naših vrtcev

Otrokom najbližje praznovanje 
je praznovanje rojstnega dne. Vese-
limo se skupaj in praznujemo dan, 
ko lahko otrok pokaže en prstek na 
roki več. Že ob prihodu v vrtec pri-
čaka slavljenca na panoju naš gar-
derobni zajček na skiroju, ki nosi v 
košarici napis »DANES PRAZNUJE 
ROJSTNI DAN URŠKA«. V igralnici 
je pripravljena posebna miza s pr-
tom za dobrote.

Slavljenec ima svoj dan. Vzgo-
jiteljica in pomočnica vzgojiteljice 
otroka spodbujava k sodelovanju in 
ga navajava na možnost izbire, ob-
likovanje ter sprejemanja odločitev. 
Izbere igrače, rekvizite za jutranje 
razgibavanje, sprehod ali igro na 
dvorišču, če je primerno vreme, in 
tudi pravljico med počitkom. Svoje 
prijatelje pogosti s slanim pecivom, 

čajem in sadjem, ki ga razreževa in 
na slavnostnih krožnikih oblikujeva 
v sonce ali rožico.

Zapojemo toliko pesmic, koli-
kor ima slavljenec let, voščimo mu 
in zaželimo, da bi bil priden, da bi 
ubogal mamo in očka in onadva nje-
ga, da bi bil zdrav, da bi imel veli-
ko prijateljev, da bi zrasel, da bi šel 
kmalu v šolo. Ko upihne svečke, mu 
zaploskamo in povabi nas na sadno 
pojedino.  

Strokovni delavki pomagava otro-
kom napihniti balone in na njih na-
riševa motiv zajčka, slavljencu pa še 
toliko svečk, kolikor ima let. Slav-
ljenec izbere glasbo izmed izbra-
nih del glasbene literature in ples se 
začne. Otroci se z gibanjem in ple-
som izražajo in ustvarjajo. Pri tem 
še posebej paziva na varnost otrok, 

saj so otroci zelo razigrani in gibal-
no dejavni. Balone odnesejo domov, 
saj lahko tako doma bolj doživeto 
pripovedujejo o dogajanju v vrtcu. 
Slavljencu pa podarimo še ročno iz-
delan lonček za barvice z motivom 
zajčka, ki mu bo v spomin na dni, 
ko je obiskoval vrtec.

Otrokom dajeva možnost razvi-
jati sposobnosti in načine za vzpo-
stavljanje, vzdrževanje in uživanje v 
prijateljskih odnosih ter vljudnosti v 
medsebojnem komuniciranju. Otro-
ci tako doživljajo vrtec kot prijetno 
okolje, v katerem imajo vsi enake 
možnosti za vključevanje v dejav-
nosti in vsakdanje življenje.

Jelka Orel, vzgojiteljica 
Vrtec Sežana, enota Komen

Kako praznujemo rojstne dni

Eko voščilnica

EKO VOŠČILNICA  
Ermin Sejdinovič, 5 let
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Naš rek pravi: Gregorjevo je dan, 
ko se ptički ženijo! Danes večina 
ljudi praznuje ta dan kot valentino-
vo, a starodavni pomen praznika je 
globlji. 

Včasih so si ljudje pri svojih opra-
vilih podaljševali dan s prižiganjem 
latern – to so bile posebne posodice 
za prenašanje sveč. Ko je dan posta-
jal daljši, ko se je začelo vedno kas-
neje nočiti, so spustili luč po vodi, 
kot znamenje, da je da n dovolj dolg 
in si ne bo več potrebno »podaljše-
vati« dneva z lučmi. Tako je spušča-
nje lučk ali »gregorčkov«, kot jih ne-
kateri dandanes imenujejo, postal 
običaj.

V spomin na ta stari običaj smo 
skupaj z Osnovno šolo Trzin, Turi-
stičnim društvom Trzin in Vrtcem 
Trzin priredili v nedeljo, 11. 3. 20-
07, ob 18. uri, kratko prireditev ob 
Pšati. Učenci s šole so pripravili kra-
tek in izredno zanimiv program, pe-
li so pomladne pesmi, deklamirali 
ter nas iskrivo uvedli v praznik gre-
gorjevega.

Otroci iz vrtca so dejavno sodelo-
vali pri spuščanju raznovrstnih lad-
jic po Pšati. Že v petek smo v vrtcu 
izdelali vsak svojo ladjico, ki smo jo 
na ta dan tudi spustili po vodi.

Ana Škrlep, dipl. vzg. 
 Vrtec Trzin, enota Žabica

O tem in onem iz naših vrtcev

Gregorjevo

li brisačo in nanjo postavili cedilo s 
papirjem. Nanj smo položili tablico 
za stiskanje papirja, ki smo jo pre-
vidno pohodili. S tem smo papir utr-
dili. Odvečna voda se je vpila v bri-
sačo, list papirja pa se je prenesel iz 
cedila na tablico. Cedilo smo pazlji-
vo odstranili in naš papir je bil nare-
jen. Vse voščilnice smo obogatili z 
lepimi mislimi za mamice.

Kaj je dejavnost omogočala 
otrokom?

Otroci so ob izdelovanju EKO 
papirja spoznavali ekološko vred-
nost odpadkov. Spoznavali so celo-
ten postopek izdelave papirja. Obe 
vzgojiteljici sva otroke navajali na 
strpnost, saj si je vsak otrok želel 
izdelati svoj papir. Skupina je šte-
vilčna, zato je bil to dolgotrajen po-

stopek. Zaradi dolgega sušenja smo 
dnevno lahko izdelali 2 do 4 kose 
papirja. Na ta način so prišli otro-
ci do spoznanja, da papir potrebuje 
precej časa, da se posuši. Otroci so 
ob delu uživali, bili so kreativni in 
ves čas aktivni.

Andreja Repolusk, dipl.vzg 
OŠ Janka Glazerja, vrtec Ruše
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Za dobro prakso

Dediščina iz roda v rod
Predšolski otroci živijo v svetu 

sedanjosti in nimajo predstav, kaj 
pomenita preteklost in prihodnost. 
Kljub temu jim lahko s primernimi 
vsebinami in načinom dela približa-
mo življenje in delo nekoč, ter tra-
dicije, ki iz tega izhajajo. Tako obli-
kujemo njihov odnos do kulturne in 
naravne dediščine tudi v prihodno-
sti. Ljubezni do tradicije in do ljud-
skega izročila nikomur ne moremo 
vsiliti, lahko ju le vsadiš s svojim 
lastnim zgledom, iskrenim odno-
som do ljudi, z razvijanjem sposo-
bnosti za doživljanje in ohranjanje 
zgodovine, z vsemi njenimi običaji, 
šegami in praznovanji.

Veliko otroških iger in igric iz 
zaprašenih zapuščin babic spada 
v ljudsko kulturno imovino, ker so 
usedlina starih in prastarih ljudskih 
kultur, ki so jih ustvarjali in spremi-
njali naši predniki za potrebe svoje-
ga preživetja. V njih so življenjske 
izkušnje človeštva, spoznanja, ki 
so se spreminjala skozi spremembe 
življenja in razvoja. Otroci se učijo 
od otrok in odraslih. To so pesmi, 
igre, rime, izštevanke, uganke, ra-
jalno gibalne igre, plesi, pravljice …, 
ki so preživele kot skupna dediščina 
skozi generacije.

Leto kulture v našem vrtcu
Vrtec je za otroka okolje, ki mu 

omogoča družbeno izkušnjo, ude-
ležbo v skupini vrstnikov. Z različ-
nimi oblikami sodelovanja z vrst-
niki in odraslimi si otrok nabira 
pomembne izkušnje. Ti različni od-
nosi vplivajo na otrokov razvoj, na 
oblikovanje njegovega odnosa do 

samega sebe, do ljudi in sveta. Pri-
zadevamo si, da bo otrok razvijal 
svojo sposobnost na vseh podro-
čjih, da bo napredoval, da bo doživ-
ljal zadovoljstvo ob lastnih uspehih 
in da bo pridobljeno znanje upora-
bil v življenju. S spoznavanjem ljud-
ske kulture in izročila naših dedov 
in pradedov razbiramo sporočila o 
nekem življenju. Vprašanje, ki se ob 
tem poraja, pa je, kako ohraniti vse 
to v današnjem času.

Naš zavod obsega osem enot, v 
katerih se je leto kulture odraža-
lo na zelo bogat, raznolik in izvi-
ren način. V vseh enotah se zrca-
lijo kotički kulturne dediščine, ki 
jih oblikuje strokovni kader skupaj 
z otroki, starši in starimi starši in 
drugimi zunanjimi sodelavci ter in-
stitucijami.
• Tako na primer otroci zbirajo 

stare in nove razglednice mesta 
Maribor, preko katerih se sezna-
njajo z različnimi zgodovinskimi 
obdobji in življenjskimi nava-
dami skozi čas svojega mesta. 
Na to tematiko je nastal kotiček: 
»Maribor na razglednicah nekoč 
in danes.« Otroci spremembe, ki 
so nastajale skozi čas, spremlja-
jo in primerjajo v neposrednem 
okolju.

• Otroško igro že od nekdaj po-
znajo vse kulture sveta in igrače 
so že tisočletja sestavni del 
življenja otrok. Tako so otroci 
spoznavali razlike med igro in 
igračami nekoč in danes. Punčke 
in lutke sodijo med najstarejše 
igrače, zato je nastal kotiček: 
»Igrače iz babičine skrinje«, ki 
so jih otroci ustvarili skupaj z 

babicami v vrtcu. Punčka iz cunj 
se je hkrati zrcalila tudi v drugi 
enoti vrtca v sklopu Unicefovega 
projekta: »Punčka iz cunj«.

• Glasbena ustvarjalnost se v 
predšolskem obdobju kar najbolj 
izraža in zrcali skozi otroško 
ljudsko ustvarjanje – vokalno ali 
instrumentalno. Ta edinstveni 
in neponovljivi glasbeni razvoj 
poteka spontano z igro v pred-
šolskem obdobju, ko je otrok 
najbolj odprt za razvoj glasbenih 
sposobnosti. Otroška ljudska 
pesem je vpeta v otroške ljudske 
rajalne igre, ki jih spoznavajo 
otroci ter starši v glasbeno-ples-
nih delavnicah v sodelovanju z 
gospo Slavico Krstič, zunanjo 
sodelavko. Otroke na svojstven 
način popelje s starimi ljudskimi 
instrumenti v svet otroštva nji-
hovih prababic.

• Vsak kraj ima svoje značilnosti, 
ki so odraz ustvarjalnosti ljudi, 
pečat pa dajejo kraju nekatere 
dejavnosti, ki so tradicionalne. 
Da pa lahko te zaživijo in se 
ohranjajo, se mora z njimi sez-
nanjati čim širši krog prebival-
cev, v njih mora sodelovati tudi 
vrtec. Tradicionalne dejavnosti v 
okolju ustvarjajo most med vrt-
cem in okoljem, kar je zlasti po-
membno za medsebojno sožitje 
vseh generacij. To pa je temeljna 
kulturna vloga, ki jo lahko ima 
vrtec v neposrednem okolju. Po-
sebnosti krajev in njihovih tradi-
cij so nas spodbudile k iskanju 
načina, kako otroka motivirati k 
raziskovanju okolja, v katerem 
živi. Tako so se v eni izmed enot 
osredotočili za raziskovanje 
ohranjenih studencev in izvirov, 
kamor so ljudje nekoč hodili po 
vodo. Ob tem so odkrivali na-
vade, običaje in ljudsko izročilo 
iz okolja. Otroci so ob lastni ak-
tivnosti pridobivali spoznanja o 
viru koriščenja vode nekoč.

• Otroke smo popeljali v svet 
arheoloških izkopavanj v Sliv-

Odnos do kulturne dediščine v našem 
vrtcu

Otroška igra je temeljna dejavnost, v kateri se otroška kultura obli-
kuje, razodeva in prenaša iz generacije v generacijo. Igra je nujno po-
trebna za zdrav osebnostni in duhovni razvoj, saj otrok ravno z njo 
spoznava ustroj sveta in medčloveške odnose. V igri je otrok vedno 
spontan, samosvoj in sprejemljiv za vse novo in tako so se prav z otro-
ško tradicijo ohranile in preživele mnoge plasti starodavne kulturne iz-
kušnje, ki se skozi čas spreminjajo.
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nico pri Mariboru. Zgodovinske 
spremembe so otroci dojemali 
v neposrednem okolju na delo-
višču arheoloških izkopavanj v 
povezanosti z arheologi  Zavoda 
za kulturno dediščino Maribor. 
Arheološka dediščina so vse 
ostaline, predmeti in vsakršni 
človeški sledovi iz preteklih 
obdobij na površju, v zemlji in 
vodi, v katerih ohranjanje in 
preučevanje prispevata k odkri-
vanju in spoznavanju življenja 
nekoč. Otroci so pridobili uvid v 
delo arheologov, orodij, ki jih pri 
svojem delu uporabljajo. Sami 
pa so se podali v svet arheologije 
z iskanjem izkopanin in ustvarili 
lastno zbirko najdenih predme-
tov.

• Kako pomembno je upoštevanje 
multikulturalizma, se zrcali v 
enoti, ki jo obiskujejo otroci raz-
ličnih narodnosti. Upoštevamo 
edinstvenost vsakega posamez-
nika in njegove družine, zato 
mu omogočamo, da svojo kultu-
ro, jezik, praznike predstavi sam 
ali s starši prijateljem v skupini. 
Nastala zbirka otroških pesmi 
različnih kultur nam služi kot 
velika vrednota za sprejemanje 
različnosti pri delu z otroki in 
njihovimi družinami.

Primer iz prakse v enoti 
Mojca: »Slikanica nekoč in 
danes«

Že v najzgodnejšem obdobju naj 
otroka spremlja knjiga. Starši, stari 
starši in vzgojitelji pa smo tisti, ki 
otrokom omogočimo dostop do sve-
ta književnosti. Zavedamo se pome-

na knjižne vzgoje, zato so se v enoti 
odločili v okviru obravnavane kul-
turne dediščine za projekt »Slikani-
ca nekoč in danes«.

Bilo je nekoč … Tako nekako so 
se začenjale pravljice, ki so jih pri-
povedovali otrokom ob različnih 
priložnostih. Ta kratek uvod pa vse-
buje veliko več, kot nam povedo te 
tri besede. Kakšne so bile pravljice 
nekoč, o čem so pripovedovale, ka-
ko dolgo že obstajajo, katere so ra-
di poslušali starši, kaj pripovedujejo 
babice? V njih so življenjske izkuš-
nje človeštva, verovanja in spozna-
nja, ki so se spreminjala skozi spre-
membe življenja in razvoja. 

Porajalo se je veliko vprašanj in 
otroci so s predlogi in različnimi ak-
tivnostmi sodelovali v nastajanju in 
izvajanju projekta:
• prebiranje slikanic v knjižnih 

kotičkih;
• zbiranje starih knjig, slikanic, 

pravljic in pesmi;
• obiski Knjižnice Pobrežje in iz-

posoja različnih slikanic;
• poslušanje, branje in pripovedo-

vanje pravljic (Mamka Bršljanka, 
Moj dežnik je lahko balon, Trije 
medvedi, Muca Copatarica, Enci 
benci na kamenci, Pedenjped …);

• druženje doma s knjižnim na-
hrbtnikom iz vrtca;

• sodelovanje staršev v oddelkih s 
pripovedovanjem pravljic;

• poslušanje in pripovedovanje 
pravljic naših babic v vrtcu;

• pripovedovanja na avtorskem 
stolu;

• predstavitev svojih najljubših 
slikanic;

• izdelava lastnih slikanic;

• besedne igre;
• prinašanje in zbiranje starih in 

novih knjig;
• oblikovanje kotičkov za starše 

«Slikanica nekoč in danes«.

Naša zbirka obsega različne lite-
rarne zvrsti, raznolika besedila, be-
sedila v otroških revijah, besedne 
igre … Ob tem otroci razvijajo bral-
no kulturo, pozitiven odnos do knji-
ževnosti, sposobnost vrednotenja 
slovenskega ljudskega izročila in se 
zanimajo za samostojno poseganje 
po knjigah.
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Človek je del družbenega okolja, 
v katerem živi, raste in deluje. Otrok 
spoznava samega sebe, bližnje 
družbeno okolje, poseben pomen 
za otroka pa pomeni vključevanje v 
širše družbeno okolje, tudi kultur-
no, v katerem živimo. Pomembno 
je, da otrok dobi osnovo za medse-
bojno strpnost. Osvojiti mora pra-
vila vedenja in komuniciranja, ki 
izhajajo iz pojmovanja svobode po-
sameznika in neomejevanja svobo-
de drugih. Multikulturna vzgoja in 
multikulturalizem nudita otroku v 
zgodnjem otroštvu možnost, da zra-
ste v demokratičnega posameznika. 
Proces, ki privede do tega, pa je dol-
gotrajen.

V proces učenja je smiselno 
vključiti otrokovo motivacijo. Pri 
tem se prepletajo različna podro-
čja otrokovega razvoja: npr. čustve-
ni, socialni, spoznavni, govorni, gi-
balni. Zgodnje obdobje je tisto, ki 
je najugodnejše za to, da otrok raz-
vije pozitivno identiteto, kulturno 
zavedanje in socialno kompeten-
co (Kranjc 2001). Veliko vlogo ig-
ra jezik, ki je pomemben pri obli-
kovanju posameznikove identitete, 
vključevanje v tradicijo naroda. Ra-
ba jezika v različnih položajih otro-

ku omogoča preseganje neposred-
ne izkušnje tu in sedaj, preseganje 
egocentrizma ter večjo miselno in 
socialno fleksibilnost.

Velik del otroških iger in igric iz 
zaprašenih zapuščin naših babic 
spada v ljudsko kulturno imovino. 
Naši predniki so za potrebe preži-
vetja ustvarjali in spreminjali ljud-
sko kulturo. V njih so življenjske 
izkušnje človeštva, praverovanja in 
spoznanja, ki so se spreminjala sko-
zi spremembe življenja ter razvoja 
(Vogelnik 1989).

Kako ohranjati slovensko (ljud-
sko) kulturno dediščino? Skupaj 
z otroki v vrtcu skozi ples, pesem, 
igro in običaje. Bistveni cilj glasbe-
ne vzgoje v predšolskem obdobju za 
ohranjanje slovenske ljudske pesmi 
pa je vzbujanje otroškega veselja do 
slovenske ljudske glasbe, spodbuja-
nje doživljanja glasbe ter razvijanje 
glasbenih sposobnosti in spretnosti. 
Glasba in gibanje sta za otroka ne-
deljiva celota. Preprosti ljudski ali 
družabni ples je pomembna pope-
stritev plesnih dejavnosti v predšol-
skem obdobju. Cilj je, da otrok spo-
zna preproste ljudske in družabne 
plese, igre ter usvoji nekatere njiho-
ve prvine. V prispevku bi rada pred-
stavila projekt Vrtca Anice Černeje-
ve Celje z Domom ob Savinji Celje. 
Naj v začetku predstavim, da je po-
memben proces: z otroki se pogo-
varjamo, kaj bomo pripravili, kaj se 
bomo naučili … Osnova pa je moti-
vacija vzgojitelja in dobra strokovna 
priprava.

Sodelovanje je večplastno, v na-
daljevanju bom predstavila le neka-
tere oblike sodelovanja.

Praznovanje rojstnih dni v 
Domu ob Savinji Celje

Z otroki se dogovorimo, nauči-
mo in pripravimo kulturni program 
starejšim za rojstne dneve. Redno 
enkrat mesečno obiskujemo sta-
novalce Doma ob Savinji Celje, ob 
praznovanju njihovih rojstnih dni. 
V programu otroci zapojejo slo-

venske ljudske pesmi (program je 
sestavljen tako, da vključim letni 
čas), spremljajo na glasbila. V na-
daljevanju predstavimo preproste 
ljudske in družabne plese: Abra-
ham ‘ma sedem sinov, Mat’ potico 
pečejo, Ob bistrem potoku je mlin, 
Lepa Anka ali staro slovensko ples-
no igro Ura je ena, medved še spi in 
druge. V repertoar vključimo ved-
no še razne slovenske ljudske iz-
števanke, šaljivke. Po končanem 
kulturnem programu je družabno 
srečanje.

Cilj zgoraj navedenih dejavno-
sti je ohranjanje slovenske kulturne 
dediščine in medgeneracijsko pove-
zovanje. Pridobivamo si izkušnje, ki 
nas učijo strpnosti in razumevanje 
drugačnih. Na eni strani razposaje-
nih, veselih in radovednih otrok ter 
na drugi strani nemočnih, invalid-
nih in ostarelih stanovalcev Doma 
ob Savinji. Starejša gospa mi je re-
kla: »Ko sem poslušala otroke, sem 
bila v sedmih nebesih. Srečna! Bo-
ste še prišli?«

Zavedam se, da skupaj z otroki 
spreminjamo življenje mnogim lju-
dem. Glasba je stik, pogovor (Mont-
serrat Caballé).

Izdelovanje butar
Skupaj s starejšimi v Domu ob 

Savinji Celje in otroci izdelujemo 
butare. Delavnica »izdelovanje bu-
tar« za cvetno nedeljo je postala 
tradicionalna prireditev, ki se je ve-
selijo tako otroci kot starejši. Na de-
lavnici vlada pravo delovno vzduš-
je. Otroci zbirajo rožice, zelenje in 
trakove, ki jih spretni stanovalci 
Doma povežejo v butare. Ob izde-
lovanju butar je prisotno prijetno 
vzdušje, družabno srečanje ob do-
brotah, ki jih pripravijo zaposleni, 
za starejše pa obujanje spominov. 
Svoje izkušnje, znanja in kulturo 
prenašajo na »mladi rod«. Otroci 
pa jih s svojo preprostostjo, nepo-
srednostjo vedno znova razveseli-
jo, spodbudijo veselje do življenja 
in ustvarjanja.

Medgeneracijsko povezovanje in 
ohranjanje kulturne dediščine

V svojem prispevku želim 
predstaviti vpetost otrok vrt-
ca Anice Černejeve Celje v šir-
še družbeno okolje, kaj otroci 
s tem pridobijo, kako poteka 
medgeneracijsko sodelovanje 
in kako ohranjamo slovensko 
kulturno dediščino. Sem vzgo-
jiteljica vrtca Anice Černejeve 
Celje, otroke učim, vzgajam s 
srcem že več kot petindvajset 
let. Moje življenje že od rosnih 
otroških let najprej nepresta-
no spremlja glasba, ki je hkra-
ti moja velika ljubezen in moje 
»močno« področje. Sodeluje-
mo s skupino otrok, starih 3,5–
4,5 let. 
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Pustno rajanje
Rada bi predstavila način, ka-

ko ohranjamo kulturno dediščino 
– pustne običaje na pustni torek. V 
Domu ob Savinji je zelo živahno. Že 
zunaj zaslišimo glas harmonike, ki 
se razprostira v vsak kotiček jedilni-
ce. V njej nas zaposleni in stanoval-
ci, ki so v večini že maskirani, že ne-
strpno pričakujejo, da skupaj rajamo 
in plešemo. Kako neizmerna sreča 
preplavi vse prisotne, ko zagledajo 
otroke – maškare. Vsi čutimo ena-
ko. Veselje, spoštovanje in ljubezen. 
Spet drug drugemu podarimo sebe, 
ohranjamo kulturo medsebojnih od-
nosov, skupaj prepevamo s srcem in 
radostjo – glasba vedno pomaga. Ob 
koncu si obljubimo, da se prihodnje 
leto spet srečamo »v maškarah« ob 
krofih in soku.

Kaj so otroci razvojno 
pridobili?

Pridobili so si na vseh razvojnih 
področjih: na socialno-čustvenem, 

govornem, spoznavnem in gibal-
nem področju (vsestranski razvoj 
otrok):
- vljudnost v medsebojnem komu-

niciranju,
- konkretne izkušnje o sprejema-

nju drugačnosti (telesna, dušev-
na konstitucija),

- kompleksne socialne veščine 
(vzpostavljanje stika z drugimi, 
upoštevanje potreb, razume-
vanje čustev drugih v različnih 
kontekstih),

- možnost obujati določene do-
godke in se spominjati, načrto-
vati, predvidevati prihodnost,

- izkušnje z javnim nastopanjem 
pred publiko.

Za zaključek naj povem, da je 
glasba ključ do srca – ko zaigram na 
klavir, kitaro ali kateri drugi instru-
ment, se odpirajo srca – tako otro-
ška kot odrasla. To je notranje zado-
voljstvo in sreča.

Življenjska doba se stalno dvigu-
je. Med nami bo vedno več starost-
nikov, ki bodo potrebovali oskrbo 
in pomoč. Verjamem, da bodo na-
ši otroci znali tudi v prihodnje spo-
štovati nemočne in ostarele. In jim 
bodo pomagali. Sodelujemo in še 
bomo sodelovali z Domom ob Sa-
vinji Celje.

Literatura:
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trstvo za šolstvo.
Marjanovič Umek (2001). Otrok v vrtcu. Pri-
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Obzorja.

Marija Vogelnik (1990). Ura je ena, medved 
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Skrb za igrišča v vrtcih
Za otroke je zunanje igriš-

če učni, delovni in raziskoval-
ni prostor. Je prostor, na kate-
rem otrokova biološka potreba 
po gibanju dobiva tudi nekak-
šen socialni smoter, tu nave-
zuje prve stike z vrstniki in se 
srečuje z odraslimi. Z vsakim 
dnem svojega razvoja se otrok 
z negotovim korakom, toda z 
instinktivno potrebo, spušča 
globlje v ta svet neznanega, tu-
jega, zanimivega. Pri tem pa 
mora občutiti varnost, ki mu jo 
dajejo odrasli in sam zunanji 
prostor. Ne sme biti oviran niti 
od ljudi, niti od prostora, ko iš-
če lastne izkušnje, lastna spo-
znanja, ko se povezuje z vrst-
niki. Ustvariti mu moramo take 
pogoje, ki ga bodo spodbujali, 
mu odpirali svet, ustvarjali ču-
stveno ugodje in mu razvijali 
ustvarjalnost, kreativnost.

Kakšna naj bodo otroška 
igrišča?

Geslo »Več vsebinsko ustrezne-
ga prostora našim otrokom « pome-
ni zahtevo po vodenju kompleksne 
politike prostega časa, po urbani-
stičnem načrtovanju ter iskanju in 
načrtovanju takih arhitektonskih re-
šitev, ki bi otroška igrišča postavila 
v celotno življenjsko okolje, v kate-
rem živi. Zato moramo graditi zuna-
nja igrišča za potrebe otrok in ne za 
okras naselja in po željah odraslih. 
Dostikrat opazimo, da je lepo, novo 
igrišče prazno, medtem ko se otro-
ci igrajo z blatom na ulici. Kriteriji 
odraslih za dobro oblikovano igriš-
če se zelo razlikujejo od kriterijev 
otrok. Zato je vredno poslušati nji-
hova mnenja in komentarje, saj so 
prav oni najboljši eksperti za igro. 
Žal se tega vse premalo zavedamo 
in največkrat ne upoštevamo.

Igrišča vrtca so navadno urejena 
zelo skromno: dva manjša peskov-
nika, gugalnica in še kakšno zvira-

lo, to je pa tudi vse. Vsa oprema je 
še marsikje pritrjena z betonom in 
grajena iz kovine. Igrišče ponava-
di obdaja še živa meja. Igrišča po-
gostokrat nimajo posebnega igral-
nega prostora za otroke do tretjega 
leta. Pretežni del igrišč ima trav-
nato površino z manjšim nasadom 
drevja in nizkega grmičevja ter lo-
po za igrala. Večina igral je iz ko-
vine ali trde plastike, kar pa ni var-
no. Igralne površine se po dežju 
počasi posušijo, površine nimajo 
narejene drenaže, v zimskem ča-
su je večina igrišč neuporabnih. 
Peskovniki večkrat vsebujejo pre-
malo mivke, po površini pa so pre-
majhni glede na število otrok, ki 
obiskujejo vrtec. Marsikje je seve-
da že drugače!

Kako bi lahko bilo?
Zunanje igrišče predstavlja zu-

nanjo igralnico oziroma prostor za 
učenje. Tako kot notranja igralnica 
naj bi bilo tudi igrišče razdeljeno v 
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igralne cone oziroma igralne kotič-
ke. Predstavila bom nekaj igralnih 
con, ki naj bi jih vsebovala dobra 
zunanja igrišča.

Pustolovščina
To so lahko peskovnik, sestav-

ljeni elementi, šotorska platna, kjer 
otroci gradijo, razdirajo in spet gra-
dijo svoje okolje.

Domišljijska igra
Dostikrat otroci niso fizično ak-

tivni in ne delajo ničesar, takrat se 
prepustijo domišljiji in pogovorom. 
Potrebujejo le primeren prostor za 
sedenje v mirnejšem delu igrišča.

Raziskovanje narave in sveta
Otroci potrebujejo različne na-

ravne materiale, ki jih lahko vonja-
jo, otipajo, okusijo, lovijo, potežka-
jo in prelivajo. Če je igrišče zasajeno 
s primernim drevjem, če ima tekočo 
vodo in kakšen prostor za gredico, 
bo primerno opremljeno in bo  nu-
dimo otrokom veliko priložnosti za 
raziskovanje. 

Razvijanje velikih mišic
Vključuje hojo, tek, plezanje, 

guganje, vzpenjanje, vlečenje, ska-
kanje, brcanje, metanje itd. Za vse 
te dejavnosti premagujejo otroci 
ustrezna igrala in športne rekvizite.

Poleg tega naj bi bilo vsako 
igrišče:

- varno – imeti mora mehke po-
vršine na intenzivnih igralnih 
površinah ter jasno in logično 
speljane poti;

- uporabno skozi celo leto – za-
ščiteno naj bi bilo pred poletnim 
soncem, zimskim vetrom, imelo 
naj bi dobro drenažo;

- jasno definirane programske 
cone – vse cone naj bi bile med 
seboj povezane, kar omogoča 
enostavnejše nadziranje, vode-
nje dejavnosti in vključevanje v 
igro;

- vizualno in funkcionalno po-
vezane elemente: pregrade, od-

prtine, line v hišicah, kotičkih, 
odprtine v ograjah;

- nivojsko različna tla: podije, ga-
lerije, stopnice, mostičke, gričke, 
stolpe, ki omogočajo različne 
poglede in s tem ustvarjajo na-
petost pri doživljanju prostora;

- večnamensko in fleksibilno 
opremo – ograja lahko služi kot 
del konstrukcijske hišice, drogo-
vi za obešanje šotorov, oprema 
naj bo prilagodljiva sposobno-
stim različnih otrok;

- velike proste površine – travnate, 
tlakovane za tek, hojo, gibanje;

- skrivne kotičke – otroci se umak-
nejo v intimnost, različne niše z 
dobrim pogledom ven in zavaro-
vane pred pogledi od zunaj;

- igrišče naj ima tudi elemente s 
simbolnim nabojem – stolpiči, 
ladje, avtomobili in igrala, ki su-
gerirajo dramatično igro;

- pod drevjem varnost pred pre-
močnim soncem;

- enostavna prepoznavnost in 
možnost identifikacije;

- raznovrstnost oziroma široka 
izbira aktivnosti – več kot osem 
vrst. Velika izbira igralnih pripo-
močkov primernih za različne 
razvojne stopnje;

- zaščitne podloge proti poškod-
bam, ki jih določa evropski 
standard UNI EN 1177 glede na 
višino možnega padca (guma, 
sekanci, mivka …).

Vzdrževanje že obstoječih 
igrišč

Menim, da je za varnost in funk-
cionalnost zunanjih igrišč pomem-
ben element vzdrževanje. Osnovni 
vsakodnevni pregled vrši hišnik vrt-
ca. Poleg tega so priporočljivi pollet-
ni servisni pregledi igral, pri katerih 
je potrebno preveriti:

•	 stopnjo zategnjenosti vijakov,

•	 ohranjenost materialov (vandali-
zem, odrgnine, iveri itd.),

•	 stabilnost vgradnje v teren (ce-
lost temeljev, stopnja gnitja itd.),

•	 dele izpostavljene gibanju (veri-
ge, spoji, vzmeti itd.),

•	 dele z največjo obrabo (tobo-
gani, sedeži, gugalnice, mreže 
itd.),

•	 napetost in celovitost vrvi in verig.

Vse pomanjkljivosti je potrebno 
odpraviti, obrabljene dele pa zame-
njati. Igrala na igrišču vrtca morajo 
biti tudi popisana ter ustrezno in-
venturno evidentirana. Obvezno se 
enkrat letno popiše stanje vseh igral 
in določi potrebne ukrepe. Za pol-
letne vzdrževalne preglede se dogo-
vorimo s proizvajalcem opreme ali 
njihovimi servisnimi službami. Ob-
vezen pa je vsaj letni pregled igral, 
ko servis vrtcu poda izjavo o tehnič-
ni brezhibnosti igral na dan po od-
pravi vseh pomanjkljivosti. 

Zaključna misel
V svojem članku sem želela pri-

kazati, da dobro in jasno organi-
zirano zunanje igrišče daje otroku 
občutek varnosti, saj se na igrišču 
znajde in ve, kaj naj tam počne. 
Slabo organizirano igrišče z nejas-
nimi sporočili do neke mere spod-
buja neželene destruktivne vedenj-
ske vzorce. Zavedajmo se, da otroci 
potrebujejo poleg igralnice tudi zu-
nanje igrišče, kjer se lahko giblje-
jo, gradijo, sortirajo, ustvarjajo, 
razprostirajo, eksperimentirajo, se 
pretvarjajo, delajo s sami ali v večji 
skupini. Zato se naj pri oblikovanju 
zunanjega igrišča v ciljih zrcalijo 
potrebe otrok, ki izhajajo iz teme-
ljite analize potrebe otrok, ki bodo 
igrišče uporabljali.
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Pred časom ste prevzeli povezova-
nje dejavnosti za predšolsko vzgo-
jo na Zavodu RS za šolstvo. Kako 
se pravzaprav uradno imenuje vaš 
novi status? Kakšne so vaše nove 
naloge?

Spremembe v družbi vpliva-
jo tudi na delovanje Zavoda RS za 
šolstvo. Njegove glavne naloge so 
svetovanje in razvoj v vzgoji in iz-
obraževanju. V letu 2006 se je Za-
vod RS za šolstvo reorganiziral in od 
takrat delujemo svetovalke za pred-
šolsko vzgojo v okviru programske 
skupine, katere vodja sem od 1. ju-
lija 2006. Še vedno opravljam nalo-

ge svetovalke v Organizacijski eno-
ti Maribor, poleg tega koordiniram 
delo svetovalk za predšolsko vzgo-
jo, v zvezi s posameznimi naloga-
mi sodelujem z vodji na novo orga-
niziranih centrov (za svetovanje, za 
razvoj in raziskovanje, za inovativ-
no edukacijo in za strokovne skupi-
ne in podporo), pomembna naloga 
pa je spremljanje razvoja vzgoje in 
izobraževanja doma in v svetu, pri-
prava analiz in študij, ki podpirajo 
razvoj sistema vzgoje in izobraževa-
nja ter uvajanje novosti in njihovo 
spremljanje. 

Videli sva se na posvetu Skupno-
sti vrtcev Slovenije. Kakšne vtise 
imate s posveta? 

Skupnost vrtcev Slovenije vsakič 
skrbno načrtuje vsebino posveta in 
izbere aktualno vsebino, ki se nana-
ša na področja, na katerih obstaja-
jo odprta vprašanja in dileme med 
praktiki, tako vodilnimi kot strokov-
nimi delavci. Povabljeni strokovnja-
ki na letošnjem posvetu so s svojimi 

prispevki zagotovo odgovorili na vr-
sto teh vprašanj, za določena pa bo 
potrebna tudi lastna kritična presoja 
posameznih strokovnih delavk. Ve-
seli me, da vedno več strokovnih de-
lavk aktivno ali s plakati predstavi 
svoje delo, kar omogoča bogato iz-
menjavo izkušenj in znanj med ude-
leženci posveta. 

Kako dobro poznate delo vrtcev v 
širšem slovenskem prostoru? Kaj 
bi pohvalili, kje pa vidite pomanj-
kljivosti in s tem tudi možnosti za 
še boljše delovanje?

Težko rečem, kako dobro po-
znam delo slovenskih vrtcev. Zago-
tovo trenutno najbolje poznam de-
lo vrtcev v mariborski regiji, in sicer 
na osnovi spremljanja neposredne-
ga dela v oddelkih, ki sem ga opra-
vila v okviru opravljenih analiz, ne-
kaj vrtcev pa sem bolje spoznala v 
času postopnega uvajanja kuriku-
la za vrtce. Mislim pa, da najbolje 
poznam tiste vrtce, ki so sodelova-
li v razvojnih projektih in nalogah, 

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Sedanja ureditev predšolskega 
podrodčja je sodobna in zgledna

Cilji prenove vrtcev so bi-
li oblikovani v Beli knjigi (19-
95) in v Izhodiščih kurikularne 
prenove (1996). Proces prenove 
vrtcev je bil usmerjen v spre-
membe sistema predšolske 
vzgoje, ki naj prinese razšola-
nje in upoštevanje otrokovih 
potreb ter  novejših spoznanj o 
razvoju in učenju predšolskih 
otrok, teoretizacijo dejavni-
kov prikritega kurikuluma in s 
tem spoštovanje otrokovih pra-
vic ter usmerjenost kurikulu-
ma v procese optimalnega raz-
voja otrokovih potencialov. Na 
tej osnovi je nastal Kurikulum 
za vrtce (1999), državni doku-
ment, ki ga je oblikovala Po-
dročna kurikularna komisija 
za vrtce, potrdil pa Strokovni 
svet RS za splošno izobraževa-
nje 1999 leta. V tem procesu so 
sodelovale tudi svetovalke Za-
voda RS za šolstvo, še bolj pa 
so se povezale z vrtci ob vna-
šanju kurikularnih sprememb 
v prakso vrtcev, najprej prvega 
in drugega kroga poskusnega 
uvajanja in pozneje v vse osta-
le vrtce. FANIKA FRAS BER-
RO je prevzela strokovno raz-
gibano in zahtevno dediščino 
sodelovanja z vrtci.
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Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

ki sem jih vodila. V različnih stro-
kovnih krogih lahko vedno znova 
pohvalim fleksibilnost in priprav-
ljenost vodilnih in strokovnih delav-
cev v vrtcih za uvajanje sprememb, 
preizkušanje novosti, pripravljenost 
za sodelovanje na raznih posvetih, 
simpozijih.

Katerim projektom se posvečate v 
zadnjem času? 

Letos imamo kar več naročenih 
nalog. Pripravljamo Analizo peda-
goškega dela z vidika interakcij med 
odraslimi in otroki, analizo Krajši 
programi v vrtcu in naslednje raz-
vojno-aplikativne projekte: Ravna-
teljevo pedagoško vodenje vrtca, 
Rekonceptualizacija delovnega časa 
v vrtcu, Razvoj portfolija ravnatelja 
v vrtcu. 

Kje vidite največjo potrebo spre-
minjanja in izboljševanja dela vrt-
cev?

Spreminjanje in izboljševanje 
vzgojno-izobraževalnega dela v vrt-
cih vidim v upoštevanju strateških ci-
ljev izobraževanja v združeni Evropi.

Strokovna javnost je zaskrbljena 
zaradi nekaterih napovedanih 
sprememb. Kaj menite o teh napo-
vedanih spremembah? 

Kot vodja programske skupine, 
ki na Zavodu RS za šolstvo skrbi za 
stalno strokovno podporo pri zago-
tavljanju kakovosti dela v vrtcih in 
je v nenehnem stiku s prakso, bom 
navedla del mnenja, ki smo ga sve-
tovalke skupaj oblikovale:

Ob kritičnem presojanju sprem-
ljanja uresničevanja Kurikula za vrt-
ce, ki so mu obstoječe normativne 
podlage v podporo, ter ob nudenju 
strokovne podpore vrtcem pri udeja-
njanju sodobnih in demokratičnih 
kurikularnih načel, si upamo trditi, 
da so rešitve, ki jih omogoča sedanja 
ureditev predšolskega področja, tako 
kar zadeva normative kot izobrazbo 
in sočasno prisotnost dveh strokov-
nih delavk v oddelku v obsegu šestih 
ur sodobne, zgledne in v primerja-
vi s prakso, kot smo jo poznali pred 
letom 1998, ko se je začela kuriku-
larna prenova, bistveno naprednej-
še. Osnova kakovosti dela v vrtcih 

so znanstvena spoznanja, povezana 
s sodobnimi pogledi na otroka, na 
vzgojo in učenje predšolskih otrok.

Kakšni so vaši osebni cilji pri so-
delovanju z vrtci? Kako jih name-
ravate doseči?

Moji osebni cilji na strokovnem 
področju se ujemajo z vizijo in po-
slanstvom Zavoda RS za šolstvo. 
Ustvarjalno povezujemo dosežke 
znanosti, umetnosti, gospodarstva 
in humanistično naravnane družbe 
s pobudami iz prakse ter pripravlja-
mo rešitve za izboljševanje kakovosti 
in uspešnosti vzgoje in izobraževa-
nja. Na Zavodu RS za šolstvo delam 
že dvajset let in vsa ta leta mi je vo-
dilo kakovostno sodelovanje tako z 
vodilnimi, svetovalnimi in strokov-
nimi delavci, ne le na vsebinski rav-
ni, temveč tudi na osebni, človeški 
ravni. V prihodnje si želim, da bi z 
učinkovitimi in že utečenimi oblika-
mi sodelovanja nadaljevali in še kaj 
novega dodali. V porastu so prijavlje-
ni inovacijski projekti, ki omogočajo 
intenzivno sodelovanje med vrtci in 
zavodom. Zavedamo pa se tudi za-
htevnosti vloge strokovnega konzu-
lentstva. Menim, da bi prav v inova-
tivni dejavnosti morale okrepiti svojo 
povezovalno vlogo. 

Nedvomno ste svetovalke Zavoda 
za šolstvo opravile v času kuriku-
larne prenove vrtcev izjemno po-
membno svetovalno delo. Se stri-
njate?

Se strinjam. Največ zaslug ima za-
gotovo mag. Marjeta Domicelj, ki je 
sodelovala že pri pripravi Bele knjige 
o vzgoji in izobraževanju v R Sloveni-
ji ter bila članica kurikularne komisije 
za vrtce. Vrsto let je strokovno in od-
govorno vodila Oddelek za predšol-
sko vzgojo. Skupaj s svetovalkami je 
v času prenove pripravljala strokovno 
podporo vrtcem pri uvajanju Kuriku-
la za vrtce. Z namenom, da bi vrtcem 
tudi po postopnem uvajanju kuriku-
la nudili intenzivno strokovno podpo-
ro, smo uvedli v letu 2002 dinamičen 
model strokovne podpore. 

Ena izmed razmeroma uspešnih ob-
lik sodelovanja med prakso in Zavo-
dom za šolstvo so mentorske mreže. 

Kaj takšne mreže omogočajo?
Mreža mentorskih vrtcev omogoča 

različne načine srečanj, uporabo raz-
ličnih oblik in metod dela, obravnavo 
različnih vsebin, je demokratično za-
snovana s temeljnimi cilji: dvig kako-
vosti dela v vrtcih, spodbujanje profe-
sionalne rasti strokovnih delavcev ter 
utrjevanje ugleda in identitete javnih 
vrtcev. Vrtci te cilje v mreži uresniču-
jejo z ohranjanjem in poglabljanjem 
dobre prakse, z iskanjem rešitev na 
področjih, na katerih ostajajo dvo-
mi in odprta vprašanja, z izmenjavo 
izkušenj in širjenjem primerov do-
bre prakse ter s strokovnim povezo-
vanjem vrtcev. Na posvetu za ravna-
telje in ravnateljice vrtcev Slovenije, 
ki smo ga imeli 4. junija 2007 v Zre-
čah, lahko na osnovi opravljene eval-
vacije in dela v delavnicah rečem, da 
bomo to delo nadaljevali. Z veseljem 
tudi ugotavljam, da so vrtci pri pripra-
vi analiz in razvojno-aplikativnih pro-
jektov pripravljeni sodelovati z nami, 
kar so tudi izrazili v anketi. 

Nudite tudi svetovalne storitve? Se 
jih vrtci poslužujejo?

S svetovalkami ugotavljamo, da 
so izredno dobro sprejete različne 
svetovalne storitve in tematske kon-
ference, kjer gre za obravnavo aktu-
alnih vsebin, ki so dorečene s posa-
meznimi vrtci.

Kaj pa vizija prihodnjega dela z 
vrtci? Kaj pričakujete in kaj želi-
te?

Vizija dela z vrtci v prihodnje bo 
usmerjena v razvojno in inovativno 
dejavnost vrtcev ter nudenje strokov-
ne podpore vodstvenim in strokov-
nim delavcem pri udejanjanju na-
čel vseživljenjskega učenja v vrtcih 
s pomočjo razvojnega načrtovanja in 
spodbujanje kakovostnega izvajanja 
poslanstva vrtcev v Sloveniji.

Vam osebno in vsem ostalim sve-
tovalkam na Zavodu RS za šolstvo 
želimo, da to vizijo tudi uresničite.

Urednica
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Usklajen pristop vrtca in 
starša

                              
Vključevanje predšolskega otro-

ka v novo okolje vsebuje pogosto 
boleče procese ločevanja od star-
šev ter za seboj potegne celo vrsto 
sprememb v življenju. Te spremem-
be zahtevajo od otroka in hkrati od 
cele družine veliko energije, prila-
gajanja in spoprijemanja z lastno 
negotovostjo. Kako otrok sprejme 
vrtec, je odvisno od mnogih dejav-
nikov: od stopnje njegovega razvo-
ja, njegovega značaja, izkušenj in 
ravnanja nas odraslih. Otroštvo je 
obdobje človekovega razvoja, kjer 
ima učenje pomembno vlogo in so 
pridobljene izkušnje izrednega po-
mena za otrokov razvoj. Otrok se 
v interakciji z okoljem uči, se pre-
izkuša, spoznava, reorganizira mis-
li in izkušnje. Zato je usklajen pri-
stop vrtca in staršev pomemben za 
otrokov napredek in ni zanemar-
ljivo dejstvo, da se kakovost vrtca 
odraža med drugim tudi s kakovost-
jo sodelovanja s starši, kajti aktivno 

vključevanje staršev v ustvarjanje 
in ohranjanje učno vzgojnega pro-
cesa prinaša boljše rezultate. Hkrati 
pa ne smemo zanemariti dejstva, da 
v današnjem času živimo hitro, po-
vršno, obdani smo z množično vir-
tualno tehnologijo, kar posledično 
vpliva na način življenja posamez-
nika, družine, širše družbe. 

Upoštevanje in spoštovanje za-
sebnosti staršev je prav gotovo eden 
od pogojev za vzpostavljanje kvali-
tetnih medosebnih odnosov, kajti 
starši imajo »ob svojih otrocih« tu-
di svoje skrbi, svoje obveznosti in  
svoje cilje, ki jih želijo uresničiti, ži-
vijo svoj način življenja, imajo svo-
ja stališča, pričakovanja, probleme, 
izkušnje. Spreminjajoča se vloga 
staršev in demokratizacija družbe 
je vnesla v način komuniciranja v 
vzgoji in izobraževanju številne raz-
like, ki jim včasih s svojimi vredno-
tami in stališči ne zmoremo slediti 
predvsem pedagoški delavci. Zani-
manje za komunikologijo se je poja-
vilo v novejšem času, zlasti po drugi 
svetovni vojni, ko se je bil svet zara-
di tehnološkega napredka primoran 
bolj povezovati in sodelovati. Svet 
je postajal vedno »manjši« in danes 
ljudje vseh dežel sodelujemo tako 
posredno kot neposredno, vedno 
bolj smo odvisni drug od drugega. 
Informacijska doba tako najglobje 
označuje sodobni svet (povzeto po 
Trček 1994, str. 21–22).

Komunikacija v vrtcu
Beseda komunikacija je latinske-

ga izvora, pri čemer pomeni »com-
munis« skupen, »communicare« pa 
pomeni razpravljati, se posvetovati 
(Vreg 1990, str. 53, po Lepičnik Vo-
dopivec).  V medosebnih odnosih 
je komunikacija navadno govor, po-
govor, dogovor, zapovedi, navodila, 
vprašanja, informacije, neformal-
ni govor, izražanje čustev in stališč, 
vsakdanja socialna rutina. Sama 
kvaliteta medosebnih odnosov je 
mnogokrat odvisna od kvalitete ko-
municiranja in odnosi, ki jih ljudje 

med seboj spletamo, se oblikujejo 
na osnovi različnih motivov, nagi-
bov in ciljev, kar jim pravzaprav da-
je določeno psihodinamiko.

Komunikacija med vzgojitelji in 
starši je temelj za vzpostavljanje 
medosebnih odnosov. Izkazovanje 
empatije, sprejemanje in spošto-
vanje staršev je nujno potrebno za 
ustvarjanje ugodnejše podlage za 
razvoj osebnosti otroka in s tem lah-
ko uresničujemo načelo medseboj-
nega sodelovanja in kontinuiranega 
vzgojnega delovanja. Delo z ljud-
mi, še posebej na področju vzgoje 
in izobraževanja, ko prihajajo v in-
terakcijo trije sistemi (otrok, starši 
in vzgojno–izobraževalna instituci-
ja), sodi med zelo zahtevna podro-
čja dela, ki terjajo dobro strokov-
no kompetenco, kajti potrebe, ki 
usmerjajo medsebojne odnose med 
starši in vzgojitelji, so velikokrat 
različne, vendar v kolikor le te niso 
zadovoljene. Prav gotovo pa je otež-
kočeno tudi doseganje kvalitetnih 
medosebnih odnosov in zadovolju-
joča komunikacija.

Ljudje se v komuniciranju in 
ohranjanju odnosov nenehno sre-
čujemo in razhajamo, zato tvori ko-
municiranje pomemben in hkrati 
neizogiben del našega vsakdanjika. 
Tega se zavedamo tudi v vrtcu, ko s 
starši komuniciramo vse od prvega 
srečanja ali stika z našo institucijo.

»Človek je človeku govornik«, 
pravi Zupančič (2005) v svojih zbir-
kah retorike in izgovorjena beseda 
je najhitrejša pot do človeka, saj po-
tuje z zvočno hitrostjo in ko sprego-
vorimo ali ne, komuniciramo. Vsak-
danje komuniciranje s starši vsebuje 
številne ritualne reakcije, kot so po-
zdravljanje, neobvezni pogovori, 
izmenjava trenutnih informacij, ki 
zahtevajo sicer malo osebne pozor-
nosti, kljub vsemu pa je med vse-
mi temi informacijami prepletenih 
mnogo pomembnih odnosnih rela-
cij, ki zahtevajo večjo pozornost in 
skrb. V našem vrtcu se zavedamo, 
da na dobro počutje v vrtcu med 

Iz teorije v prakso

Povzetek

Pričakovanja staršev in po-
trebe družin so v današnjem 
času, v času hitrih in naglih 
sprememb, velike. Odzivanje 
strokovnih delavcev vrtca na 
te spremembe je nujno, prav 
gotovo pa nam prinašajo tudi 
zahteve po novih strokovnih 
kompetencah in drugačnem 
načinu razmišljanja. Življe-
nje v vrtcu terja usklajen pri-
stop vseh zaposlenih v vrtcu 
in staršev in je pomembno za 
otrokov napredek. Trditev, da 
je komuniciranje med starši 
in vzgojno-izobraževalnim si-
stemom lahko ogrožujoče, če 
gledamo nanj kot na problem, 
se mi je zdela izredno zanimi-
va za raziskovalno vprašanje v 
našem vrtcu Radlje ob Dravi.

Tradicionalni ali sodobni pristop 
komuniciranja v vrtcu
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drugim pomembno vpliva tudi spo-
sobnost konstruktivnega in učinko-
vitega kumuniciranja in odnosov, 
ki jih z otroki in s starši ustvarja-
mo, negujemo in ohranjamo v ča-
su bivanja v vrtcu. Komuniciranje 
je pomemben družbeni proces, si-
stem družbeno pomenljivega delo-
vanja ljudi in se je skozi zgodovino 
in spreminjajočo se vlogo staršev 
in demokratizacijo družbe spremi-
njal. Trditev, da je komuniciranje 
med starši in vzgojno–izobraževal-
nim sistemom lahko ogrožujoče, če 
gledamo nanj kot na PROBLEM, se 
mi je zdela zanimiva za raziskoval-
no vprašanje ali v našem vrtcu ko-
municiramo na tradicionalen ali na 
sodoben način.  Na podlagi vprašal-
nika, ki sem ga sestavila s pomoč-
jo trditev o različnih načinih komu-
niciranja v vzgoji in izobraževanju, 
sem želela potrditi mojo tezo, da se 
je v zadnjem desetletju komunika-
cija med starši in delavci v vzgoji in 
izobraževanju izboljšala oziroma 
spremenila. Menim, da je postala 
bolj empatična in podporna, motivi 
zanjo pa so različni in kompleksni. 
Lahko bi celo rekla, da je kot takš-
na nujna za nastanek in ohranjanje 
medosebnih in drugih kvalitetnih 
socialnih odnosov, ki so posledica 
trajnejših, ponavljajočih se interak-
cij med osebami (trikotnik: starši, 
otrok, strokovni delavci v vrtcu). V 
vzorec sem zajela skupino 21 star-
šev vrtca Radlje, katerih otroci so 
vključeni v naš vrtec najmanj tret-
je šolsko leto. Povzamem lahko, da 
imajo starši na podlagi vrnjenih in 
ovrednotenih vprašalnikov dobro 
mnenje o komuniciranju strokovnih 
delavk z njimi. Všeč so jim odprti, 
sproščeni, zaupljivi odnosi. Prav go-
tovo pa je komunikacija večno neiz-
peta tema pri delu z ljudmi.

V našem vrtcu smo mnenja, da 
svoja življenja povezujemo z življe-
nji tistih, s katerimi smo v odnosih.  
»V odnosu gre torej za povezana živ-
ljenja.« (Giddens 2000, povzeto po 
Ule 2005).

Dejstvo je, da se zavedamo, da je 
partnersko sodelovanje s starši iz-
jemnega pomena zaradi stopnje za-
upanja v nekem dokaj formalnem 

odnosu, ki vsebuje neposredne iz-
menjave mnenj, predstave o dru-
gih, čustvene odnose … Naše soci-
alne interakcije s starši je razumeti 
torej kot »čopiče«, ki rišejo podobe 
socialnih odnosov po platnu social-
nega življenja, in ne kot »opeke«, iz 
katerih so odnosi sestavljeni. Zado-
voljna sem, da so starši potrdili mo-
jo tezo o dobrem partnerskem sode-
lovanju, o komuniciranju v našem 
vrtcu kot procesu, kajti komunicira-
nje je še posebej v vrtcu večplastno 
in se na več ravneh prepleta z odno-
si z ljudmi.

Seveda pa bi bilo zanimivo to te-
zo razvijati naprej na nivo celega 
vrtca, kajti v vzorec je bilo v razis-
kavi vključenih le 21 staršev ene-
ga oddelka in dve strokovni delavki 
(vzgojiteljica in pomočnica vzgojite-
ljice). Najbolj opazen preplet tradi-
cionalnega in sodobnega pristopa v 
komuniciranju je po mnenju staršev 
še vedno:
1. v vsebini komuniciranja, ko so 

nekateri starši (7) mnenja, da je 
vsebina pogovora predpisana in 
obvezna s strani institucije. 

2. s sedežnem redu preko mize, ko 
starši (7) sedijo nasproti vzgoji-
teljici.

3. ob mnenju staršev, ki menijo 
(10), da vzgojiteljici vse starše 
obravnavata enako, kar se je ob 
njihovih dodatnih komentarjih 
izkristaliziralo ko pozitivno (»S 
tem mislim, da ne dela nikakrš-
nih razlik in da smo vsi starši 
»njenih« otrok v skupini.«).

Na podlagi ovrednotenih rezulta-
tov sem prišla do zaključka, da smo 
ravno v zadnjih letih zaradi potre-
be BITI ENAKOVREDEN PARTNER 
STARŠEM veliko truda vložili v kva-
litetno ter strokovno podkrepljeno 
komuniciranje s starši, v okrepitev 
vseh strokovnih delavk (vzgojite-
ljic in njihovih pomočnic) s pomoč-
jo izobraževanja govorne umetno-
sti (seminar retorike – Šola retorike 
Ljubljana) in v študijske skupine s 
poudarkom na sodelovanju s star-
ši. Zanimiva bi bila tudi longitudi-
nalna študija o spreminjanju načina 
komunikacije pedagoških delavcev 
v vzgoji in izobraževanju in staršev 
skozi različne družbene sisteme in 
hitro spreminjajoče se potrebe star-
šev v današnjem času.

Zaključne misli
Z. Zupančič (2005) pravi, da ima 

vsaka družba in vsak narod svoj go-
vor. Pomembno je dejstvo, da se 
govorice in jezika otrok nauči že v 
prvih letih življenja, za kar v veliki 
meri skrbi družina. 

Vzgojno–izobraževalna institu-
cija bi morala postopoma rasti iz 
družinskega življenja; morala bi 
prevzeti dejavnosti, ki jih otrok že 
pozna od doma, in jih nadaljeva-
ti. Izhajam iz trditve, da je čustve-
no ozračje v vrtcu poglavitno, tako 
med vzgojiteljicami in otroki, kot 
med starši in vzgojiteljicami. Zau-
panje je temeljni kamen, s katerim 
začenjamo oziroma bi morali zače-
njati komunikacijski proces v vrt-

Iz teorije v prakso



vzgojiteljica 18

Iz teorije v prakso

cu. V vrtcu se zavedamo, da imajo 
različne družine različne interak-
cijske stile. Odprtost, sproščenost, 
in komunikacija tako z otroki kot z 
njihovimi starši nam omogoča, da 
dobivamo odgovore na izredno ob-
čutljiva vprašanja.

1. Kaj je všeč otroku v vrtcu in kaj 
njegovim staršem?

2. Kako prisluhniti otroku ali star-
šem, da ga bomo slišali?

3. Kakšne oblike sodelovanja si že-
lijo starši?

4. Kakšne vsebine so pomembne 
za učenje otrok v spodbudnem 
okolju?

5. Kako reagirajo otroci in kako 
njihovi starši na vsakodnevne 
življenjske izkušnje v povezavi z 
vrtcem?

6. Kako otrok pokaže zmedenost, 
skrb, radost, veselje ali kako 
starši izrazijo zadovoljstvo oziro-
ma nezadovoljstvo nad načinom 
dela?

Zavedamo se, da ima komunici-
ranje osrednjo vlogo v našem živ-
ljenju. Kako vodimo svoje življenje, 
kako doživljamo in osmišljamo svo-
je bivanje, kako razvijamo svoje od-
nose na  osebnem in profesionalnem 
nivoju, kako ustvarjalni in produk-
tivni smo, je v mnogočem odvisno 
od naših komunikacijskih spretno-

sti, sposobnosti in znanj. V vrtcu 
smo nenehno obkroženi z drugimi 
ljudmi, s katerimi smo v različnih 
socialnih, delovnih, čustvenih sti-
kih in odnosih. Komuniciranju se 
ne moremo odpovedati. Še posebej 
je pomembno v vrtcu, kajti otroci v 
predšolskem obdobju so zelo ranlji-
va in občutljiva bitja, ki potrebujejo 
odrasle, s katerimi se učijo ubesede-
nja različnih procesov, ki se jim do-
gajajo v institucionalni vzgoji.

Menim, da je nujno, da smo v 
komunikaciji postali vsaj v pred-
šolskem obdobju partnerji, kajti s 
pomočjo staršev in kvalitetnih dvo-
smernih komunikacijskih procesov 
v vzgojno–izobraževalnem proce-
su lahko  delimo vodenje z otroki. 
V predšolskem sistemu, ki je zelo 
ohlapno naravnan in dopušča avto-
nomnost za specifiko v okolju, času 
in prostoru, v našem vrtcu ustvar-
jamo pozitivne odnose z družino, 
ohranjamo pomen družine za otro-
kov razvoj, spodbujamo starše, da 
spoznajo naše življenje in delo v 
vrtcu ali se nam pridružijo na raz-
ličnih izletih, bogatimo medgenera-
cijske razlike s pomočjo razširjene 
družine otrok, ki v današnjem ča-
su zaradi delovnih obveznosti star-
šev ponovno pridobiva na pomenu, 
in še bi lahko naštevala. Strokovna 
avtonomnost, podkrepljena z širo-
kim spektrom različnih znanj stro-

kovnih delavk v vrtcu, in odprto, 
kvalitetno, vzajemno povezovanje 
s starši, je prav gotovo potreba, ki 
se ob visokih pričakovanjih staršev, 
odraža na vsakem koraku. Dobro je, 
da se zavedamo, da današnji starši 
potrebujejo enakopravnega in pred-
vsem razumevajočega sogovornika 
in naša profesionalna naloga je, da 
se njihovim željam in potrebam pri-
bližamo v mejah naših strokovnih 
kompetenc in avtonomnosti.
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Sodelovanje vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljice – predstavitev raziskave

Cilji raziskovanja so bili:

- proučiti timsko organiziranost 
na študijskem primeru izbrane-
ga vrtca,

- spoznati, koliko vzgojitelji po-
vezujejo uspešnost izvedbenega 
kurikuluma s timskim delom,

- ugotoviti, v čem je prednost tim-
skega povezovanja pred individu-
alnim delom vzgojitelja v vrtcu,

- spoznati, katere so prednosti in 
slabosti v študijskem primeru iz-
branega vrtca,

- ugotoviti, katere so  nadaljne 
razvojne možnosti za timsko so-
delovanje v javnem vrtcu.

Opredelili smo raziskovalna vpra-
šanja, postavili raziskovalne hipote-
ze in določili spremenljivke. Osnovno 
raziskovalno vprašanje je bilo zaobje-
to v proučitvi timskega dela vzgojite-
ljic in pomočnic vzgojiteljic v vrtcu.

Zanimalo nas je:
- kako je timsko delo upoštevano 

v kurikularni prenovi vrtcev,
- kako vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic ocenjujejo uspešnost 
kurikularne prenove,

- kako kakovostno je sodelovanje 
med vzgojiteljem in pomočni-
kom vzgojitelja v izvedbenem 
kurikulumu oddelka,

- kakšne so prednosti timskega dela,
- kje je mogoče v vrtcu timsko so-

delovati in na kakšen način.

Predvidevali smo:
- da je timsko sodelovanje vklju-

čeno v  kurikularno prenovo 
vrtcev,

- da sodelovanje med vzgojiteljico 
in pomočnico vzgojiteljice v od-
delku temelji na kurikularnih 
načelih,

- da sodelovanje v paru spontano 
prerašča v timsko sodelovanje,

- da je potrebno v posameznem 
vrtcu oblikovati organizirano 
mrežo timov strokovnih delav-
cev,

- da strokovni delavci v timih vidi-
jo več prednosti kot slabosti.

Odločili smo se za raziskovalne 
metode in določili raziskovalni vzo-
rec. Izbrali bomo postopke za zbira-
nje podatkov in opisali instrumente. 
Nato smo pridobili podatke, jih ure-
dili in obdelali ter interpretirali.

Raziskovalne metode
Uporabili smo empirično kva-

litativno in aplikativno raziskavo 
po deskriptivni metodi. Empirič-
no zato, ker raziskujemo trenut-
no pedagoško stvarnost v javnih 
vrtcih in na osnovi podatkov iz te 
stvarnosti. Kvalitativno zato, ker 
raziskujemo kakovost pojava pa 
tudi zato, ker je v anketnem vpra-
šalniku večina vprašanj odprte-
ga in polodprtega tipa, prav tako 
pa dajeta kakovostne podatke tu-
di intervju in neposredno opazo-
vanje. Deskriptivna je raziskava 
zato, ker stvarnost opisujemo, ne 
da bi nanjo vplivali. Aplikativno 
je zato, ker so nekatera spoznanja 
raziskave uporabna tudi v nepo-
sredni praksi.

Raziskovalni vzorec
Konkretna populacija so strokov-

ni delavci v javnih vrtcih v Republi-
ki Sloveniji v šolskem letu 2004/05. 
Izbrala sem neslučajnostni namen-
ski vzorec za študijo primera in si-
cer javni vrtec v celjski regiji, ki ima 
po moji oceni največ izkušenj s tim-
skim delom. V raziskavo smo zaje-
li vse vzgojiteljice in pomočnice iz-
branega vrtca, skupaj 60 strokovnih 
delavcev ter ravnateljico. V razis-
kavi smo vrtcu zagotovili potrebno  
nerazpoznavnost tako, da ga obra-
vnavam pod oznako »JVC«.

Postopki zbiranja podatkov
Upoštevali smo triangulacijski 

pristop, zato smo pridobili podatke 
na tri načine:
- z anketo med strokovnimi de-

lavci v izbranem vrtcu. Anketa 
je standardizirana raziskovalna 
tehnika (Sagadin 1992; Čagran 
in Pšunder 2003) za zbiranje po-
datkov o objektivnih dejstvih v 
raziskovalne namene. Za anketo 
smo uporabili anketni vprašalnik;

- z intervjujem ravnateljice v 
izbranem vrtcu. Intervju je teh-
nika, v kateri je bistven odnos 
med raziskovalcem in inter-
vjuvancem. Uporabili smo ne-
standardiziran polstruktururan 
intervju (Tratnik 2002), ker smo 
se želeli neposredno pogovarjati 
z ravnateljico in videti njen od-
ziv na zastavljena vprašanja;

- z analizo timskega srečanja 
vzgojiteljic in pomočnic vzgo-
jiteljic.
Neposredno opazovanje je tehnika, 

s katero opazujemo vzgojno-izobra-
ževalni proces. Za opazovalno tehni-
ko smo  se odločili zato, ker menimo, 
da moramo sami neposredno opazo-
vati vzgojno-izobraževalni proces v 
konkretno organiziranem prostoru 
vrtca, če hočemo dobiti uvid v resnič-
nost uveljavljenih sprememb, ki se 
nanašajo na timsko delo.

Pri raziskovanju smo uporabili na-
slednje instrumente:

Povzetek:
Namen raziskave, ki sem jo 

opravljala za diplomsko nalo-
go pod mentorstvom de. Jurke 
Lepičnik Vodopivec, je bil pro-
učiti sodelovanje vzgojiteljice 
in pomočnice vzgojiteljice v 
tandemu in timu pri izvajanju 
nalog kurikuluma javnega vrt-
ca. Zavestno uvajanje timskega 
sodelovanja v prakso vrtcev za-
hteva kompleksne organizacij-
ske, komunikološke in psihodi-
namske pristope (Mayer 1995). 
Ker je zorenje v tim vzgojiteljev 
je dolgotrajen proces, ki zahte-
va vsaj dve leti sistematičnega 
dela (prav tam), nas zanima, 
dosežena kakovost tega sode-
lovanja. 
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- protokol za vodeni intervju: pripravljena polstruk-
turirana vprašanja, snemanje s pomočjo kasetofona 
na audiokasetni trak;

- opazovalni list za neposredno opazovanje med sreča-
njem tima vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic;

- anketni vprašalnik.

V nadaljevanju bom predstavila samo tisti del raziska-
ve, ki je bil opravljen z anketnimi vprašalniki. Razdelila 
sem 60 anketnih vprašalnikov, od tega 30 vzgojiteljicam  
in prav tako 30 anketnih vprašalnikov vzgojiteljicam po-
močnice. Iz vrnjenih anketnih vprašalnikov je razvidno, 
da jih 25 (83  %) zaseda delovno mesto vzgojiteljice in  27 
(90  %) delovno mesto pomočnice vzgojiteljice.

Postopki obdelave podatkov.

1. Delovno mesto
     Vprašanje: Katero delovno mesto zasedate?

2. Dejavnosti, pri katerih vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice sodelujeta v paru

    Vprašanje: V katerih spodaj naštetih dejavnostih 
sodelujeta v paru (tandemu

Graf štev. 1: Delovno mesto

Drugo:
 - individualni zapisi o otrocih,
 - zbiranje materiala,
 - priprava didaktičnih sredstev,
 - priprava prostorov izven igralnice (igrišča).

Graf štev. 2: Dejavnosti, pri katerih vzgojiteljica in 
pomočnica vzgojiteljice sodelujeta v paru

Dobljeni rezultati kažejo, da v vseh naštetih dejavno-
stih sodelujeta obe strokovni delavki. Vse vzgojiteljice 
(100 %) opravijo dnevno evalvacijo izvedbenega kuri-
kula skupaj v tandemu. Prav tako velik odstotek vzgo-
jiteljic (92 %) skupaj s pomočnico vzgojiteljice evalvira 
in načrtuje temo, skupaj izvaja kurikulum oddelka in 
tako poskrbi tudi za pripravo vzgojnih sredstev. Vzgoji-
teljice so izpostavile skupno oblikovanje individualnih 
zapisov o otrocih, skupno zbiranje materiala in izdelo-
vanje didaktičnih sredstev za vzgojno delo. Tudi vzgo-
jiteljice pomočnice aktivno sodelujejo v paru v vseh 
naštetih dejavnostih. Po njihovi oceni najpogosteje so-
delujejo pri evalvaciji in načrtovanju teme (96 %), pri 
dnevnem načrtovanju in organizaciji prostora (89 %), 
medtem, ko se v tandemu pripravlja na sodelovanje s 
starši (78 %) anketiranih vzgojiteljic pomočnic.

Delno razhajanja med oceno vzgojiteljic in oceno 
vzgojiteljic pomočnic je v postavki dnevne evalvacije 
izvedbenega kurikuluma. Morda so ravno vzgojiteljice 
– vodje oddelkov tiste, ki lahko vzpodbudno vključijo 
svojo pomočnico tudi v dnevno evalvacijo izvedbenega 
kurikula njunega oddelka.

3. Ocena sodelovanja v paru
Vprašanje:  Kako ocenjujete svoje sodelovanje v paru 

(tandemu)?

Utemeljitve vzgojiteljic:
 -    upoštevanje mnenj in predlogov,
 - dobra komunikacija,
 - odgovornost, strokovnost,
 - fleksibilno delo obeh delavk,
 - sodelavka čaka na navodila in usmeritve.

Utemeljitve vzgojiteljic pomočnic:
 - upošteva moje pobude in ideje,
 - skupno načrtovanje.

Tabela štev.1: Delovno mesto

Delovno mesto Vzgojiteljice Pomočnice 
vzgojiteljic

Število odgovorjenih vprašalnikov 25 27

Odstotek odgovorjenih vprašalnikov 83 % 90 %

Tabela štev. 2: Dejavnosti, pri katerih vzgojiteljica in 
pomočnica vzgojiteljice sodelujeta v paru.

Zap. Vrsto dejavnosti Vzgojiteljice Pom.  
vzgojiteljice

a) Dnevna evalvacija 25 100 % 18 67 %
b) Dnevno načrtovanje 23 92 % 24 89 %
c) Izvajanje kurikula v oddelku 24 96 % 21 78 %
d) Sodelovanje s starši 20 80 % 21 78 %
e) Evalvacija in načrtovanje 24 96 % 26 96 %
f) Organizacija prostora 21 84 % 24 89 %
g) Priprava vzgojnih sredstev 24 96 % 23 85 %
h) Drugo 3 12 % 1 4 %
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Graf štev.3: Ocena sodelovanja v paru

Pri oceni sodelovanja v paru so razvidni primerlji-
vi rezultati, saj je odgovorilo 23 vzgojiteljic (92%) in 
25 vzgojiteljic pomočnic (93 %), da v paru s sodelav-
ko enakovredno sodelujeta. Ena vzgojiteljica (4 %) in 
dve pomočnici vzgojiteljice ocenjujejo (7 %), da so v 
podrejeni vlogi. Med tem ko mora ena vzgojiteljica pre-
vzeti pomembnejšo vlogo in dajati ustrezna navodila in 
usmeritve svoji sodelavki. Svoje odgovore so podkrepile 
s svojimi utemeljitvami predvsem vzgojiteljice, ki vidijo 
enakovredno sodelovanje v medsebojnem upoštevanju 
mnenj, predlogov, v dobri komunikaciji in v fleksibil-
nem pristopu obeh sodelavk v tandemu. Enakovredno 
sodelovanje jim omogoča večjo strokovnost in jim daje 
priložnost za medsebojno učenje.

4.  Načela, ki jih vzgojiteljice in pomočnice vzgojite-
ljic uresničujejo pri svojem delu

Vprašanje: Kurikularne cilje uresničujemo s pomočjo 
načel. V tabeli označite, katera načela, po vašem mne-
nju, uresničujete pri svojem delu.

Tabela štev. 4: Načela, ki jih vzgojiteljice in pomočni-
ce vzgojiteljic uresničujejo pri svojem delu

Graf štev. 4: Načela, ki jih vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic uresničujejo pri svojem delu.

Rezultati kažejo, da vzgojiteljice kot pomočnice 
vzgojiteljic kurikularne cilje uresničujejo s pomočjo 
prepoznavanja načel. Pri svojem delu tako upoštevajo 
in prepoznavajo vsa navedena načela. Rezultati doblje-
ni pri vzgojiteljicah so primerljivi z rezultati vzgojiteljic 
pomočnic.

Tabela štev. 3: Ocena sodelovanja v paru

Zap. Ocena sodelovanja v paru Vzgojiteljice Pom.  
vzgojiteljice

a) Enakovredno sodelovanje 23 92 % 25 93 %

b) Podrejena vloga, obvelja volja 
sodelavke 1 4 % 2 7 %

c) Vodilna vloga v paru 1 4 % 0 0 %

d) Utemeljitve 23 92 % 25 93 %

Zap. Vrsta načela Vzgojiteljice Pom.  
vzgojiteljice

1. Načelo demokratičnosti in 
pluralizma. 25 100 % 27 100 %

2.

Načelo odprtosti kurikula, 
avtonomnosti ter strokovne 
odgovornosti vrtca in stro-
kovnih delavcev v vrtcu.

25 100 % 27 100 %

3.

Načelo enakih možnosti in 
upoštevanje različnosti med 
otroki ter načelo multikultu-
ralizma.

24 96 % 25 93 %

4. Načelo omogočanja izbire in 
drugačnosti. 25 100 % 25 93 %

5. Načelo spoštovanja zasebno-
sti in intimnosti. 24 96 % 26 96 %

6. Načelo uravnoteženosti- 20 80 % 18 67 %

7. Načelo strokovne utemeljeno-
sti kurikula. 21 84 % 20 74 %

8. Načelo horizontalne poveza-
nosti. 22 88 % 19 70 %

9. Načelo vertikalne povezanosti 
oz. kontinuitete. 21 84 % 18 67 %

10. Načelo sodelovanja s starši. 25 100 % 24 89 %

11. Načelo sodelovanja z okoljem. 22 88 % 19 70 %

12.
Načelo timskega načrtovanja in 
izvajanja predšolske vzgoje ter 
strokovnega spopolnjevanja.

25 100 % 26 96 %

13. Načelo kritičnega vrednotenja. 22 88 % 23 85 %

14. Načelo razvojno procesnega 
pristopa. 25 100 % 22 81 %

15.

Načelo aktivnega učenja in 
zagotavljanja možnosti ver-
balizacije in drugih načinov 
izražanja.

24 96 % 24 89 %
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5. Vrste  in struktura timov
        Vprašanje: V kakšnem timu sodelujete?

Tabela štev. 5: Vrste in struktura timov

Graf štev. 5: Vrste in struktura timov

Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da se vse vzgoji-
teljice in tudi pomočnice vzgojiteljic vključujejo v stro-
kovne time in predstavljajo mrežo medsebojnega po-
vezovanja in sodelovanja. Število članov posameznega 
tima je različno, tudi znotraj določene starostne struk-
ture oddelkov deluje več timov.   

6. Prednosti in slabosti timskega sodelovanja
   Vprašanje: V čem vidite prednosti in slabosti tim-

skega sodelovanja? 

Tabela štev. 6: Prednosti timskega sodelovanja

Tabela štev. 6: Slabosti timskega sodelovanja

Zap. Slabosti Vzgojiteljice Pom.  
vzgojiteljice

a) Nepripravljenost za sodelovanje 4
b) Neupoštevane dogovorov 2 1
c) Različna izobrazbena struktura 2 0
d) Oddaljenost od centralnega vrtca 1 0
e) Težave z usklajevanjem časa 1 0
f) Premalo vzgojnih sredstev 1
g) Medsebojno spoštovanje 3

Pri timskem sodelovanju vidijo vzgojiteljice in po-
močnice vzgojiteljic tako prednosti kot tudi slabosti. 
Prednosti  vidijo v medsebojni izmenjavi izkušenj, v 
kakovostnejšem načrtovanju in medsebojnem učenju. 
Timsko sodelovanje prinaša po oceni vzgojiteljic ter 
vzgojiteljic pomočnic večjo strokovnost in več kako-
vostnih spodbud za otroke. Pomočnice vzgojiteljic po-
sebej izpostavijo uspešno reševanje strokovnih dilem, 
v timu pa se seznanijo tudi z različnimi novostmi. Več 
slabosti timskega sodelovanja so izpostavile vzgojitelji-
ce, saj je še vedno prisotna nepripravljenost za sode-
lovanje, moti jih neupoštevanje sprejetih dogovorov in 
različna izobrazbena struktura članov tima.

Tudi vzgojiteljice pomočnice moti, če člani ne upoš-
tevajo sprejetih dogovorov, posebej pa so izpostavile 
problem medsebojnega spoštovanja. Predvidevam, da 
se ne počutijo  enakovredne, njihovi predlogi in ideje so 
ne upoštevajo. Veliko število vzgojiteljic (13) in vzgoji-
teljic pomočnic (20) je napisalo, da sploh ne vidi slabo-
sti timskega sodelovanja. 

7. Ocena vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o uspe-
hu kurikularne prenove vrtca

Vprašanje: Ocenite, prosim, uspešnost kurikularne 
prenove po posameznih elementih in dopišite svoje mne-
nje o uspešnosti prenove v vrtcu. 

Tabela štev. 7: Ocena vzgojiteljic

Zap. Element kurikularne 
 prenove.

Zelo  
uspešno Uspešno Manj  

uspešno

a)

Upoštevanje priča-
kovanj, želja, potreb 
staršev in sodelova-
nje z njimi.

8 32 % 17 68 % 0 0 %

b)
Omogočanje individu-
alnosti, drugačnosti 
in izbire.

17 68 % 7 28 % 1 4 %

c)
Omogočanje intim-
nosti in zasebnosti 
(umika).

16 64 % 8 32 % 1 4 %

d) Rekonceptualizacija 
časa. 9 36 % 15 60 % 1 4 %

e) Reorganizacija pros-
tora in opreme. 10 40 % 15 60 % 0 0 %

f)
Uravnoteženost po-
dročij dejavnosti in 
njihovo povezovanje.

7 28 % 18 72 % 0 0 %

Vrste timov v vrtcu glede  
na starost otrok v oddelku

Število  
anketiranih

1 – 2, prvo starostno obdobje 4

1 – 3, prvo starostno obdobje 8

2 – 4, kombinirano prvo in drugo starostno obdobje 12

2 – 6, kombinirano prvo in drugo starostno obdobje 4

3 – 6, drugo starostno obdobje 6

4 – 6, drugo starostno obdobje 18

Zap. Prednosti Vzgojiteljice Pom.  
vzgojiteljice

a) Medsebojna izmenjava izkušenj          13       8

b) Kakovostnejše načrtovanje          10 7

c) Medsebojno učenje           7 8

d) Delitev  odgovornosti            5 1

e) Večja strokovnost 2 2

f) Več spodbud za otroke 3 2

g) Seznanjanje z novostmi 0 5

h) Reševanje strokovnih dilem 0 7
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g) Dvig kakovosti medo-
sebnih interakcij. 4 16 % 21 84 % 0 0 %

h)

Timsko načrtovanje: 
avtonomnost in odgo-
vornost strokovnih 
delavcev in kritično 
vrednotenje.

9 36 % 16 64 % 0 0 %

Graf štev. 7: Ocena vzgojiteljic

Tabela št. 8 

Zap. Element kurikularne 
prenove

Zelo  
uspešno Uspešno Manj  

uspešno

a)

Upoštevanje priča-
kovanj, želja, potreb 
staršev in sodelova-
nje z njimi.

14 52 % 13 48 % 0 0 %

b)
Omogočanje individu-
alnosti, drugačnosti 
in izbire.

21 78 % 5 19 % 1 4 %

c)
Omogočanje intim-
nosti in zasebnosti 
(umika).

15 56 % 11 41 % 1 4 %

d) Rekonceptualizacija 
časa. 8 30 % 19 70 % 0 0 %

e) Reorganizacija pros-
tora in opreme. 16 59 % 9 33 % 2 7 %

f)
Uravnoteženost po-
dročij dejavnosti in 
njihovo povezovanje.

14 52 % 13 48 % 0 0 %

g) Dvig kakovosti medo-
sebnih interakcij. 10 37 % 15 56 % 2 7 %

h)

Timsko načrtovanje: 
avtonomnost in 
odgovornost stro-
kovnih delavcev in 
kritično vrednotenje.

13 48 % 13 48 % 1 4 %

Mnenja vzgojiteljic o prenovi v vrtcu: 
- prenovo ocenjujem kakovostno, dobro (6),
- potekala je brez stresov in postopoma (3),
- strokovna pomoč in usmerjanje ravnateljice (3),
- višja kakovost življenja otrok v vrtcu (2),
- strokovno izobraževanje (2),
- boljši kadrovski in prostorski pogoji (1),
- večja avtonomnost in strokovna rast (2).

Mnenja pomočnic vzgojiteljic o prenovi v vrtcu: 
- prenova poteka uspešno (6),

- s sprotno evalvacijo vplivamo na izboljšanje posa-
meznih elementov prenove (2),

- nenehno strokovno izpopolnjevanje (2),
- več je medsebojnega sodelovanja (1),
- vrtec je otrokom bolj prijazen (2),
- sem prekratek čas zaposlena, da bi lahko dala oceno (1).

Graf štev. 8: Ocena pomočnic vzgojiteljic

Dobljeni rezultati kažejo, da oba strokovna profila podo-
bno ocenjujeta posamezne elemente kurikularne prenove.  

8. Možnosti timskega sodelovanja
 Dobljeni rezultati kažejo, da vzgojiteljice (96 %) in 

pomočnice vzgojiteljice (96 %) prepoznajo v timskem 
sodelovanju največ priložnosti za medsebojno učenje, 
sledi prepričanje, da lahko vsaka strokovna delavka pri-
speva svoj delež kakovosti (vzgojiteljice: 80 %, pomoč-
nice vzgojiteljice 70 %). Vzgojiteljice odgovarjajo, da v 
timu lahko opravijo kakovostnejšo evalvacijo (80 %), 
medtem, ko je o tem prepričanih 67 % vzgojiteljic po-
močnic. 72 % vzgojiteljic vidi v timskem sodelovanju 
priložnost za lažje reševanje profesionalnih problemov, 
o tem razmišlja 74 % vzgojiteljic pomočnic.

   
Vprašanje: V čem prepoznate možnosti timskega so-

delovanja?

Tabela štev.9: Možnosti timskega sodelovanja

Zap. Timsko sodelovanje Vzgojiteljice Pomočnice 
vzgojiteljic

a) V timu se medsebojno učimo. 24 96 % 26 96 %

b)
Lažje in hitreje rešujemo pro-
fesionalne probleme in etične 
dileme.

18 72 % 20 74 %

c) Skupaj lahko naredimo kako-
vostnejšo evalvacijo. 20 80 % 18 67 %

d) Skupaj laže opredelimo in do-
segamo cilje. 17 68 % 20 74 %

e)
V timu hitreje in kakovostneje 
oblikujemo predloge kurikular-
nih vsebin v posamezni temi.

19 76 % 21 78 %

f)
Pri timskem izvajanju vsaka 
strokovna delavka prispeva 
svoj delež kakovosti.

20 80 % 19 70 %

g) Drugo 0 0 % 0 0 %
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Graf štev. 9: Timsko sodelovanje

9. Čas trajanja sestanka tima
Vprašanje: Koliko časa traja sestanek vašega tima?

Tabela štev.10: Čas trajanja sestanka  tima 

Zap. Trajanje tima Vzgojiteljice Pomočnice  
vzgojiteljic

a) Dve šolski uri 19 76 % 22 81 %

b) Tri šolske ure 5 20 % 5 19 %

c) Drugo 1 4 % 0 0 %

Graf štev.10: Čas trajanja sestanka tima
Strokovne delavke ocenjujejo, da porabijo za sreča-

nje svojega tima dve šolski uri (78,5  %), manjši odsto-
tek (19,5  %) navaja tri šolske ure, medtem, ko ena stro-
kovna delavka ocenjuje čas trajanja sestanka tima na 
120 minut. Pet strokovnih delavk je dopolnilo svoje od-
govore s pojasnilom, da čas trajanja sestanka prilaga-
jajo potrebam osameznega tima (poglabljanje v stro-
kovno temo, reševanje strokovnih dilem, dogovarjanje, 
delitev nalog), kar podaljša čas srečanja. 

10. Vpliv sodelovanja v timu in paru na kakovost vrtca
Vprašanje: Kako pomembno prispeva sodelovanje v 

paru in timu h kakovosti kurikula v vrtcu?

Tabela štev. 11: Vpliv sodelovanja v timu in paru na 
kakovost vrtca

Zap. Vpliv sodelovanja h dvigu  
kakovosti v kurikulu Vzgojiteljic Pomočnic  

vzgojiteljic

a)

Sodelovanje med strokov-
nimi delavci v paru in timu 
pomembno prispeva h kako-
vosti vrtca.

25 100 % 24 89 %

b)
Sodelovanje med strokov-
nimi delavci ne vpliva na 
kakovost vrtca.

0 0 % 1 4 %

c) Kakovost vrtca je bolj od-
visna od  . . . 0 0 % 2 7 %

Drugo: 
- od dobrega vodenja vodilnih delavcev,
- strokovno izobraževanje,
- fleksibilnost delavcev,
- odprtost za novosti.

Graf štev. 11: Vpliv sodelovanja v timu in v paru na 
kakovost vrtca

Dobljeni rezultati kažejo, da so vzgojiteljice (100 %) 
kot tudi pomočnice vzgojiteljic (89 %) prepričane, da  
sodelovanje med strokovnimi delavci v paru in timu po-
membno vpliva na kakovost izvajanja kurikula v vrtcu. 

Literatura:
Železnik, J. Diplomska naloga. Pedagoška fakulteta. Mentor: Jurka 

Lepičnik Vodopivec.

Jožica Železnik, dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Iz teorije v prakso
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Šestnajstega posveta Skupnosti 
vrtcev Slovenije, ki je bil od 26. do 
27. marca 2007 v  Kongresnem cen-
tru hotela Slovenija v Portorožu, se 
je udeležilo 530 strokovnih delavcev 
iz cele Slovenije. Programski svet, ki 
mu je predsedovala Zora Ketiš, rav-
nateljica Vrtca Šentjur, ga je name-
nil kulturni dediščini v predšolski 
vzgoji v javnih vrtcih. 

Posvet je odprla predsednica 
Skupnosti vrtcev Slovenije, Štefani-
ja Meršnik, ki je v aktualno obarva-
nem govoru poudarila odločenost 
Skupnosti, da vztraja na doseženih 
standardih v javnih vrtcih. Namest-
nica ministra za šolstvo in šport, 
državna sekretarka dr. Magdalena 
Šverc, je s prikupno zgodbico spod-
budila udeležence posveta k uspeš-
nemu delu na posvetu.

Prvi dan je bil namenjen pred-
vsem plenarnim referatom. Prof. 
dr. Janez Cvirn, zgodovinar s Filo-
zofske fakultete v Ljubljani, je po-
peljal poslušalke in poslušalce skozi 
zgodovinski pregled razvoja vrtcev: 
od zavetišč za otroke v času zgod-
njega kapitalizma v razvitih drža-
vah zahoda do vrtcev kot moder-
nih institucij za vzgojo in učenje 
predšolskih otrok. Dr. Lidija Tav-
čar iz Narodne galerije v Ljubljani 
je spregovorila o razvoju in muzej-
ski pedagogiki za predšolske otroke 
na naših tleh. Andreja Rihter, direk-
torica Muzeja novejše zgodovine v 
Celju, pa je spregovorila o razvoju 
in možnostih prvega otroškega mu-
zeja na Slovenskem, Hermanovem 
brlogu. Sledili sta dve predstavitvi 
dobre prakse, plenarna predavanja 
pa je zaključil prof. dr. Janez Boga-
taj, prav tako iz Filozofske fakulte-
te v Ljubljani, med vzgojitelji gotovo 
najbolj poznani in cenjeni slovenski 
etnolog. Z odločno besedo se je pov-
sem jasno opredelil do najpogostej-
ših pomanjkljivosti pri vzgojnem 
delu za ohranjanje kulturne dedišči-
ne na Slovenskem. Naj naštejem ne-
kaj njegovih bistvenih poudarkov:

- poznati je potrebno raznolikost 
kulturne dediščine na Sloven-

skem, zato ne govorimo o »slo-
venski« kulturni dediščini; 

- kulturna dediščina je vedno kra-
jevno umeščena, zato naj otrok 
spoznava krajevno značilno 
dediščino (v mestu meščansko 
in primestno, na podeželju po-
deželsko oz. kmečko);

- ne smemo se ustavljati le na 
ponavljanju zgodovinskega 
spomina (kaj so delali, kako so 
živeli, kaj so uporabljali … naši 
predniki), saj kulturna dediščina 
omogoča raznovrstne ustvarjal-
ne možnosti za otroke;

- pomembno je zavedanje, da 
imajo tudi otroci svoj dediščino, 
zato otrok ne oblačimo v kičaste 
narodne noše odraslih, ampak 
v kostume določenega obdobja, 
ki so jih nosili otroci; iz otrok ne 
delajmo pomanjšanih odraslih;

- držimo se pravila «manj je več«, 
saj so teme iz kulturne dediščine 
v vrtcih in šolah pogostokrat 
preširoko zastavljene in zato 
nujno zelo površne;

- kot teme bi bile primerne oblike: 
dediščina gospodarskega pri-
zadevanja, še posebej različne 
domače in umetnostne obrti, 
dediščina oblačilnega videza, 
dediščina prehranjevanja, dediš-
čina družinskega življenja, de-
diščina bajeslovja ali mitologije, 
dediščina duhovne ustvarjalno-
sti: likovna, glasbena, plesna.

Vsi plenarni predavatelji svetuje-
jo vrtcem več sodelovanja z muze-

ji in galerijami. Naslednji dan se je 
predstavilo v vseh delavnicah šest-
najst primerov dobre prakse. Če-
prav smo v razpravah, ki je sledi-
la vsaki skupini referatov, ugotovili 
še nekaj pomanjkljivosti, smo v za-
ključnem delu, skupaj z mag. Betko 
Vrbovšek, ki je povzela delo posveta 
v jedrnatih tezah, z zadovoljstvom 
ugotavljali, da nam je posvet razre-
šil marsikatero dilemo, odprl nekaj 
novih, predvsem pa nas opogumil 
za vzgojno delo na tem pomemb-
nem področju.

    Hvaležno misel pa namenjam 
tudi nastopajočim vzgojiteljicam in 
vzgojiteljem na kulturnem večeru, 
ki je izzvenel v skupno pesem in za-
vedanje, da nas vzgojiteljski poklic 
lahko povezuje tudi družabno, ne le 
profesionalno.

Tatjana Kovačevič, vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve, Celje

XVI. posvet Skupnosti vrtcev Slovenije

Janez Bogataj

Loške smojke
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K pisanju tega prispevka sta me 
vzpodbudila primera iz prakse, ki 
pa ju ne bom podrobneje navajala, 
vendar mi bosta zgolj orientacija za 
razmišljanje o tej temi. Ali je mogo-
če ne komunicirati? P. Watzlawick 
pravi: »Ni mogoče ne komunicirati« 
in arabski pregovor pravi: »Ko govo-
riš, morajo biti tvoje besede boljše 
od molka«. 

Ker pa smo vzgojiteljice dnev-
no vpletene v veliko odnosov, se od 
nas zahteva toliko večja profesio-
nalnost. K profesionalnosti vzgojite-
lja pa spada tudi dobra komunika-
cija, ki poteka na relaciji vzgojitelj 
– otrok, vzgojitelj – vzgojitelj, vzgo-
jitelj – starš in vzgojitelj – vodstveni 
delavci. Pri svojem razmišljanju se 
bom omejila le na komunikacijo v 
relaciji vzgojitelj – starši ter vzgoji-
telj – vzgojitelj. 

Pomemben vidik kakovosti pred-
šolske vzgoje pomeni kvalitetno so-
delovanje med starši in vzgojite-
ljem. Uspešnost pa je v veliki meri 
odvisna od kvalitete odnosov. Prav 
ti pa se oblikujejo z verbalno in ne-
verbalno komunikacijo, ki pa mora-
ta biti usklajeni, če ne se medseboj-
no zaupanje izgubi. Starši so lahko 
vzgojitelju v veliko pomoč, če mu 
zaupajo posebnosti svojega otroka, 
če povedo, kaj že znajo. Tako lah-
ko vzgojitelj otroka lažje razume, 
uporabi in nadgrajuje že pridoblje-
na pravila, veščine, stopnjo samo-
stojnosti. Hkrati pa mora vzgojitelj 
staršem pokazati, da mu ni vseeno 
za njihovega otroka, predloge upoš-

tevati, vendar pa strokovno oceniti, 
če so strokovno sprejemljivi, da ne 
bi celo škodovali otroku. Zelo po-
membno je, kako starš vidi svojega 
vzgojitelja, kakšno sliko si oblikuje 
o njem, kako doživi prvi vstop v vr-
tec. Vzgojitelj mora pokazati dovolj 
strpnosti, vljudnosti, prijaznosti in 
si vzeti čas. Vedeti moramo, da so 
starši v različnih stresnih situacijah 
in je zato strpnost vzgojitelja še toli-
ko bolj pomembna. Starše je na pr-
vem roditeljskem sestanku dobro 
opozoriti na to, da je vzgoja odnos 
in da vzgajamo vsi skupaj z vzgle-
dom. Kakršen odnos bodo do vrtca 
zavzeli starši, takšnega si bodo iz-
oblikovali tudi otroci. Vzgojitelj naj 
starše tudi povabi na skupno reše-
vanje težav, če se pojavijo. Naj po-
iščejo stik z vzgojiteljico in skupaj 
z njo rešujejo nastalo situacijo. Če 
je potrebno, naj poiščeta še dodat-
no pomoč. 

     Pojavi pa se primer, ko starš 
svojih občutkov ne izraža pri vzgo-
jiteljici, kjer ima otroka, temveč pri 
vzgojiteljici drugega oddelka. Tu je 
zelo pomembna reakcija vzgojitelji-
ce. Ena možnost je, da starša takoj 
napoti k vzgojiteljici, kjer je otrok, 
da se z njo pogovori. Lahko pa se 
pojavi nevarnost, da se sama vklju-
či v dialog s staršem, toda tu se lah-
ko stvari zapletejo. Slika problema 
postane nejasna, izjave se spremi-
njajo, dodajajo ali se celo predvi-
devanja sporočajo kot izjave neko-
ga od vpletenih. V takšnem primeru 
je nujna pripravljenost za srečanje 

vseh treh oseb, kjer poteka odprt in 
jasen razgovor, za kar pa je potreb-
na dobra priprava in visoka stopnja 
sposobnosti komuniciranja. 

     Menim, da moramo vzgojite-
lji hoditi drug ob drugem in ne drug 
za drugim. Znati moramo sprejema-
ti kritiko, ki naj bi nam bila v pomoč 
za nadaljnje kvalitetno delo. Vemo, 
da so konfliktne situacije neizogib-
ne, a reševati jih moramo konstruk-
tivno, z dialogi, kjer se ne bo nihče 
čutil poraženega. Zelo pomembno 
je, da se vzgojitelj ne spušča v pri-
vatne pogovore s starši, med vra-
ti ne razpravlja o otrocih in da zna 
pravočasno reči: »Dovolj!« Druga-
če se lahko »privaten« odnos hitro 
obrne proti vzgojitelju in s tem proti 
vrtcu. Pogosto se zgodi, da se star-
ši ob prvem konfliktu obrnejo proti 
vzgojitelju in izkoristijo takšen pri-
vatno obarvan odnos.

    Želim si, da bi med vzgojite-
ljicami in vzgojitelji, pomočnicami 
in pomočniki vzgojiteljev vladalo 
zaupanje, spoštovanje, medseboj-
na podpora, odkrita komunikacija, 
odprtost, strokovnost, z eno bese-
do: profesionalnost. Vse drugo prej 
ali slej škoduje. Saj vemo, da so do-
bri odnosi pogoj za kvalitetno delo 
vzgojiteljev, zadovoljne otroke in 
zadovoljne starše.

Olga Pintar, vzg. 
Vrtec Zarja, Celje

Konfliktne situacije so neizogibne

Porajajoča se pismenost v vrtcu
Razstava v Muzeju novejše 
zgodovine v Celju od 18. 
aprila do 4. maja 2007

18. aprila 2007 je bila v Muze-
ju novejše zgodovine v Celju odpr-
ta  razstava Vrtca Tončke Čečeve 
z naslovom »Porajajoča se pisme-
nost v vrtcu«. Na razstavi so bili raz-
stavljeni primeri uspešne prakse, ki 

si zadnja leta prizadeva, ponuditi 
predšolskim otrokom kar največ iz-
kušenj tudi s tega področja. 

Kot je znano, je najpomembnej-
še obdobje za razvoj govora  rav-
no predšolsko obdobje. Dejavnosti 
v vrtcu vključujejo komunikacijo 
z odraslimi in med vrstniki, sezna-
njanje s pisnim jezikom, doživlja-

nje domače in tuje književnosti za 
otroke (pravljice, zgodbe, poezijo) 
izražanje misli, čustev in izkušenj 
ter razvijanje zmožnosti razumeva-
nja slišanega. Jezikovne dejavnosti 
vključujejo fonološko, morfološko 
in pragmatično rabo, jezik je sestav-
ni del vseh dejavnosti. Vključuje tu-
di predbralne in predpisne sposo-
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bnosti, ki jih vzgojiteljice načrtno 
spodbujajo in razvijajo skozi celo-
tno predšolsko obdobje.

Vse to pedagoško delo je bilo vid-
no na številnih povečanih fotografi-
jah in izdelkih otrok. Razstava je 
bila zanimiva tako za strokovno jav-
nost, kot tudi za starše. Odprla jo je 
svetovalka za predšolsko vzgojo na 

Zavodu RS za šolstvo,  ki strokovno 
vodi tudi mrežo javnih vrtcev v celj-
ski in žalski občini, Mirjam Senica.

Zahvaljujemo se Muzeju novej-
še zgodovine, še posebej direktorici 
Andreji Rihter, za prijazen sprejem, 
podporo in obisk razstave. Zahva-
ljujemo se tudi dr. Mariji Grginič s 
Pedagoške fakultete Ljubljana, ki si 

je v prostorih vrtca ogledala del raz-
stave in skupaj z ravnateljico krajši 
čas prisostvovala vzgojno-izobraže-
valnemu delu v oddelkih enote Ga-
berje.

Irena Kukovičič Hren, dipl. vzg 
Vrtec Tončke Čečeve

Sodelovanje vrtca s šolsko knjižnico
Osnovna šola Stopiče pri Novem 

mestu ima poleg matične šole tudi 
dve podružnični šoli in  vrtec »Škrat«, 
ki ima svoje oddelke na vseh treh lo-
kacijah. Najmlajši otroci torej hodijo 
v vrtec v šolo. Ko gredo v »pravo« šo-
lo, prehod za njih ni težak, ker so že 
navajeni na lokacijo, na skupne pros-
tore. Sodelovanje med vrtcem in šol-
sko knjižnico ima tradicijo in traja 
že, odkar je vrtec pri šoli. Leposlov-
no in strokovno gradivo za vrtec na-
bavljamo in vodimo v šolski knjižni-
ci. S prenovo starega dela šole (2005), 
v katerem se nahajajo prostori za tri 
oddelke vrtca, smo pridobili ustrez-
ne pogoje za izvajanje »Kurikuluma v 
vrtcu« in tudi boljše prostorske pogo-
je za izvajanje knjižnične dejavnosti. 
Z vzgojiteljicami se na začetku šolske-
ga leta dogovorimo sodelovanje in za 
urnik obiskov. Na ta način uresniču-
je vrtec prednostno nalogo v Letnem 
delovnem načrtu -  sodelovanje s šo-
lo. Ob svetovnem dnevu knjige izve-
demo tri aktivnosti: ure pravljic s šol-
sko knjižničarko, obisk knjižničarke 
Mirana Jarca iz Novega mesta in za-
ključek predšolske bralne značke.

Najmlajši malčki pridejo v knjiž-
nico priložnostno. Knjige, predvsem 
kartonke, jim izposodimo kar v ig-
ralnico. Vzgojiteljica vodi evidenco 
o izposoji.

Predšolski otroci pridejo na obisk 
praviloma enkrat na teden. Vsakič si 
izberejo in izposodijo slikanice, ki 
jih potem odnesejo domov. Da je vse 
lepo in prav, imajo tudi lepe torbice, 
namenjene samo za izposojo knjig, 
in izkaznice, ki jih izdelajo delavke 
vrtca. Že septembra se dogovorimo, 
da bomo s knjigami lepo ravnali in 

upoštevali pravila obnašanja v knjiž-
nici. Knjige otrokom prebirajo do-
ma starši ali drugi  njihovi najbližji. 
Otroci nato skušajo v vrtcu zgodbi-
co s pomočjo listanja knjige (ilustra-
cij) obnoviti. Vsi so pri tem uspešni 
in opravijo bralno značko. 

Pogoji za osvojitev značke:
- starejši otroci obnovijo tri knjige 

in naredijo izdelek s starši,
- sredinci obnovijo dve knjigi in 

naredijo en izdelek s starši,
- najmlajši obnovijo eno knjigo in 

naredijo en izdelek s starši. 
Nekateri otroci sodelujejo tudi v 

bralni znački »Mavrična ribica«, ki 
jo organizira SIK Mirana Jarca No-
vo mesto.

 Vsak drugi ali tretji teden (od-
visno od šolskega koledarja) pa  je 
vsaka skupina na vrsti za posluša-
nje zgodbice oz.pravljice v knjižnici. 
Z vzgojiteljicami se glede na teden-
ski načrt dogovorimo za vsebino, ki 
se navezuje na to, s čim se v skupi-
ni trenutno ukvarjajo. Knjigo berem 
ali pripovedujem, pri tem uporabim 
tudi igrače, poučne knjige, razstavno 
gradivo, če je taka vsebina. Vrtčev-
ski otroci imajo poseben kotiček za 
poslušanje, opremljen z majhnimi 
stoli, blazinami in boksi za slikani-
ce. Vsakič prejme eden od malčkov 
(določi ga žreb) bralni nahrbtnik, v 
katerem je več slikanic, tudi poučnih 
knjig in knjig za starše, npr. o vzgoji 
otrok ipd..

Oddelki vrtca na podružnicah 
uporabljajo tamkajšnje knjižnice. 
Po dogovoru tudi te obiščem. Če je 
organiziran prevoz, tudi oni obišče-
jo matično knjižnico. Tu lahko vzgo-
jitelji tudi zamenjajo gradivo. 

Že tretje leto zapored tako šola 
kot vrtec lepo sodelujemo z ga. Mi-
ro Grahek, višjo bibliotekarko iz SIK 
Mirana Jarca Novo mesto, ki nas po 
dogovoru obišče in pripravi prijetne 
knjižnične ure.

Trudimo se, da bi moč pisane 
besede rasla  z malimi otroki in jih 
spremljala na poti odraščanja. Zave-
damo se, da je to dobra naložba, ki 
se kaže med drugim tudi v tem, da 
so bodoči prvošolci že čisto domači 
v šolski knjižnici.

Zadovoljstvo ob tem je vredno 
največ! Pa vendar! Kdaj bodo pri 
sistemizaciji upoštevali knjižničar-
ju tudi oddelke vrtca pri šoli, ki so 
navsezadnje najbolj redni obisko-
valci (naše) šolske knjižnice?

Jelka Močnik, knjižničarka. 
OŠ Stopiče in Vrtec Škrat Stopiče
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Sem Uroš Klobas, izredni študent 
pedagoške fakultete Koper, smer 
predšolska vzgoja, in zaposlen kot 
pomočnik vzgojiteljice v vrtcu pri 
osnovni šoli Sečovlje. Imam tudi ne-
kaj izkušenj z otroki s posebnimi po-
trebami, saj sem v okviru služenja ci-
vilnega vojaškega roka delal v osnovni 
šoli s prilagojenim programom.

Odločil sem se, da bom napisal 
članek o vlogi moškega v vrtcu. Ker 
je običaj, da sta v družini oče in ma-
ti, je zaželeno, da bi bilo v vrtcih in 
tudi v nižjih razredih osnovnih šol 
zaposlenih več moških.

Za poklic oziroma za poslanstvo 
kot je vzgoja otrok, se na žalost od-
loča še vedno premalo moških. Če-
prav je šolanje omogočeno obema 
spoloma, je kljub temu še vedno pri-
sotno veliko predsodkov. Razloge za 

to lahko iščemo tudi v tem, da neka-
teri moški, ki imajo določene poten-
ciale in željo, da bi se zaposlili v vrt-
cu, ne vidijo smisla v tem poklicu. 
Ker so predsodki močnejši od njih 
samih, dvomijo, da bi uspeli v žen-
skem kolektivu in ne vidijo možno-
sti za spremembe in napredovanja. 
Zaradi majhnega števila zaposlenih 
pogosto naletimo na različne odzive 
kolegic, staršev in širše družbe. Veli-
ko staršev, kolegic vzgojiteljic in lju-
di, ki so zaposleni v vrtcih, je začude-
nih. Še vedno vlada prepričanje, da 
je delo vzgojitelja namenjeno samo 
ženskam. Vendar se v praksi kasneje 
izkaže, da smo moški nepogrešljivi. 
Otroci so nad moškim navdušeni, za 
njih pomeni to popestritev.

Vsi moški, ki smo zaposleni v 
vrtcih, in opravljamo dragoceno in 

odgovorno delo vzgoje otrok, lahko 
potrdimo, da smo zelo vztrajni in se 
trudimo, da bi vnesli v prakso nekaj 
novega, želimo si sprememb in dvig 
kakovosti vzgojno-izobraževalnega 
dela, ki pozitivno vpliva na vse otro-
ke. Zase lahko povem, da sem iz-
jemno navdušen, da sem se znašel 
v tem poklicu in začutil, da me delo 
z otroki napolni s pozitivno energijo 
in me vsak dan znova motivira.

Moških bi verjetno bilo v vrt-
cih več, če bi vedeli, kako prijetno 
je delati z otroki in občutiti njihovo 
hvaležnost. Čeprav sem šele na za-
četku svoje profesionalne poti, sem 
prepričan, da mi ne bo nikoli žal, da 
sem se odločil za ta poklic.

Uroš Klobas, pom. vzg, Vrtec Sečovlje

Odmevi, komentarji, mnenja

Sem moški – vzgojitelj v vrtcu

Pomlad v Mozirskem gaju se 
poraja v pisanih barvah, zato smo 
strokovne delavke Vrtca Mozirje 
že drugič pripravile in organizira-
le likovno kolonijo v bližnjem Mo-
zirskem gaju. Naš globalni cilj je 
bil vzet s področja umetnosti: do-
življanje, spoznavanje in uživa-
nje v likovni umetnosti. Izpostavile 
smo načelo sodelovanja z okoljem 
– upoštevanje različnosti in možno-
sti uporabe naravnih in družbeno-
kulturnih virov učenja v najbližjem 
okolju vrtca. 

Vzgojiteljice v vrtcu smo najprej 
določile vodjo, ki je potem sestavila 
skupino za pripravo in izvedbo likov-
ne kolonije. Na naslednjem sestan-
ku je vodja določila datum izvedbe 
in okvirno razložila, kako si je za-
mislila priprave, organizacijo in po-
tek kolonije. Vsaka članica je dobila 
naloge, s čimer so se aktivne pripra-
ve na likovno kolonijo lahko začele. 
Vabilu, ki je bilo odposlano v vrtce 
celjske regije, se je odzvalo 35 otrok, 
starejših od 4 let in 14 mentoric iz 6 
vrtcev: Nazarje, Šentjur (enoti Dram-

lje in Ponikva), Vojnik (enota Mavri-
ca), Celje (Vrtec Anice Černejeve), 
Velenje (enote Vinska Gora, Tinkara 
in Lučka) in vrtec Mozirje (enoti Mo-
zirje in Rečica).

Izvedba likovne kolonije
Sodelujoči otroci so 21. 4. 2007 

po svoje upodabljali naravne lepo-
te Mozirskega gaja z  naslednjimi 
likovnimi tehnikami, ki so bile naj-
primernejše za upodobitev določe-
nega motiva:
- slikanje s tempera barvami (mo-

tiva – cvetlična mavrica in cveto-
ča gredica),

- slikanje z akvareli (motiv – rib-
nik),

- risanje s svinčniki (motiv – žira-
fa iz šibja),

- praskanka v jajčno emulzijo 
(motiv – mlin),

- risanje in slikanje s kredami 
(motiv – kapela).

Po končanem ustvarjanju so se 
otroci in mentorji ob dogovorjeni 
uri zbrali pri kmečki hiši v parku, 

kjer so se okrepčali z malico in na-
pitkom ter si ogledali lutkovno igri-
co »Volk in sedem kozličov«, v iz-
vedbi lutkovne skupine iz OŠ Luče, 
z mentorico go. Jožico Podkrajnik.

Med tem je strokovna komisija (v 
sestavi: likovna umetnica, likovna 
pedagoginja, absolventka likovne 
akademije, predstavnice sveta star-
šev in vzgojiteljic) izbrala po eno 
najboljše delo med vsemi likovnimi 
tehnikami oz. izbranimi upodoblje-
nimi motivi. Otroške likovne izdel-
ke je komisija vrednotila na podlagi 
naslednjih kriterijev (Vrlič in drugi 
avtorji, 2001): 

•	 razvojni kriterij, kjer primerja-
mo razvojno stopnjo likovnega 
izražanja in odzivanja na likovne 
probleme (uporaba barv, plo-
skovna obravnava površin …) z 
razvojno stopnjo posameznika;

•	 ustvarjalni kriterij, kjer nas za-
nima otrokova izvirnost v upo-
dabljanju in uporabi likovnih 
sredstev ter neobremenjenost s 

Likovna kolonija v Mozirskem gaju
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šablonami, kriteriji čistosti, na-
tančnosti in podobno;

•	 materialno-tehnični kriterij, kjer 
ugotavljamo, kako otrok ravna z 
likovnimi tehnikami, materiali, 
orodji in postopki.

Ustvarjalci najboljših del so pre-
jeli zlata priznanja (torej 6), ostali 
otroci pa priznanja za sodelovanje; 
prav tako njihove mentorice in člani 
strokovne komisije. Nagrajena dela 
so bila potem do 7. 5. 2007 razstav-
ljena v avli Upravnega centra Mozir-
je, nato pa smo razstavo postavili še 
v prostorih mozirskega vrtca.

Zaključek
Razlog za organizacijo likov-

ne kolonije se skriva tudi v tem, da 
smo manjši vrtec in zato manj pre-
poznavni v ožjem in širšem oko-
lju. Zavedamo se, da ljudje še ved-
no premalo poznajo globino našega 
dela in naše poslanstvo. S svojimi 
prispevki želimo bogatiti tudi lokal-
ni kulturni utrip in s tem počasi ute-
meljevati, da smo in bomo. Zato je 
občutek toliko boljši, saj je skupna 
evalvacija po končani likovni kolo-
niji prinesla ugotovitev, da je zastav-
ljeni projekt uspel. Otroci so poka-
zali svojo ustvarjalnost, iznajdljivost 

in domišljijo, zaposleni pa smo v 
kolonijo vložili svoje znanje, izkuš-
nje, delavnost, ljubezen do otrok in 
dela. Zato se vsem udeležencem za-
hvaljujemo za sodelovanje na prire-
ditvi in prijetno doživetje.

Naše ambicije so usmerjene tudi v 
prihodnost. Želimo si še mnogo sre-
čanj v parku cvetja – Mozirskem ga-

ju, s čim večjo udeležbo otrok iz raz-
ličnih vrtcev celjske regije in širše.

Milica Petković, dipl. vzg. 
Vrtec Mozirje

Odmevi, komentarji, mnenja

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 

Tako so otroci ustvarjali
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Vzgojiteljica v devetletki

Pripovedovanje in glasno branje 
imata pogosto pomembno vlogo 
v vsakdanji rutini pred otrokovim 
spanjem v celotnem predšolskem 
obdobju, pri mnogih otrocih pa tu-
di v zgodnjem šolskem obdobju. 
Otrok postopoma poglablja izkuš-
njo, da branje nudi užitek in ugodje 
in tako razvije interes za branje in 
pozitiven odnos do branja.

    V oddelku podaljšanega biva-
nja (OPB) smo se odločili, da bomo 
letos dali poseben poudarek bra-
nju:

-   pripovedovanju zgodb,
-   branju različnih knjig (proza, 

poezija),
-   obiskovanju knjižnic (šolske in 

splošne),
-   tekmovanju za bralno značko.

(V obdobju, ko otroci še ne be-
rejo sami, je glavni namen bralne 
značke spodbuditi starše, da bi brali 
otrokom. Otroci pa izbrano zgodbo 
pripovedujejo učiteljici ali sovrstni-
kom.)

Stalnemu branju zgodbic, prav-
ljic in pripovedovanju, ki je že stal-
ni ritual v OPB, smo dodali še pro-
jekt »MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA«. 
Vsak otrok je prinesel svojo najljub-
šo knjigo in jo predstavil. Tudi star-
še smo povprašali po najljubši knji-
gi. Naredili smo si stensko sliko in 
primerjali najljubše knjige otrok in 
staršev ter ugotovili, da je bila naj-

ljubša knjiga pri starših najpogoste-
je Rdeča kapica ter Volk in sedem 
kozličkov, pri otrocih pa prevladu-
jejo »novejše« Piki, Franček, Čarob-
ni šal. Skupna najljubša knjiga otro-
kom in staršem pa je Rdeča kapica. 
Ob koncu pa smo naredili še razsta-
vo naših najljubših knjig.

Obiskali smo šolsko knjižnico, 
kjer smo poslušali zgodbico, ki je 
bila še vsem neznana: Juha, ki iz 
buč se skuha. Obiskali smo še na-
šo splošno knjižnico (iskali smo 
podobnosti in razlike med šolsko 
in splošno knjižnico), kjer so nam 
prav tako pripravili pravljično uro.

Knjige, ki ji beremo, izbiramo 
različno:

- izposodimo si jo v naši šol-
ski knjižnici – najraje vprašamo po 
novih knjigah,

- knjigo prinesejo otroci od 
doma ali iz splošne knjižnice,

- knjigo izbere učiteljica.

Otroci vedno z istim zanimanjem 
prisluhnejo zgodbam, pa čeprav se 
le-te ponavljajo.

Ob branju in ogledu zanimivih 
ilustracij Mojce Pokrajculje se nam 
je porodila misel, da bi sami ilustri-
rali zgodbo in naredili svojo Mojco 
Pokrajculjo. Otroci so se sami dogo-
vorili, kateri prizor bo kdo narisal. 
Naredili smo še naslovnico, slike 
povezali in že je nastala »nova« Moj-
ca Pokrajculja, ki smo jo razstavili 

in jo tako predstavili tudi staršem 
in ostalim obiskovalcem šole. To pa 
še ni bilo vse. Izdelali smo si lutke 
iz kartona in Mojca je hitro oživela. 
V našem lutkovnem kotičku je ved-
no živo. Otroci mnogokrat sežejo po 
lutkah, ne glede na to, ali so jih iz-
delali sami ali so to samo na prstkih 
narisani obrazi ali pa je to kupljena 
lutka.

Poseben čar pa imajo »ta debe-
le« knjige, ki jih beremo dalj časa 
– knjige v nadaljevanjih. Otroci ko-
maj čakajo na nadaljevanje zgodbe 
naslednji dan. Mnogokrat namesto 
enega ali dveh poglavij preberemo 
tri ali štiri. Otrokom so najbolj všeč 
napete in šaljive zgodbe. Tako smo 
uživali ob branju knjige Prigode ko-
ze Kunigunde, kjer sta nas silno za-
bavala Črnka in Belko, pa Piki Jakob 
in ob petih kužkih, ki so iskali svoje 
gospodarje. Ker pa imajo otroci vča-
sih že takoj po pouku  različne in-
teresne dejavnosti, mnogokrat z ža-
lostnimi očmi pravijo:

»A ne, da danes ne boste brali 
naprej?« Tako ob dnevih, ko so in-
teresne dejavnosti takoj po pouku, 
ne beremo knjig v nadaljevanjih, da 
tisti otroci, ki so pri interesnih de-
javnostih, ne zamudijo nadaljeva-
nja zgodbe. Takrat pa prisluhnemo 
zgodbam za bralno značko, pravlji-
ci na kaseti ali pa prebiramo otroško 
poezijo …

Nataša Proje, dipl.vzg., OŠ Muta

Spodbujanje branja v zgodnjem šolskem 
obdobju    

Lutke in lutkovni krožek
Lutka je ponavadi prijazna, otro-

ka vzpodbuja in mu pomaga razre-
šiti probleme in stresne situacije. 
Lutka bogati domišljijske predstave 
in daje pomen otrokovemu in uči-
teljevemu doživljanju ob pridobi-
vanju znanja. Potrebno je le malo 
iznajdljivosti, pa lahko vsako stvar 
»oživimo« ter z njo dobimo lutko. 

Učenec tudi pri igri poseže po 
lutkah. V igri z lutko ponavadi spo-
roča svoje počutje, razmišljanje, do-
življanje in odnos do sveta. Z lutko 
se odmakne od nastale situacije in 
ustvari fiktivno situacijo. 

    Priporočljiva je kot didaktični 
pripomoček v razredu, saj ji otroci z 
veseljem prisluhnejo. Odlična je kot 

motivacijsko sredstvo, ker poziv-
no vpliva na otrokova čustva, ker se 
otrok hitro poistoveti in vživi v na-
čin doživljanja lutke. Z njo vpliva-
mo na otrokov afektivni, socialni in 
kognitivni razvoj.

Kako uporabljamo lutko v razre-
du?
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Vzgojiteljica v devetletki

V naši osnovni šoli ima gledali-
ška in lutkovna kultura bogato tradi-
cijo. Sama sem že med zaposlitvijo 
v vrtcu sodelovala v dramski skupi-
ni, veselje do lutk pa sem nadalje-
vala v 1. razredu  devetletke. S so-
delavko vodiva lutkovni krožek, ki 
ga obiskujejo učenci od 1. do 4. raz-
reda. V programu sva zapisali: Lut-
ka je sredstvo, s katero spoznavamo 
in utrjujemo različna področja. Z 
njo odkrivamo nove svetove, se na-
učimo pesmico, obnovimo pravlji-
co in se učimo lepo govoriti. Otroci 
se seznanjajo z osnovnimi elementi 
lutkovne umetnosti. Učijo se vztraj-
nosti in komunikacije. Otrok si bo 
krepil samozavest, navajal se bo na 
natančnost in sodelovanje v skupi-
ni. Seznanimo se z različnimi vrsta-
mi lutk: ročne, marionete, ploske 
lutke, javajke, senčne lutke, mimič-
ne lutke. Otroke v prvem razredu 
sem povprašala: »Kaj je lutka?« Do-
bila sem zanimive odgovore:

- To, da imaš lutko na palici in se 
skriješ, da te ne vidijo.

- Lutke so v gledališču.
- Mi tudi igramo kdaj lutke, pa 

delali smo jih že v šoli.

- Včasih jih gledam po televiziji.   
- Niso mi všeč, če so žalostne.
- Rada jih imam, mama mi reče, 

da sem taka lutka.

Lutkovni krožek
Krožek obiskujejo učenci od 1. do 

4. razreda. Skupaj s sodelavko izbere-
va primerno zgodbico, prirediva tekst, 
se dogovoriva za glasbeno spremlja-
vo in povabiva otroke na vajo. Včasih 
pa tekst napišem kar sama. Lutke in 
sceno s pomočjo hišnika izdelava sa-
mi. Za obiskovanje krožka se odločijo 
otroci, ki v igri resnično uživajo in do 
sedaj še nihče ni obupal nad učenjem 
teksta in ponavljanjem gibov, petja … 
S krožkom pričnemo meseca novem-
bra v popoldanskem času, enkrat na 
teden, in vadimo približno en mesec. 
Pri lutkovnem krožku poteka branje 
teksta, dodelitev vlog, sledijo impro-
vizacijske vaje, vaje dramskega be-
sedila, izbor glasbene spremljave in 
nastop. Nastopamo v mesecu decem-
bru, v šoli, za vse učence razredne 
stopnje, za učence podružničnih šol 
in otroke iz vrtca. Velikokrat smo ob-
iskali tudi šole v sosednji občini Rav-
ne na Koroškem in sodelovali na prire-
ditvah v kraju. Ko združimo vizualni 

in govorni izraz v enovito ustvarjal-
nost, uprizorimo igrico pred občin-
stvom. Ne glede na izbiro lutke, je 
lutkovna predstava dogodek za otro-
ka. Otrokom popestrimo prihajajoče 
praznike in pričaramo prijetne urice. 
Lutka resnično pomaga otrokom pri 
komunikaciji, osvajanju, razumeva-
nju, utrjevanju in razvijanju kreativ-
nosti. Tudi plah otrok bo našel mesto 
med vrstniki in si pomagal k pozitivni 
samopodobi. Gledališče je proces, je 
komunikacija, je javna predstavitev in 
potrditev za otroke, učitelje in gledal-
ce. Za konec pa še pesmica, ki so jo 
spesnili učenci lutkovnega krožka:

Čarobna zavesa za budna očesa.
Skriva zaklade, za otroke in mlade.
Tam se poje in pleše, da se vse trese.
Skačem in jočem, kakor hočem. 
Že veš, kdo sem?
Sem lutka, opazna in vedno prijazna.
Pridruži se mi in v predstavi uživaj 
še ti.

Gabrijela Grzina,vzg. 
OŠ Franja Goloba Prevalje

V mesecu februarju smo na 
osnovni šolo Prežihovega Voranca 
v Mariboru praznovali 135-letnico 
šole. Tudi učenci 1. a razreda so so-
delovali v projektnih dnevih. V šo-
lo je prišla upokojena učiteljica. S 
pripovedovanjem je učence sezna-
nila, kako so se otroci igrali in učili 
nekoč. Nekoč so se veliko igrali na 
prostem, na paši, na travniku in tu-
di igrače so bile preprostejše od da-
našnjih,  ponavadi iz naravnega ma-
teriala. Po pripovedovanju je učence 
povabila k igri. Igrali so se igre, ki so 

bile v otroštvu učiteljice zelo igra-
ne. Deklice so se igrale s kamenčki. 
Vsaka je dobila tri majhne kamen-
čke. Kamenčke so položile v dlan. 
Na znak so jih pričele metati v zrak 
ter jih skušale vse tri ujeti v dlan. 

     Fantje so »fuclali«. V telovad-
nici smo po sredini potegnili črto in 
označili položaj, od koder so nato 
fantje metali gumbe. Vsak deček je 
vrgel gumb. Tisti, ki je bil najbližji 
črti ali jo je celo dosegel, si je priig-
ral vse gumbe v igri. Učiteljica je z 
igro »gremo domu« otroke motivira-

la za delo. Učenci so bili tiho, tako 
dolgo tiho, dokler ni prva spregovo-
rila učiteljica in jih seznanila z vse-
bino plesne mimične igre »Marička 
sedi na kamenu«. V igri so učenci 
spoznali, da je bilo življenje v pre-
teklosti drugačno, da se tudi igrače 
močno razlikujejo od nekdanjih in 
da so otroci večino časa preživeli ob 
igri na prostem.

Irena Krajnc, vzg.  
OŠ Prežihov Voranc, Maribor

135 let naše šole
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Revija VZGOJITELJICA se zahvaljuje
vsem vzgojiteljem in vzgojiteljicam, ki ste poslali otroške izdelke na naš razpis. Prispelo je 48 različnih del, 
med katerimi smo v uredništvu izbrali najuspešnejše, ki bodo v letu 2007 polepšali našo in vašo revijo. 
Vsem sodelujočim otrokom  in mentorjem bo založba POZOJ poklonila knjige oz. maji ce z logom revije 
Vzgojiteljica.
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