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Prijazno pozdravljeni!

    Znano je, da je še v dvajsetih 
letih dvajsetega stoletja v pedagogiki 
in psihologiji prevladovala teorija, da 
je otrok v vseh temeljnih kvalitetah 
mišljenja enak odraslemu in so raz-
like med njima le kvantitativne. Še-
le raziskave Bineta, Simona, Piageta, 
Vigotskega in drugih so v obdobju od 
tridesetih do šestdesetih let dvajsete-
ga stoletja dokazale, da gre za kvali-
tativne razlike v otrokovem mišljenju 
in učenju. Raziskave, sprva Piageta, 
Vigotskega in drugih, so močno od-
mevale v pedagoški teoriji, pa tudi v 
praksi.  Najbrž je ena največjih  Pia-
getovih zaslug v ugotovitvi, da otrok 
konstruira svoje lastno znanje. Uči-
jo se, ko informacije, ki jih dobijo s 
fizičnimi in logično-matematičnimi 
izkušnjami, vključijo v svoje lastne 
kognitivne sheme. Še posebno Labi-
nowicz, ki ga imamo že dolgo tudi v 
slovenskem prevodu, si je prizadeval 
za upoštevanje Piagetovih spoznanj 
v pedagoški praksi, učitelje je spod-
bujal k pazljivemu poslušanju in po-
zornosti temu, kako otroci rešujejo 
probleme. Šele vzgojiteljice in vzgo-
jitelji, ki razumejo mišljenje otrok, so 
uspešni pri usklajevanju metod pou-
čevanja z otrokovimi sposobnostmi. 
V kurikularnih spremembah je zato 
poudarjen proces, ki pelje k rezulta-
tu, ne pa rezultat sam po sebi. 

Vigotsky je trdil, da mora biti uče-
nje majhnih otrok korak pred otroko-
vim razvojem, vzgojitelji pa naj v po-
dročju bližnjega razvoja omogočajo 
dejavnosti, ki peljejo otroka od aktu-
alnega k potencialnemu razvoju.  Za 
dejavnosti, ki jih omogočajo vzgoji-
telji, ni dovolj le njihova fizična nav-
zočnost ob otrokovi spontani igri ali 
dejavnosti, ki jo že obvlada. Naspro-
tno! Otrok mora biti deležen izziva z 
dejavnostjo, ki jo zmore le skupaj z 
vzgojiteljico, ki ob skupnih aktivno-
stih uporablja še metakognitivni go-
vor: ne daje le navodil za dejavnost, 
ampak  ubesedi dogajanje tako, da 
spodbuja otrokovo mišljenje, razu-
mevanje. Fowel in Lawton sta prišla 
do spoznanja, poudarja Ljubica Mar-

janovič Umek, da je za zgodnje učenje 
otrok važno oboje: kaj vzgojitelji vedo 
o razvoju in kaj vedo o učenju in po-
učevanju majhnih otrok. Avtorja na-
mreč relativizirata tezo, da je otrok 
sam po sebi notranje motiviran, sam 
od sebe aktiven, radoveden in razis-
kujoč, ter da je osnovna naloga vzgo-
jitelja, da mu vse našteto omogoča. 
Trdita, da v razvitih kulturnih okoljih 
obstaja mnogo znanja, do katerega 
otrok ne more priti sam od sebe, brez 
aktivnega sodelovanja in vključenosti 
vzgojitelja, zato govorita o sociokul-
turnem kontekstu učenja. 

Vzgojiteljicam in vzgojiteljem v 
javnih vrtcih so ta spoznanja znan-
stvenikov že znana dalj časa. V praksi 
izvedbenih kurikulov jih poskušamo 
čim bolje upoštevati in uresničevati. 
Tudi pri vnašanju vsebin iz kulturne 
dediščine, o čemer govori osrednji 
intervju s prof. dr. Janezom Bogata-
jem. Gotovo bodo njegove tehtne be-
sede o tem, da moramo v vrtcih še 
marsikaj izboljšati na področju kul-
turne dediščine, tudi aktualno bra-
nje v  predprazničnih dneh.

Ob zaključku leta 2007 se v ime-
nu uredništva Vzgojiteljice iskreno 
zahvaljujem vsem sodelavkam in 
sodelavcem, ki nam pridno pišete 
in berete našo revijo. Tudi za naprej 
se veselimo vašega sodelovanja!

Preživite december kar najlep-
še, tako v vrtcu z otroki kot v kro-
gu svojih najbližjih.

Naj vas božični prazniki notra-
nje obogatijo, dan samostojnosti 
dvigne našo samozavest, novo leto 
2008 pa izpolni vse, kar bo lepega 
in dobrega obljubilo.

                                                        
                             

Vaša urednica

Uvodnik

ČAROVNICA ZELDA - Pia Turk (4 leta) 
mentorica Dragica Koprivc,  

VVZ Podčetrtek, enota Pristava 

Kotiček uredništva

V otrokovem razvoju 
so obdobja, ko so 
najbolj primerna (t.i. 
kritična obdobja), da 
se otrok nekaj nekaj 
nauči, pridobi določeno 
spretnost na najbolj 
učinkovit način.

        Kurikulum za vrtce, str. 19
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Vrtec se predstavi

Vrtec Kočevje

Kurikulum za vrtce je naš stalen izziv

Kako bi bralkam in bralcem na 
kratko predstavili Kočevsko? 

Kočevska je prelepa pokrajina 
precej na južni strani Alp. Ne manj-
ka nam lepe narave, ki je ponekod še 
nedotaknjena. Zadnje čase pa smo 
postali bolj znani po kočevskih med-
vedih, ki se radi sprehajajo po naših 
gozdovih. Kočevska je bogastvo neo-
krnjene narave, rastlinskega in žival-
skega sveta, gozdov, voda in kraških 
jam. Je izjemna naravna in kulturna 
dediščina, v kateri uživa in jo zna ce-
niti vedno več obiskovalcev. Kočev-
sko zapisuje tudi viharna zgodovina, 
vtkana v neskončna gozdna pro-
stranstva. Nekoč so tu živeli Koče-
varji, današnji prebivalci pa se ima-
mo preprosto za Kočevce. Kulturno 
in gospodarsko središče Kočevske je 
mesto Kočevje, kjer je tudi istoimen-
ski sedež našega vrtca. Če nas boste 
obiskali, vas bodo očarali zelena doli-
na, modrina Rudniškega jezera, div-
jina pragozda in prijaznost ljudi.

Kako bi predstavili vrtec, ki ga vo-
dite?

Narava hoče, da so otroci prej, 
preden postanejo odrasli. Otrok ni 

odrasel človek v miniaturni podo-
bi.  Otroci gledajo, mislijo in čuti-
jo na svoj način, pravi Jean Jacques 
Rousseau. In prav za te otroke se 
trudimo živeti v kočevskem vrtcu. 
Naš vrtec izvaja dnevni program, ki  
poteka dopoldne in izmenično, na-
menjen pa je otrokom od 11. mese-
ca naprej. 509 otrok je razporejenih 
v 29 oddelkov. Naše hiše pokriva-
jo del občine Kočevje, ki je po te-
ritorialnem območju ena največjih. 
Od Ljubljane smo oddaljeni slabih 
60 km. Cesta  iz Ljubljane je vedno 

prometnejša, saj se veliko ljudi vozi 
na delo v prestolnico. Tik pred Ko-
čevjem je vas Stara Cerkev. Tu ima-
mo montažno hišo – vrtec Mojca. V 
enoti so trije oddelki, ta vrtec je tu-
di najmlajši. V samem mestu ima-
mo dve enoti: Kekec s petimi oddel-
ki in Čebelico z devetimi oddelki. 
Ob reki Rinži je naša največja eno-
ta Ostržek, kjer je tudi uprava vrt-
ca. Proti kostelski dolini, v vasi Ko-
čevska Reka, pa še enoto Narcisa, 
ki je tudi najbolj oddaljena. Enota 
je  dobila ime po narcisah, ki kot 

Sredi Kočevskega polja, ob ponikalnici Rinži, med tisočakom Stojno 
in nekaj sto metrov nižjo Malo goro leži mesto Kočevje. Njegova zgodo-
vina se je začela v štirinajstem stoletju z nemškimi priseljenci. Naselje 
je dobilo mestne pravice že sredi petnajstega stoletja, sto let pozneje pa 
tudi  obrambno mestno obzidje. V srednji vek sega tragična ljubezenska 
zgodba Friderika Celjskega in njegove Veronike, ki sta na bližnjem Fri-
drihštajnu upala, da sta pobegnila dovolj daleč izpod  težke Hermano-
ve roke. Žal se jima je upanje kmalu izjalovilo. V devetnajstem stoletju 
je Kočevje dosegla železnica, obenem pa se je začel razvoj premogovni-
štva. Naseljenci so ohranjali svojstveno kulturo, ki se je s hitro izselitvi-
jo v »obljubljeno Hitlerjevo deželo« v izpraznjene domove izseljenih Slo-
vencev v Spodnjem Posavju sredi zime 1941/42 v pičlih treh mesecih za 
vedno izgubila. Obsežni kočevski gozdovi so postali nema priča vojnih 
in povojnih grozot, v zbombardirano mesto so se počasi naselili okoli-
čani in priseljenci iz vseh vetrov, ki so tukaj pričakovali boljši vsakdanji 
kos kruha. V samostojni Sloveniji se razvijata podjetništvo in obrt, lepe 
možnosti pa so tudi za razvoj turizma. Poleg osnovne in glasbene šole 
ima Kočevje gimnazijo in druge srednješolske programe, pa seveda tudi 
samostojni vrtec, ki ga uspešno vodi ravnateljica IRENA ROBIČ.

Ravnateljica Irena Robič
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Vrtec se predstavi

posebnost rastejo ob vznožju hriba 
Krempa, ki se nahaja v neposred-
ni bližini. Posebnost je vaško živ-
ljenje, ki ga v mestih ne poznamo 
več. Vse to izraža tudi logotip na-
šega vrtca.

Kakšne posebnosti izvedbene-
ga kurikula bi izpostavili?

Menim, da je »Kurikulum za vr-
tec« odlična osnova za dobro delo, 
saj nam dopušča veliko mero avto-
nomnosti. Takšen je tudi izvedbeni 
kurikul našega vrtca. Osnova sta na-
še poslanstvo in vizija. Izpostavila 
bi predvsem naše vključevanje v lo-
kalno okolje, kar je lahko posebnost 
manjših mest, kot je Kočevje. Tako 
smo soorganizatorji mnogih prire-
ditev in dogajanj na občinski ravni. 
Ena izmed takih je vsekakor pustni 
karneval s pustovanjem, kjer smo 
kot vrtec nepogrešljivi. Spomladi 
pripravimo velik otroški živ-žav, je-
seni bučarijo in še kaj. 

Druga posebnost je lutkovno-gle-
dališka skupina Vrtca Kočevje, ki 
pod mojim idejnim vodstvom delu-
je že mnogo let. Pohvalimo se lahko 
z mnogimi predstavami, ki so pri-
redbe znanih ali manj znanih zgod-
bic in pravljic. Tako so že zaigrane 
predstave Čira-čara muc, Podpo-
steljni škrat, Bela muca, Mojca Po-
krajculja in druge. V sodelovanju s 
KUD Jazbec in partnerji je nastala 
predstava Neli, v lanskem letu smo  
gostovali  z lutkovno-gledališko igri-
co O zajčku, ki je izgubil ključek. 
Predstave vsako leto, kot novolet-
no darilo, podarimo vsem predšol-
skim otrokom mesta Kočevje. Ig-

ralke so vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic, predvsem pa tiste, ki jih 
spremlja veselje do igranja. Skupi-
na deluje tudi izven občinskih me-
ja, saj gostuje tudi v Ljubljani, Rib-
nici in Fari. Finančno se pokrivamo 
s prispevki gledalcev in pa s sredstvi 
JSKL Kočevje.

Kako ocenjujete dosedanji razvoj 
vrtca?

Vrtec Kočevje ima bogato tradicijo, 
saj njegovi začetki segajo v leto 1945. 
Današnja enota Kekec je bila najprej 
organizirana kot Dom za vojne siro-
te, v katerega so hodili tudi otroci v 
dnevno varstvo. Ker matere takoj po 
vojni še pogostokrat niso bile zaposle-
ne, so otroci obiskovali vrtec le kraj-
ši čas, ki so ga porabili predvsem za 
igro. Igrače, ki bi jih imeli doma, so 
bile v tistem času prava redkost. S ši-
ritvijo mesta Kočevje, z rastjo gospo-
darstva, se je pokazala vedno večja 
potreba po organiziranem otroškem 
varstvu, ki je vključeval tudi vzgojo. 
Leta 1972 je bil zgrajen nov vrtec na  
Cesti na stadion, današnji Ostržek, 
kasneje pa so bili dograjeni še jaslič-
ni oddelki. V letu 1981 je bil zgrajen 
nov montažni vrtec Mojca v Stari Cer-
kvi. Vse to dokazuje, da so naše hiše 
že zelo stare, mladost jim dajejo otro-
ci in dobra volja zaposlenih. Sicer pa 
se vpis v vrtec povečuje. Tako smo 
leta 2003 imeli 23 oddelkov, danes 
jih imamo šest več in tudi kar nekaj 
otrok, ki še čaka na vrtec, saj za vse 
nimamo več dovolj prostora. V Vrtec 
Kočevje je vključenih približno 56 % 
vseh predšolskih otrok v občini.

Kako pa ste zadovoljni z notranjo 
opremljenostjo in kadrovsko zase-
denostjo?

Kurikulum spreminja tudi opre-
mo vrtca, saj je pohištvo prilago-
jeno otrokom, igrače, knjige so na 
dosegu otrok. V skupini sta vzgo-
jiteljica in pomočnica vzgojitelji-
ce, vse več vzgojiteljic ima visoko 
strokovno izobrazbo, pomočnice 
pa peto stopnjo izobrazbe. Imamo 
svojo svetovalno službo, v svojo 
sredino sprejemamo otroke s po-
sebnimi potrebami. Ker živimo z 
in med otroki, si želimo igralnice, 
ki to še niso, urediti po standardih 
kurikula. Prenoviti želimo prosto-
re, ki jih je načel zob časa, želimo 
lepa igrišča, kakšno novo igralo. 
Sicer pa smo več ali manj stalen 
kolektiv, kar pomeni, da rastemo 
skupaj. Tako se  trudimo rasti tu-
di na strokovnem področju. Kuri-
kulum za vrtce, posebno načela in 
cilji, je seveda naš stalen izziv. Po-
leg tega smo v zadnjih letih skupaj 
ustvarili kar nekaj smernic za naš 
strokovni razvoj, vse od načrtova-
nja, evalvacije in tudi spremljanja 
vzgojiteljevega dela. Imamo tudi 
bogat program obogatitvenih de-
javnosti, ki jih izvajamo, kljub te-
mu, da imamo stisko s prostorom. 
Samo iznajdljivosti in ustvarjalno-
sti vseh zaposlenim gre zahvala, 
da otrokom ponujamo tako razno-
vrstne dejavnosti.

Čemu dajete kot ravnateljica po-
sebno prednost?

Izobraževanju in stalnemu iz-
popolnjevanju. Na področju izob-
raževanja izhajamo iz lastnih po-
treb, kar pomeni, da smo na poti 
k  učeči se organizaciji. Izobraže-
vanja izbiramo skupaj. Vsako leto 
analiziramo, kje smo in kaj še že-
limo izboljšati.
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Vrtec se predstavi

Kako pa ocenjujete sodelovanje 
vrtca s starši?

Naše poslanstvo so otroci, star-
ši in zaposleni. Starše seznanja-
mo o delu in življenju otrok v vrt-
cu, ustvarjamo smiselne možnosti 
za sodelovanje in spremljanje raz-
voja ter napredka otrok. Na zapo-
slenih je odgovornost, strokovnost, 
sodelovanje, timsko delo, zaupnost. 
Naša vizija je ustvarjati takšen vr-
tec, kjer bodo zadovoljene potrebe 
otrok, staršev in zaposlenih in tukaj 
je osnovna našega dela in razvoja. 

Katere  vrednote vas povezujejo?
Naša osnovna in skupna vred-

nota je predvsem učenje. Že pred 
leti smo se v takratni mreži učečih 
se vrtcev odločili za izboljšavo na 
področju komunikacije v relacijah 
vzgojitelj - starši, vzgojitelj - vzgo-
jitelj. Še vedno pri tem vztrajamo. 
Res pa je, da tako kot povsod tu-
di mi doživljamo vzpone in padce, 
dobra ali slabša obdobja.

Na kaj ste še posebej ponosni?
Posebno smo ponosni na naš čut 

in odnos do drugačnosti, ki ga ures-
ničujemo v načelu enakih možnosti 

in upoštevanju različnosti med otro-
ki. V vrtcu imamo kar nekaj otrok 
s posebnimi potrebami, nekoč smo 
imeli tudi razvojni oddelek. V vrtec 
vabimo tudi umetnike invalide, čla-
ne društva Sožitje, sodelujemo z var-
stvenim centrom Želva in z osnovno  
šolo s prilagojenim programom.

Čemu boste v izvedbenem kuriku-
lu v tem šolskem letu namenjali 
posebno pozornost?

Letos smo si za prednostno na-
logo izbrali zdravstveno vzgojo: 
Zdrav vrtec - vsak dan skrbim, da ne 
zbolim. Temu osnovnemu projektu 
se bodo priključili podprojekti po 
naših enotah. Osnovni cilj je krepi-
tev zdravja, skrb za prijazno in lepo 
okolje, za zdravo in kulturno pre-
hranjevanje in še kaj.

Zakoni in predpisi se pogosto spre-
minjajo. Kako ocenjujete spre-
membe, ki jih napovedujejo medi-
ji, na predšolskem področju? Kaj 
bi kot ravnateljica položili na srce 
tistim, ki odločajo o sistemu pred-
šolske vzgoje?

Predšolska vzgoja na Sloven-
skem je vsekakor ena najboljših 
v Evropi. Žal pa strokovnost in fi-
nančne zmožnosti države nima-
jo vedno skupnega koraka. Skrbi 
me predvsem racionalizacija sred-
stev za vzgojo in izobraževanje, ki 
so že sedaj na minimumu. Pri nas 
se to kaže predvsem v skrbi ustano-
vitelja za pet hiš, ki jih imamo. Vse 
so že dotrajane in potrebne temelji-
te obnove. Skrbi me tudi  racionali-
zacija pri zaposlovanju ter oddelčni 

normativi. Upam, da tukaj razvoj ne 
bo šel korak nazaj. Tistim, ki skrbi-
jo za predšolsko vzgojo tako v Slo-
veniji kot na Kočevskem, pa želim 
položiti na srce misel, ki sem jo ne-
koč nekje prebrala in se je večkrat 
spomnim. »Čez petdeset let ne bo več 
pomembno, kakšen avto ste vozili, v 
kakšni hiši ste živeli, koliko ste ime-
li na bančnem računu in kako ste se 
oblačili. A svet bo morda za odtenek 
boljši, ker ste bili pomembni  v živ-
ljenju nekega otroka.«

Lepa misel. Gotovo ste bili tudi vi 
pomembni v življenju številnih 
otrok. Kakšna je bila vaša doseda-
nja poklicna pot?

V Vrtcu Kočevje sem zaposlena 
skoraj 25 let. Začela sem kot vzgojite-
ljica, kasneje, po zaključku študija iz 
pedagogike, pa sem utirala pot sveto-
valne službe, saj je v vrtcu prej nis-
mo imeli. Moram reči, da je bilo to 
zame eno najbolj ustvarjalnih obdo-
bij. Izobraževanje je bilo vedno del 
mojega življenja. Tako sem kasneje 
na Fakulteti za management opravi-
la še specializacijo iz Managementa 
v izobraževanju, kar mi kot ravnate-
ljici zelo koristi. Kljub temu da sem 
ravnateljica, sem še mnogokrat vzgo-
jiteljica. Tako grem, če mi le čas do-
pušča, tudi z otroki na zimovanje, le-
tos sem bila na primer vzgojiteljica 
planinskega tabora v Osilnici.

Kaj bi še posebej položili na srce 
vsem vzgojiteljicam in vzgojite-
ljem ob zaključku letošnjega leta?

Naše vzgojiteljice in pomočni-
ce vzgojiteljic bi želela predvsem 
vzpodbuditi, da delajo tako uspešno, 
kot so do sedaj.  Delo z otroki zagoto-
vo ni lahko, prinaša pa zadovoljstvo 
ob rezultatih, ki ga opazimo tako na 
otrocih, starših in konec koncev tudi 
v medsebojnih odnosih.

Kaj svetujete reviji Vzgojiteljica?
Reviji Vzgojiteljica gre posebna 

zahvala, saj toliko izključno predšol-
skim strokovnim delavkam name-
njenih prispevkov ni moč prebrati 
nikjer. Sicer pa vidim njeno vrednost 
predvsem v izmenjavi dobre prakse.

Urednica
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23. 5. 2007  smo se otroci in 
njihovi spremljevalci odpravili iz 
vrtca Ostržek v Kočevju na izlet 
proti Izoli in nato naprej proti kme-
tiji Medljan. Otroci so se cel teden 
pred izletom pogovarjali o tem, kaj 
vse bodo vzeli s seboj na izlet. Ko 
je prišel dan odhoda, je bilo priča-
kovanje na vrhuncu. Takoj zjutraj 
smo pripravili nahrbtnike, se pre-
oblekli v enake majice in nato od-
šli proti avtobusu. Avtobus nas je 
pripeljal v center Izole. Odšli smo 
proti pomolu, kjer nas je pričakal 
gusar Beno. 

Pozdravil nas je s pesmijo in 
nam že postavil prvo nalogo: naj-
ti smo morali ladjo, ki je imela čr-
no zastavo z gusarskim motivom. 
Pričakovanje je bilo veliko in vsak 
izmed otrok si je želel, da bi jo za-
gledal prvi. Že nekaj trenutkov 
kasneje smo jo zagledali. Vkrcali 
smo se in kapitan nas je odpeljal 
proti Simonovemu zalivu. Tam pa 
se je začelo pravo iskanje gusar-
skega zaklada. Iskali smo ob ogra-
ji, pod tobogani in po napornem 
iskanju smo ga našli: sod, poln 
drobnih školjk. Gusar Beno nam 
je razložil, kaj pomenijo školjke in 
kaj pomeni prijateljstvo. Nato smo 
odšli proti barki, kjer smo se zo-
pet vkrcali in popeljali po morju. 
Na barki nas je čakala prava poje-
dina. Ribice, pečene na žaru, sok 

in kruh. Najbolj zanimivo pa je 
bilo, ko smo kosti od ribic meta-
li v morje in se je z neba vsula ja-
ta galebov. Otroci so bili nad njimi 
navdušeni. Vožnja z barko je mi-
nila prehitro. Nato nas je avtobus 
pripeljal na kmetijo Medljan, kjer 
nas je pričakal gusar Berto. Zaigral 
nam je igro Gusar Berto o prijatelj-
stvu med dečkom Luko in gusar-
jem Bertom. Sledil je ogled kme-
tije; lastnik le-te nam je razložil, 
katere živali imajo, gospa pa je po-
vedala, katera drevesa rastejo na 
njihovem vrtu. 

Kar prehitro je minil čas in mo-
rali smo se odpraviti proti Kočevju. 
Ko smo prišli domov, so otroke že 
čakali starši. Otroci so komaj ča-
kali, da jim povedo, kaj vse so tisti 
dan doživeli. Mi pa smo vedeli, da 
smo jim dali nekaj, česar ne bodo 
kmalu pozabili.

Alenka Črnkovič, vzg. 
Vrtec Kočevje

O tem in onem iz naših vrtcev

V soboto, 13. 10. 2007, so se v 
enoti Ostržek odvijali nepopisna 
zabava, veselo druženje in gasil-
sko tekmovanje, pri katerem so bili 
zmagovalci prav vsi, ki so se ga ude-
ležili. Najprej smo si vsi skupaj ogle-
dali prikaz gašenja z ročnimi gasil-
nimi aparati. Za ta del srečanja smo 
se namreč povezali s prostovoljnim 
gasilskim društvom Golnik. Sledilo 
je čisto pravo gasilsko tekmovanje, 
in sicer prenos vode v vedrovko in 
potem zbijanje tarče z vodnim cur-

kom. Ekipo so sestavljali starši in 
otrok. Z veseljem smo lahko ugoto-
vile, da se je tekmovanja udeležila 
večina staršev, ki so s tem naredili 
veliko veselja tako svojim otrokom 
kot nam, vzgojiteljicam. Na koncu 
so bile seveda podeljene čisto prave 
medalje. Po končanem praktičnem 
delu pa je sledil ogled bogate razsta-
ve o gasilstvu, kjer so si vsi prisotni 
lahko ogledali številne gasilske uni-
forme, gasilsko opremo nekoč in da-
nes, tri različne motorke, ena je bi-

la celo iz leta 1927, veliko literature, 
slike gasilskih avtomobilov in še in 
še. Zanimive so bile tudi fotografije 
gasilskega doma iz Avstrije. Stavba 
je namreč zgrajena v obliki velikega 
gasilskega avtomobila. Končna ugo-
tovitev nas vseh pa je bila, da se bo-
mo v bodoče še veliko družili na tak 
ali drugačen način.

          
Damijana Bogataj, org. vodja vrtca, 

Vrtec Golnik, enota Ostržek

Sodelovanje z gasilskim društvom

Na izletu
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Letos je bila jesen radodarna s 
kostanjem, to pa smo izkoristile tu-
di vzgojiteljice v vrtcu Deteljica na 
Mirni. V četrtek, 11. 10. 2007, smo 
na kostanjev piknik povabile vse 
otroke in njihove starše. Prišli so tu-
di njihovi bratci, sestrice, dedki, ba-
bice in videli, kako lepo je pri nas. 

Vreme je bilo nekoliko kislo, ven-
dar nam ni pokvarilo veselega raz-
položenja. Poleg peke kostanja smo 
ob ustvarjanju z naravnimi materi-
ali prepustili krila domišljiji, neka-
teri so se igrali, eni pa so zaplesali 
ob glasbi. Seveda pa je bil rdeča nit 
dogajanja kostanj, zato smo ves čas 

preverjali, ali je že pečen. Ob prijet-
nem klepetu, igri in druženju nas je 
prekmalu presenetila tema in mora-
li smo domov. Skupaj smo preživeli 
lepo jesensko popoldne.  

Breda Leban in Barbara Grabnar,  
Vrtec Mirna

O tem in onem iz naših vrtcev

Kostanjev piknik

Teden otroka
Teden otroka smo v našem vrt-

cu popestrili z različnimi dejav-
nostmi, ki so razveselile otroke in 
starše. K sodelovanju smo povabili 
tudi starše in otroke, ki so se nam 
pridružili na športnem popoldne-
vu. Ob kotaljenju, preskakovanju 
in nošenju buč, podiranju kegljev, 
vožnji s skiroji … smo se razgibali 
in prijetno družili. Otroke je raz-
veselil obisk tetke Jeseni z jesen-
skimi pridelki in z zgodbo o pre-
pirljivih barvah. Skupaj smo rajali 
na igrišču, prepevali in se sladkali 
z jesenskimi dobrotami na kosta-
njevem pikniku. V kotičkih smo se 
igrali z bučami in iz njih izdelali 
strašila, živali in druga pravljična 
bitja. Pester in zanimiv teden smo 
zaključili z lutkovno igro za otroke 
»Kjer se prepirata dva …«, ki smo 

jo izvedle strokovne delavke. Star-
šem, dedkom, babicam in prijate-
ljem pa smo pripravili razstavo iz-
delkov iz buč.

Darija Jankovič, dipl. vzg. 
Vrtec Anice Černejeve Celje

Zabava in prosti čas
Od 1. do 5. oktobra je bil teden 

otroka z geslom »Zabava in pro-
sti čas«. V vrtcu v Dolenji Trebu-
ši, ki ga obiskuje deset otrok v sta-
rosti od dveh do petih let, smo to 
vzeli zares in ga preživeli zabavno 
in poučno. Vrata smo odprli tudi 
otrokom, ki ne obiskujejo vrtca. 
Pridružili sta se nam Katarina in 
Meta. Vsak dan je bil dan prese-
nečenja, ki so ga nam po dogovo-
ru pripravili starši otrok, krajani in 
drugi sodelavci. 

Katarina Uršič, pom. vzg. Vrtec Most na Soči, Enota Dolenja Trebuša
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O tem in onem iz naših vrtcev

V našem vrtcu smo se pridruži-
li praznovanju ob petdeseti oblet-
nici izida slikanice Ele Peroci Mu-
ca Copatarica. Zato smo se odločili, 
da tudi najmlajšim približamo prav-
ljično muco, ki vzgaja in osrečuje 
otroke na ljubek in učinkovit način. 
Vzgojiteljice in pomočnice vzgoji-
teljic otrok, starih od enega do treh 
let, smo skupaj pripravile temo, pre-
ko katere smo spoznavali pravljično 
bitje Muco Copatarico. Tema je tra-
jala štirinajst dni. V teh dneh smo 
muco podrobno spoznali s pomoč-
jo slikovnega materiala, fotografij in 
slikanice. Seznanili smo se z gibal-
no igro Boža, boža Mire Voglar. 

Na voljo za igro smo imeli raz-
lične muce – plišaste, gumijaste in 
iz blaga, s katerimi smo se lahko ig-
rali. Obiskala nas je lutka Muca Co-
patarica. Otroke je pozdravila, jih 
ogovorila in skupaj z njimi ponovila 
deklamacijo o muci. Na prvi pogled 
so se je nekateri bali, a ko so videli, 
da je prijazna, so zbrali pogum in se 

je dotaknili, jo pobožali po tački in 
skupaj z njo zamijavkali. Na njeno 
željo so ji pokazali, kako muca ho-
di, kako se umiva, kako je, kako se 
igra in kako spi. Ob koncu srečanja 
je s tačko pobožala vsakega otroka 
po roki. Nikoli ni pozabila zaželeti 
prijetnega spanca in skupaj z otroki 

je legla k počitku. Seveda je vedno 
pogledala, če so copatki pospravlje-
ni in tako so otroci zares skrbeli za 
svoje copate.

Nada Rajtman, dipl. vzg.,  
Valerija Tretinjak, dipl. vzg., 

Vrtec Ljutomer

Muca Copatarica z najmlajšimi

Prepričana sem, da v tem prosto-
ru danes ni nikogar, ki v zadnjih ted-
nih ne bi iz medijev slišal za Želez-
nike in naravno katastrofo v obliki 
vodne ujme, ki je prizadela ta kraj. 
K vodni ujmi se bom vrnila kasneje, 
začnimo raje s prijaznejšo sliko kra-
ja, s sliko, del katere je tudi Antonov 
vrtec. Antonov vrtec je zasebni ka-
toliški vrtec s koncesijo. Nahaja se 
v preurejeni hiši, v kateri kot glav-
ni material prevladuje les, ki prosto-
rom vrtca vdahne domačnost in to-
plino. Vrtec se lokacijsko nahaja v 
neposredni bližini naravnega okolja 
in je odmaknjen od glavnih promet-
nih poti. V naš vrtec je vključenih 
43 otrok, ki so razporejeni v tri sku-
pine, sama pa sem vzgojiteljica naj-
mlajše skupine otrok, starih od ene-
ga do treh let.  

Tistega dne verjetno nihče ni 
pričakoval, da bomo praktično v 

pol ure povsem obkroženi z vo-
do, z ogromno vode. Na našo sre-
čo se vrtec nahaja na hribčku, do 
kamor voda tokrat le ni mogla, za-
poslene pa smo bile še pravočas-
no opozorjene, tako da smo avto-
mobile za las rešile pred tem, da 
se spremenijo v barke. Otroci so 
divjanje narave opazovali skozi 
okna in videli, kako voda odnaša 
avtomobile, hladilnike, drevesna 
debla, smetnjake ...

Vzgojiteljice smo delovale mirno, 
kar je na otroke dobro vplivalo, saj 
v vrtcu ni bilo čutiti nobene panike. 
Čas je mineval in okoli 17. ure so bi-
li otroci še v vrtcu, saj je bil odhod 
domov nemogoč. Na cesti je bilo na-
mreč skoraj meter vode.

Vzgojiteljice smo poskrbele za 
razne dejavnosti, s katerimi smo 
zaposlile otroke, saj je čas tako hi-
treje mineval. Začenjalo se je že 

temniti, ko so prvi starši lahko pri-
šli po svoje otroke. Dostop z avtom 
je bil sicer še vedno onemogočen, 
zato je bilo treba dobršen del poti 
prepešačiti. Nekateri so zaradi po-
škodovanih cest in podrtih mostov, 
ki so onemogočali povratek domov, 
prespali kar v vrtcu.

Narava je tokrat res pokazala 
svojo uničujočo moč in v vseh, ki 
smo dogajanje spremljali v živo, 
prav gotovo pustila slike, ki se jih 
bomo spominjali vse življenje.

Damijana Leben, vzg.  
Antonov vrtec Železniki

Vodna ujma v Železnikih
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V vrtcu Mojca smo se pred dvema 
letoma pridružili pilotnemu projek-
tu modela Kakovost za prihodnost 
vzgoje in izobraževanja. V tem pro-
jektu smo sodelovali vsi zaposleni v 
vrtcu Mojca. Leta 2007 smo izpolni-
li vse zastavljene pogoje in uspeš-
no opravili zunanjo presojo s strani 
Slovenskega inštituta za kakovost in 
meroslovje (SIQ), ki nam je podelil 
Certifikat Kakovost za prihodnost 
vzgoje in izobraževanja. 

Slavnostna podelitev certifikata 
je bila 18. 10. 2007 v osnovi šoli Ko-
seze. Otroci pod vodstvom vzgojite-
ljic in njihovih pomočnic so nasto-

pali na slavnostnem programu, ki je 
vključeval številne ljudske plese in 
pesmi. Program je zrcalil eno izmed 
prednostnih nalog vrtca, ki se na-
naša na  ohranjanje šeg in navad na 
Slovenskem. Ker je Slovenija vstopi-
la v širok evropski prostor, v kate-
rem se odpirajo vrata primerljivosti 
in konkurenčnosti, je pomembno, 
da se zavedamo svojih korenin in 
da smo ponosni na svojo domovino. 
S čudovitim petjem in igranjem na 
klavir nas je počastila družina Og-
njenovič, skupaj z babico Zlato Og-
njenovič, priznano operno pevko, ki 
ima v našem vrtcu svojo vnukinjo. 

Za vse, ki boste hodili mimo vrt-
ca Mojca, pa kratek opis pomena 
znaka na zastavi Kakovost za pri-
hodnost vzgoje in izobraževanja.

Simbolično ponazarja rast in 
razvoj posameznika pod okriljem 
vzgojno-izobraževalnih ustanov 
(Q), ka te rih poslanstvo je kakovost-
no izobraževanje, nenehno izbolj-
ševanje in prebujanje inovativnosti 
posameznika za njegov uspešen sa-
mostojen vstop v družbo. Znak “Ka-
kovost za prihodnost” je delo aka-
demskega slikarja Dušana Fišerja. 
Znak je zaščiten pri Uradu RS za in-
telektualno lastnino.

Zakaj verjamemo, da je današnja 
skrb za kakovost naložba v prihod-
nost? Zato ker:
- je Slovenija vstopila v širok 

evropski prostor, v katerem se 
odpirajo vrata primerljivosti in 
konkurenčnosti;

- se povečujejo zahteve in pri-
čakovanja uporabnikov in s tem 
kompleksnost dela v vzgoji in 
izobraževanju;

- poznamo vrednost zadovoljstva 
uporabnikov vzgojno-izobraže-
valnih storitev;

- se zavedamo, da lahko sistem 
vodenja kakovosti vrtcem, 
osnovnim, srednjim, višjim in 
visokim šolam omogoči združe-
vanje elementov učeče se orga-
nizacije, zadovoljevanja potreb 
uporabnikov in sistematičnega 
merjenja kakovosti;

- mora kakovost postati vrednota.

Leonora Bajc, vzg. 
Vrtec Mojca, Ljubljana

O tem in onem iz naših vrtcev

Kakovost za prihodnost 
vzgoje in izobraževanja

ZIMA - Taja Atelšek (5 let), mentorica Jožica Notesberg, Vrtec Velenje
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Za dobro prakso

Uvod
Jezikovni razvoj otroka do 3. leta 

starosti spodbujamo z verbalno in 
neverbalno komunikacijo. Poseben 
poudarek je na besedilih, ki spod-
bujajo stik med otrokom in tistim, 
ki mu bere. 

Ne smemo pozabiti, da majhne-
mu otroku pozornost najprej vzbu-
dijo bralčev glas, očesni stik, mimi-
ka obraza, toplina in varnost, ki jo 
občuti v neposredni bližini odra-
slih. Šele kombinacija teh pogojev 
naredi jezikovno dejavnost zanimi-
vo za otroke. Jezikovne dejavnosti, 
ki pritegnejo otrokovo pozornost v 
prvem starostnem obdobju, so po 
mojih dosedanjih izkušnjah pred-
vsem: akcijske igre - bibarije, prst-
ne igre, pesmi, izštevanke in rajal-
ne igre.

Bibarije kot spodbuda za 
razvoj jezika

Pri umetnostnih besedilih je naj-
pomembnejše, da vzgojitelj ve, da je 
malček predvsem poslušalec in da 
mora besedilo doživeti. Pomembno 
je dobro počutje otrok ter njihova 
miselna, čustvena in socialna vplete-
nost. Tako lahko zaznava ritem, me-
lodijo besedil, nenavadne besedne 
zveze, rimo. Knjige,  primerne za to 
starost, naj bi vsebovale ponavljajoč, 
rimani ter ritmični jezik in jih ime-
nujemo akcijske igre (Grginič, 2005).  
Mira Voglar jih imenuje bibarije. 

V tem obdobju je otrokova po-
zornost kratkotrajna, zato je po-

membno, da gre za kratka, pre-
prosta in nezahtevna besedila, ki 
otroke spodbujajo k lastni ustvar-
jalnosti, nekatere h gibalnim aktiv-
nostim, druge pa spodbujajo me-
dosebne stike med otroki ter med 
otroki in odraslimi. Bibarije lahko 
zahtevajo miselne odzive otrok, 
vplivajo na njihovo doživljanje in 
jezikovno izražanje ter spodbuja-
jo celostni razvoj otrokove osebno-
sti. Za razvoj otrokove osebnosti in 
jezikovnih dejavnosti je pomemb-
no upoštevati otrokovo spontanost, 
se z otrokom igrati, ga poslušati in 
mu pustiti, da raziskuje, da poka-
že svoja čustva in da brez zadržkov 
izrazi vse, kar čuti. Otrokom mora-
mo pustiti prosto pot k razmišlja-
nju, doživljanju, pripovedovanju in 
izmišljanju.

Primer v izvedbenem 
kurikulu

Pri mojem delu v skupini mal-
čkov so se kot posebej blagodejne 
pri spodbujanju govorjenja, pripo-
vedovanja in doživljanja pokazale 
predvsem igre z naslovom Biba bu-
ba baja, imenovane bibarije, skla-
dateljice Mire Voglar. V knjigi Biba 
buba baja je petnajst bibank, ki so 
primerne za igro z malčki ob različ-
nih priložnostih.

Kot vzgojiteljica in profesionalna 
posrednica književnih del v vrtcu se 
zavedam, da moram otrokom vsebi-
no posredovati tako, da jo doživi več-
ina otrok. Med posredovanjem spod-

bujam intimnost majhnih skupin. 
Pomembne vzgojiteljeve naloge so:
	primerno motivirati otroke,
	upoštevati starostne zmožnosti 

otrok, njihove želje, interese,
	ustvarjati spodbudno okolje,
	spodbujati medosebne stike med 

seboj in otrokom,
	spodbujati otroke na področju 

jezika, motorike in čutil, 
	omogočiti doživljanje melodije, 

zvočnosti, ritma in rime bibarij.

Zaključek
Iz prakse in pogovora z drugi-

mi vzgojiteljicami sem ugotovila, 
da v našem vrtcu za razvoj jezika 
pri malčkih tudi druge vzgojitelji-
ce uporabljajo bibarije. Načrtovanje 
le-teh je vedno v skladu s temo, ki 
je trenutno aktualna, ter v povezavi 
z ostalimi področji otrokovega raz-
voja. Bibarije so vedno primerne, 
še posebej pa v uvajalnem obdobju. 
Zavedam se, da so za otrokov celo-
stni razvoj pomembni vzgojiteljev 
govorni zgled, kakovostno in spod-
budno okolje ter možnosti za otro-
kovo raziskovanje in učenje.

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

nistrstvo za šolstvo in šport.
Voglar, Mira. (1998). Biba buba baja. Ljublja-

na: Mladinska knjiga.

Nataša Janžič, dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Bibarije pri porajajoči se pismenosti 
malčkov

Zeleni nahrbtnik
Otroško okolje je omejeno na 

majhen del sveta, v katerem se otro-
ci gibljejo. Pa vendar je ta majhni 
svet neizmerno pisan in zanimiv. 
Vse, kar vidijo, želijo potipati, po-
vohati in okusiti. Da bi zadovoljili 
ta spontana nagnjenja po odkriva-
nju in spoznavanju, moramo otro-

ško okolje razširiti in ga narediti še 
različnejšega. Iz vrtca se zato te de-
javnosti s področja narave širijo na 
okolico vrtca. 

Kurikulum za vrtce (1999) za-
hteva, da vzgoja v vrtcu gradi na 
otrokovih zmožnostih in ga vodi k 
pridobivanju novih doživetij, izku-

šenj, spoznanj, tako da predenj po-
stavlja smiselne zahteve oz. proble-
me, ki vključujejo otrokovo aktivno 
učenje, mu omogoča izražanje, do-
življanje ter ga močno čustveno in 
socialno angažira. Otroci začnejo 
odkrivati, doživljati in spoznavati 
okolje z razvojem lastnih miselnih 
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Za dobro prakso

sposobnosti in z osebnostnim raz-
vojem. 

V že omenjenem dokumentu 
pod področjem narava lahko prebe-
remo, da naravoslovna pismenost 
ni pomembna le zaradi sposobnosti 
razumevanja in odločanja o proble-
mih sodobne družbe ter o proble-
mih okolja, ki so vse resnejši, tem-
več tudi zato, ker je naravoslovje 
del naše kulture. Neposreden stik z 
okoljem omogoča zavedanje o vred-
nosti in ranljivosti okolja, razvija 
občutek za lepo in vredno v okolju, 
za spoštovanje in občudovanje ter 
željo po ohranjanju. Poleg znanj o 
okolju naj bi otroci postopno razvi-
jali zavedanje o prepletenosti odno-
sov v okolju, o posledicah človeških 
posegov v naravno okolje ter o od-
govornosti do vseh živih bitij in do 
skupne prihodnosti. Zato se nara-
voslovna pismenost razvija v okviru 
okoljske vzgoje, vzgoja na tej stop-
nji pa poleg neposrednih dejavnosti 
v naravi, dejavnosti z bitji in snov-
mi, pomeni celoten način življenja 
in utrip vrtca. Pomemben pa je tudi 
oseben zgled vzgojiteljice, njeni pri-
pravljenost in sposobnost zavzetega 
in odgovornega ravnanja v okolju.

V Dragatuš je letos prvič prišel 
zmajček Jurček z Zelenim nahrb-
tnikom. Otrokom je dal dve nalogi: 
spoznavanje jedilnih semen in pe-
ko kruha. Tako so otroci iz vrtca v 
Dragatušu zbrali in spoznali jedilna 
semena, se preizkusili v peki kru-
ha, ki so mu so dodali razna jedil-
na semena (pod vodstvom pravega 
peka). Semena smo posadili v cve-
tlične lončke in opazovali, kaj je 

vzklilo; le-te smo presadili na šolski 
vrt,  njihovo rast pa bomo spremljali 
med letom. Obiskali in ogledali smo 
si pekarno v Črnomlju in iz nastalih 
fotografij izdelali knjižico. 

Kaj so otroci s temi dejavnostmi 
pridobili?

Različne izkušnje s hrano otroku 
pomagajo pri ustvarjanju prehranje-
valnih navad. Naučijo se, da določe-
na hrana pomaga pri rasti in razvoju, 
druga pa to zavira in tudi škoduje. 
Otrok naj se nauči izbrati zdravo in 
telesu potrebno hrano. Z raziskova-
njem lastnosti surovin, ki so osnova 
hrane, s katero se prehranjujemo, 
se otroci učijo osnov o izvoru in pri-
pravi hrane. Samo predstavljajte si, 
kako je bilo vznemirljivo, ko so iz 
moke zamesili testo, spekli kruh in 
uživali v hrustljavi skorjici. Ob opa-
zovanju kvasa, ki vzhaja, in kruha, 
ki narašča, otroci ugotavljajo, kaj 
se dogaja in kako stvari potekajo. V 
otrocih to zbudi ponos in zadovolj-
stvo, obenem pa se učijo o hrani, ki 
jo radi jedo. Ko sodelujejo pri seja-
nju, zalivanju in obiranju povrtnin, 
spoznavajo, na kakšne načine se 
prideluje hrana. Ko pozorno strese-
jo sol na žlico, da bi jo dodali me-
šanici, morajo uskladiti kretnje oči 
in rok. Za gnetenje testa je potreb-
na moč v rokah, ramenih in sklepih. 
Otroci se s tem, ko si v krogu poda-
jajo lonček s semeni, navadijo čaka-
ti na vrsto. Naučijo se deliti tako, da 
vsak dobi enak delež. Delajo skupaj, 
da bi ustvarili končni izdelek. Ugo-
tavljajo, da se razlikujejo med seboj, 
saj je nekaterim všeč okus hrustlja-

ve skorjice, drugim pa ne. Otroci so 
sposobni spoznati različno hrano, 
ob tem pa spoznavajo različne kul-
turne tradicije. Uspešno kuhanje je 
za otroke nagrada, saj jim je uspelo 
narediti nekaj oprijemljivega. Seve-
da pa lahko kruh, ki ne vzide, otro-
ka razočara. Ob tem se uči, da lahko 
vsak naredi napako, in razčleni, za-
kaj je do nje prišlo. Osebna izkuš-
nja je ključna zaradi starosti otrok, 
pa tudi zaradi narave odkrivanja. 
Vzgojiteljica otroke usmerja in vo-
di, spodbuja in motivira, jim pripo-
veduje in razlaga. Velik del komu-
nikacije med otroki in vzgojiteljico 
poteka preko vprašanj. Sprašujejo 
otroci in vzgojiteljica jim vpraša-
nja vrača (in vzgojiteljica jim od-
govarja?). Da bo interakcija uspeš-
na in da bodo otroci sami gradili 
svoje znanje, mora biti postavljanje 
vprašanj ozaveščeno in premišljeno. 
Tudi področje narave za ustvarjalno 
vzgojiteljico nudi dovolj priložno-
sti. Spreminjanje kontekstov, pogle-
dov, povezav in ciljev pri obravna-
vi ene same vsebine ter oblikovanje 
za otroke smiselnih problemov lah-
ko zadovolji ustvarjalne potenciale 
otrok in vzgojiteljice. Oboji odkriva-
jo nekaj novega. 

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

trstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za 
šolstvo.

Vladimira Roginič, vzg. 
Vrtec pri OŠ Dragatuš

Upoštevamo skupinske razlike (glede na spol. socialno in kulturno poreklo, svetovni 
nazor, ipd.) in ustvarjamo pogoje za njihovo izražanje.

        Kurikulum za vrtce, str. 12
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Na zadnjem strokovnem srečanju 
Skupnosti vrtcev Slovenije ste imeli 
osrednje predavanje o razumeva-
nju, razsežnosti in uporabi kultur-
ne dediščine v otroških vrtcih. Kak-
šen vtis ste odnesli s posveta?

Vtis je bil pozitiven. To seveda 
ne izjavljam iz vljudnosti, ampak na 
osnovi svojih »meritev« napetosti v 
dvorani. Seveda je bilo tudi nekaj 
posameznic, ki so bolj grdo gledale. 
Vendar tudi to spoštujem in spreje-
mam kot potrditev mojih spoznanj o 
današnjih odnosih do kulturne de-
diščine. Nekoliko manj sem bil nav-
dušen nad razstavo projektnih nalog 
s področja kulturne dediščine. Prav 
ta je pokazala, da nas vse skupaj na 
tem področju čaka še veliko dela.

V svojem prispevku ste omenili, da 
se na področju teoretskih izhodišč 

glede kulturne dediščine razvoj 
pomika v smeri večdisciplinarne-
ga pogleda. To naj bi se odražalo 
tudi v pedagoških programih mu-
zejev, šol, vrtcev.  Menite, da se?

Teorija je ponavadi vedno kar 
precej pred prakso. Žal pogosto tudi 
teorijo gradimo premalo iz prakse, 
ne le na področju dela v vrtcih, am-
pak tudi na številnih področjih de-
lovanja. Razvoj se, žal, tako na po-
dročju muzejev kot šol in vrtcev še 
ne pomika v zadovoljivem obsegu 
v smer večdisciplinarnih pogledov. 
Smo šele na poti k temu!

Vsak kulturni pojav ima svoj izvor 
in svoje mesto v nekem primarnem 
okolju. Kako pravilno krajevno 
umestiti dejavnost kulturne dediš-
čine, da ne zaidemo v romantizem, 
folklorizem ali turistični kič?

Vaše vprašanje je zelo pomemb-
no, zato menim, da bi ga moral še 
malo dopolniti. Namreč vsak kul-
turni pojav nima le izvora, ampak 
ga opredeljuje njegovo primarno 
okolje, družbena pripadnost in po-
gojenost in časovna opredeljenost. 
Če ne zadostimo vsem tem trem po-
gojem, potem hitro pridemo do ro-
mantiziranja, folklorizmov in tu-
rističnega kiča. Vsa ta negativna 

področja so najhujša gojišča za ob-
likovanje tistih odnosov do kulturne 
dediščine, ki ne morejo biti tvorni 
in jih ponavadi oblikujejo ljubitelj-
ski odnos ter stereotipne predstave. 
Na primer kaj vendar pomeni »stare 
šege in navade«? So to rituali in obli-
ke odnosov med ljudmi od včeraj, iz 
obdobja po drugi svetovni vojni ali 
morda iz 17. stoletja? 

V vrtcih kot vzgojno-izobraževal-
nih ustanovah načrtujemo cilje 
na različnih ravneh: za vrtec kot 
celoto, za enoto vrtca, za oddelek. 
Kljub dobremu namenu so vsebi-
ne in ponujene dejavnosti  večkrat  
nepovezane, morda celo medse-
bojno neusklajene.  Dejavnost, po-
vezana s kulturno dediščino, pa 
naj bi se smiselno umestila v iz-
vedbeno temo. Preobsežno zasno-
vani projekti in teme najbrž niso 
na mestu. Kaj menite o tem?

Stara modrost pravi, da je manj 
več! In s tem je povedano vse, kar 
sodi v odgovor na vaše vprašanje. Pa 
vendar še nekaj! Menim, da si mo-
ramo za delo v vrtcih izbirati s po-
dročja kulturne dediščine teme, ki 
najprej izvirajo iz lokalnega (neka-
teri pravijo »domačega«) kulturne-
ga okolja, in teme, ki niso vsebinsko 

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Vsi trije prazniki mi veliko pomenijo
Prof. dr. Janez Bogataj, ro-

jen Ljubljančan, je diplomiral 
leta 1971 iz etnologije in zgo-
dovine umetnosti na Filozof-
ski fakulteti v Ljubljani, kjer 
je leta 1998 postal redni pro-
fesor. Več mandatov je bil tudi 
predstojnik oddelka za etno-
logijo in kulturno antropo-
logijo na isti fakulteti, od le-
ta 2003 pa je vodja katedre za 
slovensko etnologijo. Priznan 
znanstvenik doma in v tujini 
je dobil za svoje delo številna 
priznanja in nagrade. 

Slovenskim vzgojiteljicam 
ga najbrž ni potrebno posebej 
predstavljati. Na vsesloven-
skem posvetu v Portorožu, ki 
ga je pripravila Skupnost vrt-
cev Slovenije, je letos spomla-
di dodobra ogrel občinstvo s 
pedagoško in strokovno pre-
pričljivim nastopom. Brez za-
drege je pošteno opozoril tu-
di na vse tiste pomanjkljivosti 
v vrtcih, ki vzgojo predšolskih 
otrok na področju kulturne 
dediščine delajo še marsikje 
premalo strokovno. 

dr. Janez Bogataj
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preširoke. Na primer pred časom 
sem v eni slovenskih šol videl, da so 
dobili otroci za raziskovalno nalogo 
temo Šege in navade na Slovenskem 
ali pa Srednjeveški obrtniki v Ljub-
ljani. To je seveda popolnoma neres-
no početje in vodi otroke in pogosto 
tudi njihove starše v površno prepi-
sovanje iz nekih strokovnih besedil 
oziroma knjig. Vsako dejavnost, po-
vezano s kulturno dediščino, mora-
mo najprej zastaviti na razmeroma 
ozkem vsebinskem segmentu, ven-
dar pa z njegovim nadaljnjim od-
krivanjem spoznamo lahko vso pa-
leto vpetosti v gmotna, družbena in 
duhovna razmerja. Ali če rečem ne-
koliko drugače, morda s primerom: 
tudi »skozi« žlico lahko spoznamo 
celo paleto jedi, jedilne obroke, je-
dilne navade, povezanosti ali odtu-
jenosti ljudi pri jedi in drugo.

Načelno vemo, naj predšolski otro-
ci, pa tudi šolarji, ohranjajo otro-
ško kulturno dediščino in hkrati 
razvijajo odnos do kulturnih de-
diščin drugih starostnih skupin. 
Toda na raznih predstavitvah vrt-
cev v lokalnem okolju še večkrat 
vidimo pomanjšane pastirje, »go-
renjske noše«, modre predpasni-
ke. Kakšno je vaše priporočilo v 
zvezi s tem?

Na tem področju je stanje zares 
problematično. Lahko bi rekel, da 
je bilo narejenega največ za pone-
umljanje otrok, nekakšne maška-
rade in kičaste gledališke nastope. 
Otroci, oblečeni v pomanjšane ob-
leke odraslih, ki igrajo vloge odra-
slih. Kot da otrok ni imel in nima 
svoje dediščine ali svojih kultur-
nih oblik. Poglejte na primer, kaj 
vse se je desetletja dogajalo s tako 
imenovanimi otroškimi folklorni-
škimi skupinami. Sedaj je stanje že 
veliko boljše, tudi po zaslugi mla-
dih strokovnjakov, ki znajo pravil-
no svetovati glede, na primer, ob-
lačilnega videza otrok za določeno 
časovno obdobje. Na področju tu-
rizma je zelo problematičen s te-
ga vidika festival Turizmu poma-
ga lastna glava. Sicer pa tudi med 
odraslimi zadeve niso dosti boljše. 
Poglejte na primer članice neka-
terih društev kmečkih žena, ki se 

v zadnjem času oblačijo kot pev-
ke pevskih zborov in oktetov, torej 
postajajo uniformirane v raznih 
enotnih bluzah, rutah, krilih. Te-
meljno izhodišče mora biti najprej 
spoznavanje otroškega sveta, torej 
oblik kulturne dediščine otroškega 
sveta. S kulturno dediščino drugih 
starostnih skupin pa jih bomo spo-
znavali na druge načine. Menda 
ne tako kot na eni od prireditev, ko 
so predšolskega otroka »namaška-
rali« v kmeta in mu v usta potisni-
li še pipo za kajenje! To ni izmiš-
ljen primer, imam slikovne dokaze 
v svoji diateki!

Sprejeti drugega, ob tem pa ne za-
tajiti svoje istovetnosti, je ena iz-
med modrosti in umetnosti življe-
nja. Sobivanje različnih kultur ni 
nobena posebnost sodobnosti, pa 
nam vendarle dela težave, seveda 
ne le v vrtcih. Kako in koliko vklju-
čevati druge kulturne oblike?

S to »modrostjo in umetnostjo« 
imamo zares težave. In to ne le v 
sodobnosti, tudi v preteklosti je 
cela vrsta primerov nesprejema-
nja drugih, tako da bi tudi o tej te-
matiki lahko govorili kot o eni od 
sestavin naše kulturne dediščine. 
Motivi za odklonilna stališča ozi-
roma vzroki zanje so bili v dolo-
čenih obdobjih zgodovinskega 
razvoja seveda različni (politični, 
ekonomski in drugi). Danes je se-
veda stanje še bolj plastovito, saj 
so se pomnožile komunikacijske 
možnosti in tudi mešanje prebi-
valstva, s tem pa se je močno pom-
nožilo tudi mešanje jezikov, kul-
tur, veroizpovedi, značajev. Vedno 
se je treba vprašati, zakaj in tudi 
kje prihaja do takih reagiranj. Pov-
sod tam, kjer ni niti najmanjše tež-
nje po spoznavanju lastne kulture 
in kultur, ki te obdajajo. Tudi tam, 
kjer nekakšna stereotipna zavero-
vanost le v lastno kulturo onemo-
goča spoznavanje kulturnih dru-
gačnosti do te mere, da v njih ne 
vidimo pravzaprav tudi obogatit-
ve lastne kulture. Menim, da je 
že v vrtcih odlična priložnost, da 
postane bivanje najmlajših v teh 
ustanovah z vključevanjem vseh 
njihovih kultur, ki jim pripada-

jo, pravzaprav vsebinsko še boga-
tejše. Možnosti je zelo veliko, od 
praznikov do raznih oblik ročnih 
ustvarjalnosti in na primer oblačil-
nih videzov.

Čeprav samo doživljanje prazni-
kov in praznovanje otroci doživ-
ljajo doma, v prazničnih dneh, 
skupaj s starši, je v decembru v 
vrtcu veliko možnosti za ukvarja-
nje s kulturno dediščino. Na kaj 
bi nas še posebej radi spomnili ali 
opozorili?

Po osamosvojitvi je zavladala 
neka specifična, tipično sloven-
ska evforija. Nekateri so misli-
li, da bomo kar čez noč določene 
stvari spremenili, tudi s prepoved-
mi, ukinjanjem in podobnim. Kot 
da se nismo nič naučili iz pogle-
da v družbeno ureditev, ki nas je 
usmerjala vsa leta od konca druge 
svetovne vojne. Naučili predvsem 
o nekaterih nespametnih, negativ-
nih ukrepih in dejanjih. Miklavža 
in Božička seveda ni uspel unič-
iti na novo uvedeni dedek Mraz. 
Umaknila sta se v intimo družin-
skega življenja. Enako tudi celotni 
praznovanji, ki sta s tema možema 
povezani. Njuna prepoved pojav-
ljanja na javni ravni je namreč do-
segla ravno obratno: še bolj sta se 
obe praznovanji utrdili! In po osa-
mosvojitvi se je tako rekoč čez noč 
vnela razprava, seveda brez stroke, 
kako bo v prihodnje s temi prazno-
vanji. Najbolj ekstremni so bili po-
gledi, ki so sedaj v demokratični (!) 
družbi videli priložnost za mašče-
vanje Miklavža in Božička dedku 
Mrazu, in sicer preprosto z ukinit-
vijo ali prepovedjo slednjega. Zgo-
dovinski razvoj je pripeljal do treh 
dobrih možakov: za nekatere sta le 
dva, za druge le eden, za nekatere 
morda nobeden, vendar v decem-
bru sobivajo in so tukaj. Kaj bo v 
prihodnje, ne vemo. In tudi ne dre-
zajmo v to gnezdo. Prihodnja živ-
ljenja bodo sama usmerila zadeve. 
Morda bo kateri od trojice počasi 
odpadel, morda pa kmalu dobimo 
še četrtega, kar za slovenske raz-
mere ne bi bilo nič presenetljive-
ga, saj mora biti vse po dvojno in v 
mnogokratnikih te dvojnosti!  
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Kaj vam osebno pomenijo prazniki: 
božič, dan samostojnosti, novo leto?

Vsi trije prazniki mi veliko po-
menijo. In to zares osebno, tokrat »iz-
stopam« iz svojih strokovnih oziroma 
pedagoških okvirov. Božič mi je ved-
no vez z mojo rodbino, dan samostoj-
nosti z mojo domovino, novo leto pa 
zares osebno z mano in mojih kole-
darjem, ki mi bo meril čas naslednjih 
dvanajst mesecev. Tako meni kot vsa-
kemu med nami, žal pa nič več le son-
ce in luna, tako kot je bilo to pri naših 
bolj ali manj davnih prednikih.

Katero izkušnjo iz svojega življe-
nja, povezano s srečanji z vzgoji-
teljicami in vrtci, bi radi podelili z 
bralkami in bralci naše revije?

Taka vprašanja so zame najtežja! 
Pri svojem poklicu sem v nepresta-
nih stikih s številnimi posamezniki 
in posameznicami, raznimi poklici, 
raznimi pogledi in svetovnimi nazo-
ri. Med njimi so tudi vzgojiteljice (in 
še kakšen osamljeni vzgojitelj) in nji-
hove oblike prizadevanj v vrtcih. Ob 
vseh teh stikih vedno nekaj novega 
spoznam, se kaj naučim. Veliko po-
zitivnega, pa tudi kaj slabega, nega-
tivnega. Vendar vse to sprejemam in 
spoštujem, saj mi pomaga pri obli-
kovanju mojega odnosa in strokov-

nih usmeritev na različnih področjih 
dela. Med njimi so tudi prizadevanja 
za vključevanje kulturne dediščine v 
vsebine dela v vrtcih.

Nam lahko zaupate, s čim se tre-
nutno največ ukvarjate?

Zaključujem prvo in predvsem 
obsežno delo na področju gastro-
nomske razpoznavnosti Slovenije. 
Zelo me veseli, da je država Sloveni-
ja zelo ambiciozno pristopila k temu 
vprašanju. Prav včeraj so tiskarji za-
čeli tiskati novo knjigo »Okusiti Slo-
venijo«, ki bo izšla tudi v angleškem 
jeziku, predvsem pa pod blagovno 
znamko National Geographic. Tega 
ne razumem kot osebni uspeh, am-
pak predvsem kot uspeh naše drža-
ve, da je vzbudila zanimanje s svo-
jo gastronomijo tudi v mednarodnih 
razsežnostih. 

Na kaj ste v svoji bogati znanstveni 
in strokovni poti najbolj ponosni?

Še eno težko vprašanje. Pa ven-
dar! Naprej to, da je pogled na knjiž-
no polico z mojimi knjigami in raz-
pravami odgovor na vprašanje, 
zakaj že kar nekaj desetletij v moji 
delovni sobi gori luč pozno v noč. 
Ponosen sem tudi na to, da sta ob 
pogosto močno poklicno in še kako 

zasedenem očetu zrasla dva odlična 
otroka, hčerka in sin, ter da imamo 
že obiskovalko enega od ljubljan-
skih vrtcev, vnukinjo Saro Ano. Ver-
jetno me je tudi ona na nek način 
»pripeljala« do te tematike, ki sem 
jo posredoval na vašem srečanju v 
Portorožu. Prav zato pravim, da je 
vključevanje najrazličnejših vsebin 
v delo in programe vrtcev tako po-
membno. Morda se vse premalo za-
vedamo, da nas tudi najmlajši lahko 
na marsikaj opomnijo, da ne bom 
rekel samo obogatijo!

Kaj bi želeli vrtcem, vzgojitelji-
cam in vzgojiteljem, otrokom in 
staršem na začetku novega kole-
darskega leta 2008?

Izkoristite vsako priložnost! Ven-
dar ne le za zaslužke, obresti, jah-
te in druge »vrednote« sodobnosti, 
ampak za žlahtne stike s svojimi 
najbližjimi in vsemi, s katerimi so-
oblikujete to čudovito človeško 
skupnost!

V imenu Vzgojiteljice vam že-
lim lepe praznike in uspešno delo 
v novem letu.

Betka Vrbovšek

Vlada na obisku v vrtcu
V torek, 13. novembra 2007 je 

Vrtec Ptuj, v  novih prostorih eno-
te Zvonček, obiskala državna dele-
gacija s predsednikom vlade Jane-
zom Janšo in ministrom za šolstvo 
in šport dr. Milanom Zverom. Po 
pozdravu ravnateljice vrtca Božene 
Bratuš, so otroci pozdravili visoke 
goste s kratkim programom. 
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Dejavnosti so za otroke večkrat premalo 
zahtevne in prelahke

Najprej iskrene čestitke za letošnje 
priznanje Zavoda RS za šolstvo za 
uspešno delo svetovalke. Za kakš-
no priznanje pravzaprav gre?

Hvala za vaše čestitke ob prizna-
nju Zavoda RS za šolstvo, ki sem ga 
nedavno prejela. Zavod RS za šol-
stvo namreč vsako leto podeli pri-
znanja svojim delavcem za vidnejše 
in v strokovni javnosti priznane do-
sežke, ki prispevajo k uresničevanju 
nalog in ciljev Zavoda. Ta priznanja 
se podelijo petim zavodovim delav-
cem na vsakoletnem, tradicional-
nem Zavodovem dnevu.

To je poseben dogodek za vsake-
ga od nas. Zame še toliko bolj,  ker 
so predlog za priznanje dale mo-
ja sodelavke, pedagoške svetovalke 
za predšolsko vzgojo. Priznanje se 
je nanašalo na moje dosedanje de-
lo z vrtci, lahko bi rekla, da v stro-
kovni javnosti poznane in prizna-
ne rezultate. Moje strokovno delo 
je usmerjeno na področje načrto-
vanja vzgojno-izobraževalnega de-
la, vključevanja računalnika v nepo-
sredno delo z otroki, izobraževanja 
strokovnih delavcev s področja inte-
gracije otrok s posebnimi potrebami 
v vrtcih. Pred dvema letoma sem tu-
di sodelovala v strokovni skupini za 
pripravo Kurikuluma za vrtce v pri-
lagojenem programu za predšolske 
otroke in dokument je bil lansko le-

to junija tudi potrjen na Strokovnem 
svetu. Veliko sodelujem tudi pri ino-
vacijskih projektih in v zadnjem ča-
su se spet posvečam problematiki 
gibalnih dejavnosti v vrtcu. V ob-
razložitvi je zapisano, da sem svo-
jemu delu predana, da sem strokov-
no avtonomna in ustvarjalna. To me 
je pobožalo. Tudi sama bi se ob tej 
priliki rada zahvalila vsem svojim 
sodelavkam, svetovalkam za pred-
šolsko vzgojo in prav tako vodstvu 
Zavoda RS za šolstvo, ki je predlog 
tudi podprl. Priznanje Zavoda RS za 
šolstvo je zame odraz zaupanja in 
hkrati potrditev mojega dela ter veli-
ka motivacija za delo v bodoče.      

Diplomirali ste na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani, in sicer na 
pedagogiki in sociologiji. Lahko 
podrobneje predstavite svojo pro-
fesionalno pot?

Ja, res je. Po srednji vzgojiteljski 
šoli sem se vpisala na Filozofsko fa-
kulteto v Ljubljani, na študij peda-
gogike in sociologije, kjer sem tudi 
diplomirala. Ves čas svojega študija 
sem sledila življenjskemu cilju, da 
bom delala na področju predšolske 
vzgoje. Zelo me je pritegnila pred-
šolska institucionalna vzgoja, o če-
mer pa je bilo v času mojega študija 
na fakulteti malo prisotnega. Pred-
šolsko vzgojo je takrat namreč stro-
kovno peljala srednja vzgojiteljska 
šola, ki je bila takrat še 5-letna. Na 
fakulteti sem spoznala mag. Marje-
to Domicelj, ki se je kot asistentka 
pri dr. Bergantovi v okviru predme-
ta družinska pedagogika usmerja-
la tudi na institucionalno predšol-

sko vzgojo. Kasneje sva z Marjeto 
tudi postali sodelavki na Zavodu in 
moram reči, da sem jo ves čas svo-
je profesionalne poti imela kot ne-
kakšno svojo mentorico.  

Ko danes razmišljam o svoji pro-
fesionalni poti, mislim, da sem ime-
la na nek način srečo. Prišlo je na-
mreč do sinergije več dejavnikov. Po 
končanem študiju sem se zaveda-
la, da moram dobiti predvsem tudi 
svoje neposredne izkušnje pri delu 
v vrtcu. Tako sem se julija 1986 za-
poslila kot vzgojiteljica v Viških vrt-
cih v Ljubljani kot ena od treh vzgo-
jiteljic v vrtcu Trnovski pristan, ki je 
takrat veljal za drugačnega, lahko bi 
rekla celo alternativnega. Naše delo 
je bilo za tisti čas drugače koncipi-
rano, temeljilo je na močnem tim-
skem delu in vnašanju novih, otro-
ku bolj primernih načinov dela. V 
tistem času so se začela namreč po-
javljati nova znanja o razumevanju 
in pojmovanju predšolskega otro-
ka, o njegovem učenju in napredku. 
Takrat veljavni dokument za delo v 
vrtcih, Vzgojni program, je postajal 
za marsikatero vzgojiteljico preo-
zek, verjetno bi postal tudi zame, če 
bi ga pri svojem delu uporabljala. 

Da se vrnem nazaj na trditev o si-
nergiji. Viški vrtci so imeli eni od red-
kih tudi svetovalno službo, pedago-
ga in psihologa. Pedagoginja, Darja 
Matičetova, in psihologinja, Marce-
la Batistič Zorec, sta močno soobli-
kovali mojo poklicno pot, prav tako 
ravnateljica vrtca Ksenija A. Valen-
čič, ki je s svojo vizionarsko usme-
ritvijo vplivala na moje razmišljanje 
o vrtcu kot sodobnem in otroku pri-

Nives Zore je že od leta 1994 svetovalka za predšolsko vzgojo na Za-
vodu RS za šolstvo. Večletne izkušnje strokovne delavke v Viških vrt-
cih so ji pomagale, ko je razvijala in uvajala v prakso vrtcev sodobne 
oblike in metode dela. V vrtce prenaša sodobna strokovna spoznanja 
za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela, vključevanje računalni-
ka v neposredno delo z otroki ter izobraževanje strokovnih delavcev 
s področja integracije otrok s posebnimi potrebami v vrtcih. Za svoje 
uspešno delo je letos prejela priznanje Zavoda RS za šolstvo.
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mernem  okolju. Strokovni izpit sem 
opravila kot pedagog. V Viških vrtcih 
sem ostala celih osem let, delala sem 
v različnih enotah. To je bila verjetno 
sreča, saj sem ravno tu dobila res ve-
liko izkušenj pri različno starih otro-
cih. Dodobra sem tudi doživela insti-
tucijo vrtca z vsemi svojimi pravili, 
navadami in tako naprej.  Ker sem pa 
ves čas delala v timu z vzgojiteljico, 
ki je končala višjo vzgojiteljsko šolo, 
je to zahtevalo od mene dimenzije 
sodelovanja, ki so pogoj za uspešno 
delo kjer koli. 

Moja želja, delati kot svetovalna 
delavka v vrtcu, se sicer ni uresniči-
la, sem pa dobila življenjsko prilož-
nost, ko so me pred štirinajstimi leti 
povabili na Zavod za šolstvo kot sve-
tovalko za predšolsko vzgojo. Takrat 
so na Zavodu zaposlovali ljudi, ki so 
imeli ustrezno visoko izobrazbo in 
izkušnje pri delu. Verjemite mi, da 
sem se zavedala te življenjske pri-
ložnosti, česar nisem nikoli obžalo-
vala. Da zaključim svoje razmišljanje 
o svoji profesionalni poti še na Zavo-
du. Sodelovanje z mag. Marjeto Do-
micelj, vodjo Oddelka za predšolsko 
vzgojo, me je v desetih letih zelo iz-
oblikovalo na strokovnem področju, 
uvajanje novega dokumenta Kuriku-
luma za vrtce pa pokazalo, da je vr-
tec še kako živa institucija in da se 
spremembe ne dogajajo čez noč.

Kot svetovalka delujete na podro-
čju predšolske vzgoje. Katera so 
vaša osebna zanimanja v predšol-
ski vzgoji?

Predšolska vzgoja me zanima 
pravzaprav v celoti. Osebno zanima-
nje pa je vendarle osredotočeno na 
delo z majhnim otrokom, na način 
dela z njim, na odnos do njega. Maj-
hen otrok me vedno na novo navda-
ja s čudenjem, sam na sebi me fasci-
nira. Njegovo razmišljanje, čudenje 
stvarem, popolno zaupanje so stva-
ri, ki jih moramo pri otroku v celo-
ti spoštovati. Verjetno je to tudi mo-
tiv za mojo usmerjenost na področje 
načrtovanja in izvedbe dejavnosti, 
saj tam najbolje prepoznavam odnos 
strokovnih delavcev do otroka. 

Eno od področij, kjer ste bili ak-
tivni, je področje gibanja. Kakšno 

je vaše mnenje o kakovosti tega 
področja v izvedbenih kurikulih 
vrtcev?

Področje gibanja v naših vrtcih 
je verjetno eno od področij dela, ki 
bo v prihodnjih letih zahtevalo po-
globljeno in sistematično delo. Gi-
banje otrok je problem že samo na 
sebi zaradi načina življenja, ki ga ži-
vimo, kroničnega pomanjkanja ča-
sa staršev, prometne ogroženosti 
in premajhnih bivalnih prostorov. 
Strokovni delavci pogosto povedo, 
da starši otroke v vrtec pripeljejo z 
avtom, ga v vrtec prinesejo in iz vrt-
ca tudi odnesejo. Otroci pravzaprav 
sploh ne hodijo več, saj jih starši sa-
mo še vozijo v avtu. In kako je z gi-
balnimi dejavnostmi v vrtcu? 

V zadnjih dveh letih sem preko 
raziskovanja načrtovanja vzgojno 
izobraževalnega dela v vrtcih pri-
šla do zaskrbljujočih ugotovitev. 
Kljub temu, da je gibanje otroko-
va primarna potreba in ena od de-
javnosti, ki jo otrok nujno potre-
buje za svoj kognitivni, telesni in 
čustveni razvoj, je najmanj načrto-
vana in pogosto tudi najbolj spre-
gledana dejavnost. Zakaj je ta-
ko, lahko samo sklepam. Verjetno 
je pri strokovnih delavcih v vrtcih 
prisoten občutek, da se otroci vse-
eno veliko gibajo, saj so vsak dan 
zunaj na igrišču, marsikateri vrtec 
ima tudi pogoje za izvajanje gibal-
nih dejavnosti (namenske prostore, 
igralnice preurejene v telovadnice, 
večnamenske prostore …). Vedeti 
pa moramo, da se gibalne sposo-
bnosti pri otrocih najbolj intenziv-
no razvijejo do šestega leta starosti, 
pa vendar ravno teh ciljev v pripra-
vah skoraj ne zasledim. Menim, da 
bi se morale gibalne dejavnosti v 
vrtcu izvajati načrtovano vsak dan, 
da je potrebno otroke opazovati in 
spremljati sistematično. Strokovni 
delavci imajo dovolj znanja, da to 
lahko izvajajo. V letošnjem šolskem 
letu tudi koordiniram seminar z na-
slovom Gibalne dejavnosti v vrtcu, 
na katerega se je prijavilo več kot 
šestdeset udeležencev. Sklepam, 
da postaja področje gibalnih dejav-
nosti v vrtcih eno od področij, ka-
mor bo potrebno usmeriti našo po-
zornost na globalni ravni.       

Izdali ste priročnik za delo z raču-
nalnikom v vrtcu. Razvoj na tem 
področju je zelo hiter, bi mu danes 
dodali še kakšno poglavje?

Dobro vprašanje. Tega problema 
sem se zavedala že ob izidu priroč-
nika. Danes marsikateri strokovni 
delavec uporablja računalnik za de-
lo z otroki kot vir informacij, saj so v 
marsikaterem vrtcu v igralnicah ra-
čunalniki že povezani z internetom. 
Tudi starši vedno pogosteje komu-
nicirajo preko elektronske pošte z 
vzgojiteljico, saj so to generacije ti-
stih staršev, ki so kot otroci rasli z 
računalniki.  Danes govorimo o in-
formacijsko-komunikacijski tehno-
logiji na vseh segmentih šolanja, od 
vrtca do srednje šole. Vedeti mora-
mo, da so vrtci sorazmerno dobro 
opremljeni z IKT (računalniki, po-
vezanost v svetovni splet, elektron-
ska pošta …), vendar pa se moramo 
zavedati, da je uporaba IKT v vrtcih 
predvsem odvisna od afinitete stro-
kovnih delavcev. Tudi na Zavodu za 
šolstvo se zavedamo te problemati-
ke uporabe IKT, saj bodo strokov-
ni delavci, kot kaže, primorani vsak 
čas uporabljati IKT tudi v namene 
strokovnega izpopolnjevanja. Zato 
moramo pripraviti strategije uspo-
sabljanja tudi v te namene. 

Ukvarjate se tudi s kakovostjo in 
načini načrtovanja vzgojno-izob-
raževalnega dela v drugem starost-
nem obdobju. Kje smo, povprečno 
seveda, na tem področju?

S področjem načrtovanja sva se v 
zadnjih letih ukvarjali obe s kolegi-
co mag. Marjeto Domicelj. Obe sva 
iskali načine načrtovanja in izvaja-
nja takih dejavnosti, ki bi otroke mi-
selno vzpodbujale in jim omogočali 
izzive. To je težko delo za strokov-
ne delavke. Vedeti moramo, da otro-
ci danes veliko vedo, da so zelo ra-
dovedni in da nas presenečajo na 
vsakem koraku. Koliko otrok že zna 
brati, pisati!  Kaj vse že vedo! Če-
prav vzgojiteljice načrtujejo po naj-
boljših močeh in so načrtovane de-
javnosti osmišljene, ugotavljam, da 
je pri njih še vedno premalo priso-
tnega razmišljanja o namenu, zakaj, 
in kaj želijo z izbrano temo doseči 
pri otrocih. Še vedno je v ospredju 
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vidik KAJ bodo otrokom ponudile, 
kakšne dejavnosti, namesto ZAKAJ. 
Dejavnosti, ki jih vzgojiteljice načr-
tujejo, so za otroke večkrat prema-
lo zahtevne in prelahke. Otrokom je 
dolgčas in nikakor ne moremo go-
voriti o razvojno procesnem načinu 
dela. Kot kaže, bo potrebno poiska-
ti kar veliko dobrih primerov prak-
se, ki bi si jih lahko predstavljali. Z 
vzgojiteljicami se je potrebno veliko 
pogovarjati o tem, imeti diskusije 
na to temo. Tu vidim ključni dejav-
nik podpore v svetovalnih delavcih 
v vrtcih in seveda pri ravnateljih. 
Navsezadnje ni edino pomembno, 
koliko prireditev imajo vrtci na leto 
in v kakšne projekte vse so vključe-
ni, čeravno je to tudi potrebno. Po-
membno je, da z otroki delajo tako, 
da jim pomagajo v njihovem napre-
dovanju in razvoju. Upam, da nama 
bo z Marjeto uspelo napisati prak-
tični priročnik na temo načrtova-
nje v vrtcu, katerega izid načrtujeva 
drugo leto.  

V vrtcih se počasi uveljavljajo tudi 
inovacijski projekti, namenjeni 
izboljševanju prakse. Ponekod so-
delujete kot zunanja konzulentka. 
Kakšne so vaše dosedanje izkuš-
nje s temi projekti v vrtcih?

Res je. Inovacijski projekti so se 
v zadnjih letih res zelo uveljavili 
kot način izboljševanja prakse tu-
di v vrtcih. Kot zunanja konzulent-
ka sodelujem letos kar pri osmih 
IP, enako sem bila vključena tudi 
v preteklih letih. Zame je sodelo-
vanje v IP izjemna vrednost, saj 
sem tako vpeta v neposredno živ-
ljenje vrtca. Ker sem zunanja čla-
nica, včasih vidim stvari iz druge 
perspektive in pogostokrat je to 
prednost za vse. Včasih mi vodje 
projektov rečejo, da jih ravno za-
radi svoje odmaknjenosti, ko kdaj 
vprašam, česar ne razumem, opo-
zorim na nekaj, na kar niso pozor-

ni. Moje izkušnje z IP v vrtcih so 
resnično dobre. Z vodji IP v vrtcih 
zelo dobro sodelujem in tudi vrt-
ci me pogosto vabijo na svoje se-
stanke. Vrtci zelo resno vzame-
jo odločitev za delo v IP. Naredijo 
si strategijo dela, jo izvajajo in pri 
predstavitvah svojega dela ob pol-
letju in ob končnih poročilih po-
stajajo resnično dobri, strokovno 
kompetentni.  Vsekakor so IP ta-
krat uspešni in dosežejo cilje, ko 
so v projekt vključeni tudi vodstve-
ni delavci. Brez tega ne gre. In še 
eno vrednost vidim v IP – vsi čla-
ni projektne skupine se veliko po-
govarjajo o vsebini projekta. Tako 
se jim razjasnjujejo pojmi in pri-
dobivajo stališča do določene pro-
blematik, kar pa je tudi način za 
spreminjanje prakse. Žal mi je, da 
nimam več časa, da bi se udeležila 
vseh načrtovanih sestankov v po-
sameznih IP.

Nam lahko zaupate, katera vpra-
šanja predšolske vzgoje vas tre-
nutno najbolj vznemirjajo?

Predlogi sprememb, ki so na-
črtovani s strani naše politike, bo-
do zagotovo povzročili zmanjšanje 
kvalitete – povečanje normativov, 
zmanjšanje izobrazbene struktu-
re zaposlenih in tako naprej. Še 
vedno menim, da morajo biti jav-
ni vrtci eni od najboljših v siste-
mu predšolske vzgoje in da mora-
jo imeti vsi otroci enake možnosti 
za dobro institucionalno predšol-
sko vzgojo.   

Živite in delujete v Ljubljani. Nam 
lahko zaupate kaj iz svojega oseb-
nega življenja?

Seveda. Imam dve hčeri, starejša 
je tik pred diplomo na Ekonomski fa-
kulteti v Ljubljani, mlajša je bila letos 
zlata maturantka bežigrajske gimna-
zije in je vpisana v prvi letnik na Fa-
kulteti za matematiko in fiziko. 

Sicer pa počnem običajne stvari, 
izredno rada berem in se pogovar-
jam z vsakim, ki se hoče pogovarjati 
z mano. Rada gledam filme, sem kar 
redni obiskovalec kina, festivala Lif-
fe. Zelo rada se podam v gozd ali na 
lažje planinske ture, s kolesom sem 
prekolesarila že marsikateri del Slo-
venije.  Doma imamo tudi 10 let sta-
ro psičko, višavsko terierko, ki me 
je marsikaj naučila o meni, mogo-
če tudi to, da včasih nisem dosledna 
pri vzgoji, tako kot bi sicer morala 
biti. Izredno rada imam jutra. Tako 
spokojna in mirna so. Včasih imam 
rada tudi samoto in umik vase.

Kaj bi svetovali reviji Vzgojiteljica 
za leto 2008?

Reviji Vzgojiteljica želim, da ob-
drži svojo vizijo, da ostane revija 
za dobro prakso v vrtcih. V reviji 
sem zasledila veliko dobrih prime-
rov prakse in prepričana sem, da se 
ravno na tak način lahko širijo do-
bre izkušnje. Teorija in praksa se 
morata nekje združiti in povezati. 
Pohvalila bi strokovnost uredniške-
ga odbora, članki so raznovrstni in 
dobro izbrani. Hvala vam za prilož-
nost predstavitve. Želim vam veliko 
uspeha še naprej. 

Kaj bi zaželeli v letu 2008 sloven-
skim vrtcem?

Najprej to, da naj ohranjajo do-
bro prakso tam, kjer se je pokazala 
kot dobra, pozornost pa naj usmeri-
jo tudi na gibalne dejavnosti. Vsem 
vrtcem v Sloveniji želim, da bi bili 
inštitucija, ki razveseljuje tako otro-
ke kot zaposlene in naj predstavlja 
strokovni izziv tudi za vse strokov-
ne delavce.  

Spraševala je Betka Vrbovšek
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Raziskovanje kot strategija dejavnega 
učenja

Kaj je raziskovanje?
Raziskovanje je opredeljeno kot 

aktivno (dejavno, participativno) 
učenje, ki je orientirano na reševa-
nje problemov (Maxim 1997).

S pomočjo raziskovalnega pristo-
pa sledimo dvema temeljnima cilje-
ma izobraževanja:
- ohraniti radovednost otrok in 

trajen interes za znanje ter
- oblikovati sposobnosti, ki so po-

trebne za samostojno reševanje 
problemov.

Pri raziskovalnem delu je torej v 
ospredju otrokova aktivnost. Otrok 

ni več zgolj opazovalec aktivno-
sti drugih, ampak je tudi sam akti-
ven in ustvarjalen pri svojem delu 
v procesu učenja.  S spodbujanjem 
otrokove aktivnosti ohranjamo in 
spodbujamo njihovo radovednost in 
dajemo prosto pot njihovi domišljiji. 
Raziskovalni pristop izhaja iz obsto-
ječih izkušenj otrok, njihovih pred-
znanj in pojmovanj. Zato pogosto v 
procesu ne odkrivamo le znanih dej-
stev, pač pa otroci gradijo (konstrui-
rajo) nove predstave in pojme, dolo-
čajo nove pomene, pogosto soočajo 
napačna, laična pojmovanja z znan-
stvenimi dejstvi (Turnšek 2003). 

Problemska vprašanja, ki jih za-
stavljamo praviloma segajo na več 
znanstvenih področjih, kar zahteva 
interdisciplinarnost oziroma integra-
cijo spoznanj in metodoloških pristo-
pov več (družboslovnih) disciplin:
-  zgodovine – fotografije, pisni vi-

ri, najdbe…
-  antropologije – glasba, oblačila, 

navade, prazniki…
-  sociologije – vloge ljudi v skupi-

nah, statusi…
-  ekonomije – način zadovoljeva-

nja materialnih potreb v določe-
ni skupnosti,

-  geografije – fizične in kultur-
ne karakteristike geografskega 
prostora, kako človek vpliva na 
okolje in obratno …

-  politologije – družbeni red, pra-
vila, kdo jih postavlja, reševanje 
problemov …

Raziskovanje daje prednost 
procesu pred produktom oziroma 
končnim rezultatom. V tem sledi 
enemu temeljnih načel sodobnega 
predšolskega kurikuluma za vrtce 
(1999). Večina raziskovalnih pro-
jektov je pokazala, da so se morali 
otroci naučiti, kako priti do infor-
macij, kako nove informacije za-
beležiti, da jih ne bi pozabili, kako 
razvrstiti relevantne informacije 
od tistih, ki niso bile pomembne 
za rešitev problema. Naučili so se 
torej, kako se učiti, kako priti po 

sistematični poti od uganke, do 
njene veljavne rešitve (metakogni-
tivne spretnosti) (Turnšek 2003). 
Raziskovanje zagotavlja uveljavlja-
nja iniciative otrok in njihovo ak-
tivno udeležbo v vseh fazah razis-
kovanja – od postavitve problema, 
do iskanja informacij, njihovega 
urejanja, do odgovorov.

Spoznavanje življenja ljudi v pre-
teklosti zahteva tako interdiscipli-
narni pristop kot načrtovanje vsebin 
po spiralnem načrtu.  Spiralni načrt 
skozi daljše časovno obdobje omo-
goča postopno spoznavanje vsebin 
oziroma določenih pojmov v skladu 
z interesi, razvojnimi značilnostmi 
in sposobnostmi otrok (Ilotić 2001).

Pri metodi raziskovanja se spre-
meni tradicionalna vloga vzgojite-
lja, ki postane organizator situacij, 
spodbudnega okolja, vzdušja, ki 
otrokom omogoča svobodno izraža-
je svojih želja in idej. Hkrati pa de-
lo vodi in skupaj z otroki analizira 
njihove želje in ideje, ki jih potem 
poskušajo skupaj tudi uresničiti. 
Pri upoštevanju otrokove osebnosti, 
razvojnih značilnosti in sposobnosti 
mora biti okolje organizirano tako, 
da bo otrok v njem lahko uveljavil 
svoje že pridobljene izkušnje in pri-
dobil nove (prav tam, 26 - 27)

Faze raziskovanja
Raziskovalni postopek v znanosti 

se drži nekaterih pravil procesa reše-
vanja problema, kot ga je definiral že 
John Dewey in ga lahko razdelimo 
v raziskovalne korake oziroma faze 
raziskovanja (Maxim 1987, 159):
1. zavedanje in opredelitev pro-

blema,
2. postavljanje hipotez (domnev),
3. zbiranje podatkov in preverjanje 

hipotez z zbranimi podatki,
4. ugotovitve – rešitve problemov,
5. uporaba informacij.

Prvi korak v raziskovanju je za-
vedanje problema. Le-tega lahko 
neposredno zastavi vzgojitelj ali 
pa nanj opozorijo otroci sami.  Pri-

Povzetek:
 Kurikulum za vrtce podpi-

ra lastno raziskovanje otrok in 
aktivne oblike učenja. Otrok se 
tako nauči samostojno reševa-
ti probleme, razvija ustvarjal-
nost in kot glavno je ohranje-
na njegova radovednost. Otrok 
je socialno bitje in kot tak je 
vključen v ožje in širše oko-
lje. Področje družbe je zanj 
torej velikega pomena. Zave-
danje zgodovinskih dejstev po-
membno vpliva na razvoj otro-
kove identitete. Dojemanje 
zgodovinskih sprememb; spo-
znavanje, da se ljudje in okolje, 
družba in kultura v času spre-
minjajo in približevanje otro-
kom le-to je bilo zame velik 
izziv. Rimljani sami, njihovo 
življenje, njihova dediščina… 
so  tema, ki je otrokom ponudi-
la temelj, na katerem so lahko 
gradili osnove dojemanja zgo-
dovinskih sprememb, spozna-
nje, da se življenje ljudi in oko-
lje skozi čas spreminjata. Vsa 
ta dejstva so me vodila pri na-
črtovanju in izvedbi projekta 
Rimljani v našem kraju, ki sem 
ga izvedla v  Vrtcih občine Ža-
lec, enoti Šempeter, v skupini  
otrok starih od 4 do 6 let. 



vzgojiteljica 20

marna naloga vzgojitelja v začet-
ni fazi je vzpodbuditi željo po raz-
iskovanju, odkrivanju novega ter 
iskanju informacij in odgovorov. 
Problem vedno zastavimo kot raz-
iskovalno vprašanje, misel, ugan-
ko, zgodbico ali pa z otrokom ne-
poznanim predmetom.  Nadaljnji 
potek je vedno odvisen od tega, v 
kolikšni meri pritegne otroka, zato 
moramo paziti, da problem ustre-
za njegovim predhodnim izkuš-
njam in spoznavanjem (da jim ni 
pretežak, preveč neznan ali prela-
hek).  Dobro je, če problem izhaja 
iz otrokovega okolja, saj bo to ime-
lo neposreden učinek tudi v prak-
si – zanimanje za reševanje je še 
dodatno povečano. Rdeča nit v pr-
vi fazi je ravno motivacija, s katero 
je povezan uspeh pri metodi  raz-
iskovanja. Da pa interes ne upade, 
moramo izbrati ustrezne situacije, 

aktivnosti in sredstva in jih tako 
motivirati za nadaljnje delo. Vzgo-
jitelj otroke spodbudi tudi s svojim 
zgledom in navdušenjem. 

Ko se otroci seznanijo in zavedo 
problema, le-ta v njih prebudi že-
ljo po raziskovanju oziroma po sa-
mi rešitvi problema. Vzgojiteljeva 
naloga je, da otroke sistematično 
in kreativno vodi k razmišljanju o 
možnih rešitvah (postavljanje hi-
potez – domnev). Spodbuja jih, 
jih opogumlja ter da možnost vsem 
otrokom, da vsak pove svoje mne-
nje in svojo domnevo. Otroci mo-
rajo čutiti, da jih vzgojitelj spoštuje 
in ceni vsak njihov odgovor in mne-
nje, ki ga pohvali in ne kritizira, če-
tudi je napačno. Vsak odgovor do-
kumentiramo in kasneje preverimo 
njegovo pravilnost. Tako imajo 
otroci občutek varnosti in so zato 
sproščeni.  Odgovore dokumentira-

mo na več načinov; lahko jih zapi-
sujemo na plakat, naredimo misel-
ne vzorce, jih narišemo, zbiramo 
fotografije, avdio in video posnet-
ke,…. Otroci imajo pri postavljanju 
domnev pogosto zelo zanimive in 
pestre ideje, ki pa realistično (v vrt-
cu ali nasploh) niso izvedljive, zato 
jih moramo temeljito pretehtati. Za 
vzgojitelja je ta faza ključnega po-
mena, saj  lahko preveri otrokovo 
predznanje in na tem gradi razisko-
valni proces naprej. 

V fazi zbiranja podatkov in pre-
verjanja hipotez z zbranimi infor-
macijami so otroci aktivni. Iščejo in 
zbirajo informacije. Otroci skupaj 
z vzgojiteljem naredijo načrt, s ka-
terim predvidijo, kako bodo zbra-
li podatke. Vzgojitelj skupaj z otro-
ki opredeli kraj, čas, način in vrsto 
zbiranja informacij.  Ločimo različ-
ne metode zbiranja informacij (de-
skriptivne tehnike):
-  neposredno opazovanje okolja, 
-  intervju,
-  anketa,
-  proučevanje preteklosti – zgodo-

vinska raziskava.

Pravo raziskovanje vključuje tudi 
skrbno zbiranje in urejanje informa-
cij. Zato je zelo pomembno, da vsa-
ko iskanje informacij spremlja tudi 
eden od načinov dokumentiranja.  
Otrokom najbližji načini so:
-  risanje risbic,
-  fotografiranje,
-  videoposnetek
-  snemanje na avdiokaseto
-  zbiranje materialov v igralnici.

Vzgojitelj mora biti v tej fazi orga-
nizator in moderator, ne pa lastnik 
informacij. Otrokom mora zagotovi-
ti dostop do informacij in jim kasne-
je pomagati, da dobljene  informacije 
dokumentirajo, razvrstijo, analizira-
jo in povežejo v smiselne odgovore.

Proces raziskovanja zaključi-
mo tako, da pregledamo zbrane 
informacije, jih uredimo in str-
nemo. Ugotovimo, kakšni so od-
govori na vprašanja, ki so nas za-
nimala, kaj smo se naučili. Vse 
naše ugotovitve dokumentiramo 
(pogosto nas že sam proces do-
kumentiranja pripelje neposredno 

Iz teorije v prakso
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do odgovorov). Zanimivo je tudi, 
če se ozremo nazaj v čas, preden 
smo začeli raziskovati in pogleda-
mo, katere naše domneve so bile 
napačne, v čem smo se motili, kaj 
smo novega spoznali.

Pomembno je, da naše rešitve, iz-
kušnje in znanja uporabimo tudi v 
praksi – v vsakdanjem življenju vrt-
ca. S tem znanja ne skladiščimo, am-
pak ga uporabimo.  Otroci lahko pri-
pravijo predstavitev svojega dela s 
pomočjo risb, tabel, grafov, albumov, 
zbirk, razstav, demonstracij… Svoje 
delo lahko predstavijo sovrstnikom v 
vrtcu, staršem in širšemu okolju.

Zaprti tip raziskovanja
O zaprtem tipu raziskovanja go-

vorimo, kadar otroci rešujejo pro-
blem oziroma skušajo odgovoriti 
na raziskovalno vprašanje z do-
ločenimi informacijami in poda-
tki, rešitev problema pa temelji 
na analizi informacij, ki jih otroci 
poiščejo sami oziroma s pomočjo 
vzgojiteljice.

Raziskovanje zaprtega tipa nam 
na zastavljeno vprašanje oziroma 
problem ponuja le en pravilen od-
govor oziroma rešitev problema. 
Ta mora temeljiti na razumevanju, 
uporabi in analizi konkretnih do-
kazov.

Vloga vzgojitelja v procesu 
raziskovanja:
-  omogoča otrokom zavedanje 

raziskovalnega problema,
-  omogoča otrokom, da izberejo 

ali določijo vidik ali vrsto razis-
kovalnega problema,

-  spodbuja posameznika ali sku-
pino k ustvarjalnemu principu v 
procesu samostojnega raziskova-
nja,

-  omogoča otrokom dostop do (vi-
rov) informacij,

-  skupaj z otroki načrtuje tehnike 
zbiranja informacij,

-  spodbuja k beleženju (doku-
mentiranju) podatkov in infor-
macij,

-  pomaga pri urejanju informacij 
(razločevati med relevantnimi 
in nerelevantnimi, ključnimi in 
obrobnimi informacijami…)

-  nudi pomoč pri sintezi podatkov.

Primer izvedbe 
raziskovanja zaprtega tipa:  
Rimljani v našem kraju

Ko smo prispeli v vrtec, so otro-
ci začudeno in presenečeno opazo-
vali fotografije posameznih grobnic 
iz Rimske nekropole,  ki so bile pol-
ožene na mizah v igralni sobi. Ne-
kateri otroci so opozorili na to, da 
smo le te videli na našem sprehodu.  
Otrokom sem predlagala, da skupaj 
zapišemo ideje, kaj bi lahko pome-
nile stvari na fotografijah.

Nekatere domneve so otroci gra-
dili na že obstoječem predznanju, 
nekatere pa so bile plod »miselnega 
viharja« (brainstorming). Domne-
ve otrok smo zapisali na tri plakate. 
Otroke sem vzpodbudila, da vzpo-
redno razmišljajo, kje bi lahko do-
bili odgovore na vprašanja. Izjave 
smo zapisali na plakate, ki so viseli 
v igralnici ves čas raziskovanja. K 
domnevam smo se večkrat vračali 
in jih preverjali z zbranimi infor-
macijami.

Ker se je v naslednjih dneh v 
naši igralni sobi nabralo kar nekaj 
knjig, internetnih virov, tudi ne-
kaj spominkov iz rimske nekropo-
le, smo skupaj z otroki oblikovali 
raziskovalni kotiček. Raziskoval-
ni kotiček je ves čas služil namenu 
in ni skoraj nikoli sameval. Otroci 
so velikokrat segali po zbranih vi-
rih, predvsem knjigah in fotografi-
jah. Zanimivo jih je bilo opazovati 
in poslušati. Prvič se je vzpostavi-

la dilema oziroma vprašanje med 
dvema otrokoma v izrazu vojak – 
vitez. En otrok je trdil, da so v knji-
gi narisani vitezi, drugi pa je rekel: 
»Ne, mamica mi je povedala, da so 
tu pokopani rimski vojaki.«   Vsa-
ka nova informacija, ki so jo otroci 
prinašali iz domačega okolja je bi-
la sprejeta z visoko mero pozorno-
sti in zanimanja. 

Ko smo zbirali domneve in kje 
bi lahko dobili informacije je en 
deček rekel: »Pojdimo tja nazaj pa 
vprašajmo«. To smo tudi upošteva-
li in poiskali odgovore v rimski ne-
kropoli.  Otroci so bili zelo vzne-
mirjeni in  polni pričakovanja, da 
si ogledamo tisto, kar smo prej le 
od daleč opazovali, tudi od blizu. 
Sprejela nas je kustosinja, ki je od-
govarjala na vprašanja otrok.

Po končanem ogledu so imeli 
otroci možnost, da z neposrednim 
opazovanjem narišejo grobnice v 
rimski nekropoli in tako dokumen-
tirajo dobljene informacije.

V igralni sobi smo na steno pri-
lepili dolg papirnati trak. Na eno 
stran traku smo prilepili fotografijo 
grobnice in napisali čas v katerem 
je bila izdelana. Za orientacijo sem 
na časovni trak prilepila tudi svojo 
fotografijo, ko sem bila še dojenček 
in zraven pripisala letnico.

Ob prelistavanju knjig v razis-
kovalnem kotičku pa sem otroke 
vzpodbudila k opazovanju oblek, 
posod, predmetov in drugo.  Odlo-

»Spoznavati moramo z opazovanjem. Iz tega sledi za učitelja zlato 
pravilo: znanje moramo pridobivati s čutnim zaznavanjem in sicer z 
vidom, sluhom, tipom, vonjem in okusom. Dobro je, če stvari hkrati 
zaznavamo z več čutili.

Za to so trije tehtni razlogi. Spoznavanje se vedno začne s čutno za-
znavo. Zakaj naj bi se torej pouk začenjal s pojasnjevanjem v besedah 
in ne rajši z ogledom stvari samih? Šele, ko smo stvar  že pokazali, naj 
se pridruži beseda, da jo obširneje pojasni. Šele po posredovanju čutov 
se stari vtisnejo čutom in razumu. To dokazuje dejstvo, da verjamemo 
že samemu čutnemu spoznanju, pri sklepanju ali tujemu pričevanju pa 
se želimo na lastne oči prepričati  o njegovi zanesljivosti. Znanje je tem 
bolj zanesljivo, čim bolj se opira na čutno zaznavanje. Če hočemo torej 
učencem dati pravo znanje, moramo skrbeti predvsem za to, da se vse-
ga naučijo z lastnim opazovanjem in s čutnim zaznavanjem. In ker je 
čut najzvestejši pomočnik spomina, bo dosegel, da bomo to, kar vemo 
in znamo, tudi trajno obdržali v spominu.«

Jan Amos Komensky
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čili smo se, da bomo sami oblikova-
li posodo, ki so jo uporabljali Rim-
ljani.  

Otroke je nenavadnost in poseb-
nost rimskih oblačil kmalu  začela 
zanimati. Večkrat so me med tem, 
ko so prelistavali knjige v razisko-
valnem kotičku opozorili nanje z 
besedami: »Glej!« in pokazali na 
nenavadno oblačilo.  To zanimanje 
sem izkoristila za pogovor o oblači-
lih, ki so jih nosili Rimljani in le-te 
smo v vrtcu tudi izdelali.

Faza rešitev in odgovorov je faza  
vračanja nazaj k našim domnevam - 
prvotnim predvidevanjem. Otroci so 
dobili med samim raziskovanjem tu-
di izkušnjo, da niso vse osebe kom-
petentne kot vir informacij. Nekate-
re informacije pa so dobili tam, kjer 
prej niso predvidevali. Tako je bi-
lo veliko podatkov dobljenih na in-
ternetu oziroma kot so se otroci iz-
razili »na računalniku«. Preverjanje 
domnev  sem izvedla v obliki proti 
primerov in tako preverila razume-
vanje otrok.  Ob tem so se otroci zelo 
zabavali, saj so poznali prave odgo-
vore in so nizanje nepravilnih do-
mnev  smatrali kot igro.  Nepravilne 
domneve  pa so popravili s pravilnim 
odgovorom.

Zaključek projekta smo obeloda-
nili s pripravo zabave, ki smo jo po-
imenovali »rimska zabava«. Otroci so 
zbrane informacije, ki so jih pridobili 
v okviru projekta, uporabili v praksi.

Tako je bilo izdelano »rimsko 
oblačilo« uporabljeno kot kostum,  
»rimska posoda« kot prava poso-
da in frnikole kot igra, ki so jo ig-
rali rimski otroci. Pri izbiri hrane 
smo upoštevali zbrane informacije 
iz knjig in interneta. 

Zaključek
Pri pripravi in samemu načrtova-

nju so se mi porajala različna vpra-

šanja in dileme; kako načrtovati, kje 
je meja, kjer vzgojitelj sme poseči v 
otrokovo raziskovanje, kateri načini 
zbiranja informacij so najprimernej-
ši, koliko časa naj traja proces razis-
kovanja in drugo.

Pri tovrstnih dilemah mi je  bila 
samoevalvacija najboljši pokazatelj 
kako in kaj. Sprva sem izdelala zelo 
natančen načrt  v katerem sem pred-
videvala vse otrokove želje in pobu-
de. Izkazalo se je, da preveč podro-
ben in tog načrt vzgojitelja lahko 
zelo ovira pri njegovem zaznava-
nju želja in pobud otrok; iniciative 
otrok lahko spregledamo, smo ne-
fleksibilni. Ko sem se tega zavedla 
sem obdržala samo okvir prejšnjega 
načrta in načrt dnevno dopolnjevala 
glede na to, kaj sem skozi opazova-
nje otrok zaznala.  O ustreznosti na-
črtovanja sem se spraševala tudi gle-
de na posamezne odzive otrok. Ker 
je bila skupina heterogena (4 - 6 let)  
je bilo tako načrtovanje še bolj kom-
pleksno.

Kot vzgojiteljica sem bila tako v 
vlogi organizatorja, opazovalka in 
poslušalka. Moja vloga je bila ko-
ordinatorska.  Veliko idej in pobud 
otrok se je zgodilo izven same de-
javnosti; priprava na počitek, po-
govor s starši, opazovanje plakatov 
med spontano igro. Interes po razu-
mevanju neznanega sem lahko za-
znala tudi v raziskovalnem kotičku, 
ki je bil večino časa raziskovanja ze-
lo obiskan. 

V fazi zbiranja informacij  sem 
bila pred dilemo kako ločiti bistve-
ne informacije od nebistvenih in v 
kakšni meri to prepustiti otrokom.  
Otroci so nekajkrat posredovali za 
raziskovanje našega problema nebi-
stvene  informacije. Sama sem jim 
to dopustila vendar le te nisem do-
datno nadgradila z dejavnostmi.  Po-
javila se je tudi dilema kako dolgo 

pustiti čas za zbiranje informacij. 
To vprašanje je bilo najbolj aktual-
no, ko smo z otroki izdelali plakat 
za starše. V mojem primeru je bil 
odziv okolja zelo hiter. Že naslednji 
dan je en deček prinesel informaci-
je z interneta. V naslednjih dneh pa 
so skoraj vsi otroci v vrtec prinesli 
informacije, ki so bile različno po-
sredovane. 

Starši so bili nad projektom nav-
dušeni in so izražali svoje prepri-
čanje, da takšnih oblik dela v vrtcu 
primanjkuje. 

Najbolj pa so bili otroci veseli 
ogleda rimske nekropole, oblikova-
nja posode in rimskih oblačil. Raz-
iskovanje je bilo zanje igra in to je 
tisto, kar daje tej metodi kvaliteto.  
Otroci so bili ves čas procesa aktivni 
tako miselno kot fizično. Ohranjena 
je bila njihova radovednost, pridobi-
vali so na samozavesti (samostojno 
so spraševali kustosinjo, dokumen-
tirali zbrane podatke). 

Sama metodo ocenjujem kot ze-
lo ustrezno za delo s predšolskimi 
otroki in jo bom v svoji praksi goto-
vo velikokrat uporabila.
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Vid Pečjak navaja besede  Miriam 
Rocknes: »Otroštvo je jutro ustvar-
jalnosti.« Nenavadna vprašanja brez 
konca, bujna domišljija in tisti tipič-
ni otroški »zakaj« je tako značilen 
za tega malega radovedneža … 

    … in če to njegovo radovednost 
spodbujajo vsi, starši, vzgojitelji in 
učitelji, je otrok na dobri poti, da 
zraste iz malega radovedneža v veli-
kega inovatorja. Tako meni Vid Peč-
jak, priznani psiholog, med drugim 
avtor številnih knjig o ustvarjalnosti 
in vodja delavnic ustvarjalnega miš-
ljenja. Jaz se z njim strinjam. 

     Vzgojitelj, učitelj ima velik vpliv 
na učenčevo ustvarjalnost. Lahko jo 
neguje, pa tudi zavira. Otrok ustvar-
ja spontano in vsako poseganje v 
to spontanost predstavlja oviro, de-
luje negativno. Če vzgojitelj otroka 
ne pozna in ne razume, lahko preki-
ne njegov naravni proces s tem, ko 
mu določeno stvar popravlja. Otrok 
hitro prekine s svojimi oblikami in 
preide na posnemanje naših potez. 
Otroci naj se v predšolskem obdo-
bju likovno izražajo na način, ki ga 

na svoji razvojni stopnji obvladajo 
in razumejo.  Otrokova risba ali sli-
ka pripoveduje o tem, česar otrok ne 
zna ali ne more povedati. Skozi ris-
bo otrok sporoča, kaj se mu doga-
ja, kakšna je njegova družina, kakš-
ni so odnosi v njej in kako čuti. Zato 
vzgojitelj otroku ne sme risati, sli-
kati.  Ustvarjalni proces ni »učenje« 
risanja,  slikanja,  ni učenje, kako 
»pravilno upodobi določen motiv«. 
Čeprav otroci poenostavljeno risbo 
odraslega spoznajo in sprejmejo, se 
jo vedno naučijo prerisati »na pa-
met«. Otroške oblike tudi ne smemo 
popravljati, ker to ustvarja nezaupa-
nje v lastne oblike. Tudi prepogo-
sto razstavljanje njegovih izdelkov 
na vidno mesto po mojem mnenju 
ni priporočljivo, saj se lahko zgodi, 
da bodo otroci ustvarjali eno in is-
to stvar oziroma že videno in dovo-
lili, da se v skupini začne pojavljati 
uniformirano risanje (kopiranje) iz-
delkov. 

Na tržišču se pojavlja vedno več 
priročnikov “učenja” risanja. Vsi pri-
ročniki, ki otroke po korakih »učijo«, 

kako se nariše to in ono, so strokov-
no neprimerni. Le-ti otrokom vceplja-
jo stereotipe odraslih in jih navajajo 
na nesamostojnost. Vloga vzgojitelja 
v ustvarjalnem  procesu je, da buri 
otroško domišljijo, da bogati njegove 
predstave, da bogati otroško likovno 
izpovednost. 

Tudi tako popularne pobarvan-
ke spadajo med likovno sporno gra-
divo. Vloga nas, odraslih, je vzgojiti 
kreativne, samostojne in nešablon-
ske ljudi, saj bi se morali zavedati, da 
razvijanje ustvarjalnosti na likovnem 
področju pospešuje ustvarjalnost tu-
di na drugih področjih. Ustvarjalni 
otrok da domišljiji krila in ustvarjalni 
izdelki niso vedno »lepi«. Včasih lah-
ko delujejo tudi utrujeno, saj je v njih 
iskanje. Vedno pa nas tako ali druga-
če presenetijo. Včasih jih lahko celo 
spregledamo, saj so preveč okorni, 
utrujeni, drugačni. Najlepše pa je, če 
jih prepoznamo ter jih znamo ceniti 
in negovati. 

 
Miroslava Kovačič, prof. likovne  

umetnosti, Osnovna šola Trbovlje

Otroci naj se izražajo na način, ki ga 
na svoji razvojni stopnji obvladajo in 
razumejo  

Je mobing le modna beseda ali pa 
pojav, ki ga poznamo že dolgo? Od-
kar obstaja človeštvo, obstaja tudi 
mobing, v takšni ali drugačni obli-
ki. Beseda izhaja iz živalskega sveta, 
kjer trop v svoji sredini izloči tako 
imenovano črno ovco. 

Mobing pa je tudi v našem vsak-
danjem življenju vse bolj prisoten; 
konzumni način življenja, globali-
zacija in vse večja konkurenčnost 
namreč ustvarjajo pogoje zanj. V 
delovnem okolju je mobing vse bolj 
prepoznaven. Toda mobing v vrtcih 
in šolah?

V Švici in Nemčiji so v zadnjih le-
tih naredili številne raziskave, s kate-

rimi so dokazali, da ga najdemo že 
med najmlajšimi, torej v vrtcih. Za 
žrtev je mobing nekaj strašnega, saj 
pomeni poniževanje, mučenje, psi-
hično trpinčenje in s tem zmanjševa-
nje samozavesti. Žrtve so izključene 
iz skupine, izgubijo prijatelje in so na 
milost in nemilost prepuščene pov-
zročiteljem mobinga, počutijo se po-
polnoma nemočne. Martirij mobin-
ga, ki lahko traja tudi več let ali celo 
vse mladostniško obdobje, se začne 
nedolžno, s psovkami, kot je »Ti si 
neumen, idiot …«, z zmerjanjem z ži-
valskimi vzdevki. Če žrtev ni dovolj 
samozavestna in pokaže strah ali se 
umika, se enemu otroku pridružijo 

še drugi. Sodelujejo, ker se bojijo, da 
bi tudi sami postali izobčenci ali žrt-
ve mobinga ali pa ker se pri tem celo 
zabavajo. Žrtev se seveda vedno bolj 
boji, saj nikoli ne ve, kdaj in kje bo 
tarča napadov. Zelo hitro je  izločena 
iz skupine, ostali otroci pa se bojijo 
družiti z njo, da ne bi tudi sami po-
stali žrtve.

Za odrasle je težko razločiti, ali 
gre zgolj za otroško nagajanje ali za 
dalj časa trajajoče trpinčenje. Za žr-
tev so najhujše tiste situacije mobin-
ga, ki so za druge otroke smešne in 
zabavne. Za žrtev pa takšna situaci-
ja seveda ni zabavna. Obstajajo ne-
posredne, telesne oblike mobinga, 

Tudi otroci v vrtcu so lahko žrtve 
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ki jih žrtve ne želijo: pretepanje, br-
canje, ščipanje, grizenje, pod prisilo 
morajo na primer v usta dati mrčes 
ali črve, ki se otrokom gnusijo. Tele-
snemu mučenju pa se pridružijo še 
psovke, grožnje in izsiljevanje. Po-
sredna oblika mobinga pa je popol-
na ignoranca in izključitev iz sku-
pine, odvzem igrač ali širjenje laži 
(kot na primer da otrok moči poste-
ljo ali podobno).

Z vidika otrok so povzročitelji 
mobinga v skupini najbolj priljub-
ljeni, saj si s svojim obnašanjem pri-
dobijo spoštovanje in ugled. Žrtve si 
izbirajo sami in z napadanjem po-
stanejo vodje v svoji sredini. Otro-
ci, ki niso neposredno vpleteni, do-
gajanja ne zaznajo v celoti, moralne 
vrednote pri njih niso razvite, zato 
se jim zdi vse skupaj zabavno. 

Žrtve se počutijo manjvredne, so 
brez samozavesti in celo depresiv-
ne. Lahko pa kažejo svoj status tu-
di z agresivnostjo, s slabo koncen-
tracijo, z nemirom in prav zaradi teh 
simptomov tako vzgojitelji kot star-
ši težko zaznajo, da so otroci žrtve 
mobinga. 

Zanimiva je ugotovitev Eckarto-
ve, ki je v knjigi Mobbing bei Kin-
dern opisala primer obnašanja 
otrok, ki so povzročitelji mobinga, 
in otrok, ki so žrtve. 

Jan je skoraj vsak dan pretepel 
Primoža. Zaradi tega je bil Primož  
prestrašen in se je Jana izogibal. Je 
Primož žrtev mobinga?

Primož se boji le Jana, ne pa tudi 
drugih otrok. Dokler »samo« Jan na-
pada Primoža, ne gre za mobing. 

Marko je star 4 leta in je v vrtcu 
že leto dni. V začetku se je veselil 
srečanja s prijatelji, saj je edinček in 
je užival v družbi drugih otrok. Pred 
približno pol leta pa je v vrtec prišel 
Maj, ki je bil zelo samozavesten in 
je vedno hotel voditi druge. Očitno 
ga je umirjeno Markovo obnašanje 
jezilo, saj se je začel vedno pogoste-
je norčevati iz njega. Pri tem je bil 
duhovit in je celotno skupino spra-
vil v smeh. Maj je postal vodja sku-
pine, ki se mu je pri mobiranju Mar-
ka pridružila. Marko se je začel bati 

prihoda v vrtec. Vedno pogosteje je 
želel ostati doma; tožil je, da ga boli 
glava ali želodec ali se slabo počuti. 

Izjemen primer? 
Kje neki, takšni primeri se doga-

jajo tudi v naših sredinah, le da smo 
doslej o mobingu v vrtcih vedeli ze-
lo malo.

Psihologinja Francoise Alsaker je 
tako obnašanje definirala: »O mo-
bingu v vrtcu govorimo, če je posa-
mezen otrok stalno in sistematično, 
neposredno ali posredno, telesno ali 
duševno napaden«.

Žrtev lahko postane vsak otrok, 
tudi tak, ki je bil sicer v skupino 
otrok dobro vključen. Zaradi spleta 
okoliščin se skupina ponovno obli-
kuje in kar naenkrat se otrok znajde 
v vlogi žrtve. Zaradi sistematične-
ga psihičnega in fizičnega mobinga 
otrok v sebi nosi trajne posledice. 
Njegova samozavest je načeta, po-
stane negotov in nemočen. Posledi-
ce mobinga se kažejo tudi v psiho-
somatskih težavah, kot so glavoboli, 
bolečine v trebuhu, bruhanje, slaba 
koncentracija, strah, močenje poste-
lje in moreče sanje.

So majhni otroci v vrtcih sposo-
bni mobinga? Kar je videti kot mo-
bing, so večinoma konflikti, ki so 
del razvojnega procesa. Običajno 
takšno obnašanje ne traja dolgo. 

Vendar ga vseeno ne gre podce-
njevati, saj se lahko hitro razvije v 
mobing, v neko obliko socialnega 
izsiljevanja, na primer: »Potem pa 
ne bom več tvoj prijatelj.« 

Če otrok ugotovi, da lahko s takš-
no obliko izsiljevanja doseže, da 
drug otrok naredi to, kar od njega 
zahteva, se bo naučil, da lahko ob-
vladuje ostale otroke. Otroci se takš-
nega vedenjskega vzorca ponavadi 
naučijo od svojega okolja (od star-
šev, bratov, sester …), kar pa ne po-
meni, da so dominantni otroci hu-
dobni ali agresivni.  Vzgojiteljice jih 
morajo usmerjati tako, da bodo sa-
mi prišli do spoznanja, da se tako 
obnašanje ne splača. 

Ko starši ali vzgojitelji opazi-
jo signale mobinga, je nujno treba 
ukrepati. Pri tem je treba biti pose-

bej previden, saj so otroci zelo ob-
čutljivi. Otrok, ki je žrtev mobinga, 
najprej išče napake oziroma  krivdo 
pri sebi, saj meni, da je sam kriv za 
to, kako se drugi vedejo do njega. 
Prav zato pa svoje težave nerad zau-
pa staršem oziroma vzgojiteljem. Ti 
morajo otroku pokazati, da razume-
jo njegovo situacijo, skrbi in strah. 
Pokazati mu morajo, da jemljejo 
njegove probleme resno in odgovor-
no. Če otrok čuti zaščito staršev, bo-
do ti lahko skupaj z vzgojitelji raz-
mislili, kako rešiti nastalo situacijo. 
Vrtec je z zakonom zavezan, da skr-
bi za dobro počutje otrok ter da za-
ščiti interese in dobro počutje vsa-
kega posameznega otroka. 

Otroku je treba pomagati, da se 
reši vloge žrtve, da pridobi izgublje-
no samozaupanje ter je nato sposo-
ben, da se brani sam. Otrok se mo-
ra naučiti, da  se pred napadi brani 
verbalno. 

Kako spoznate signale, da je 
otrok žrtev mobinga?
l Otrok ne želi iti v vrtec,
l deluje zelo nesamozavestno,
l je prestrašen in celo depresiven,
l težko zaspi in ima moreče sanje,
l v vrtcu nima prijateljev,
l pogosto ima modrice in odrg-

nine,
l vedno pogosteje »izgublja« svoje 

stvari v vrtcu,
l ima težave s koncentracijo.

Seveda ni nujno, da gre v vsa-
kem primeru za mobing.  Problem 
je v tem, da veliko otrok staršem 
zamolči, kaj se jim dogaja v vrt-
cu. Zato je toliko bolj pomembno, 
da starši in vzgojitelji izmenjuje-
jo svoja opažanja in skupaj naj-
dejo primerno rešitev. Preventiv-
no delovanje vzgojiteljev skupaj s 
starši lahko mobing zaustavi, zelo 
pomembno pa je tudi delo psiholo-
gov, ki edini lahko pri žrtvi vzpo-
stavijo duševno ravnovesje.

mag. Pavla Mlinarič
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Letošnje počitnice so mi dale ve-
liko novih spoznanj, da mi srce ki-
pi. Ta spoznanja pa lahko navežem 
na revijo Vzgojiteljica št. 3, ki me je 
tako aktivno vznemirila, da sem se 
odločila napisati svoje izkušnje in 
življenjska spoznanja.

Tudi letos sem šla na počitniško 
srečanje naključnih prijateljev, ki 
pa so pedagogi, in to iz različnih 
držav. Saj poznate tisti pregovor: 
»Kdor je našel iskrenega prijatelja, 
je našel velik zaklad.« Našla sem. 
Izkušnja in pripoved kolegice iz 
Evropske unije me je spodbudi-
la, da z vami podelim to izkušnjo, 
ki me je navdušila. Ravno v letoš-
njem šolskem letu sem spoznala 
ljudi, ki so imeli mnogo podobnih 
težav pri svojem pedagoškem de-
lu. Gotovo bo tale izkušnja komu 
koristila in ga tolažila!

Antonietta nam je povedala:
»V naš vrtec so starši vpisali svo-

jo triletno hčerko; lepo in urejeno 
kot princesko. Mamica je že takoj 
prvi dan pokazala, da ima velika 
pričakovanja tako do vzgojiteljice 
kakor tudi do celega vrtca. Deklica 
je bila vključena v skupino, ki jo je 
vodila vzgojiteljica, ki je imela po-
seben pogled na vzgojo in starše, 
kar je med njo in nekaterimi star-
ši povzročalo konflikte. Vzgojitelji-
ca se je zavzemala za strokovnost 
in avtonomnost, starši pa so ime-
li svoja pričakovanja. Kako torej 
združiti oboje? Je to mogoče ali pa 
tudi ne?

Vzgojiteljica je bila zato deležna 
graje tudi s strani nekaterih svojih 
kolegov. Tokrat pa je nova ravnate-
ljica nepričakovano posegla vmes 
in se zavzela za vzgojiteljico. Pre-
pričana je bila, da vzgojiteljica s 
strokovno izobrazbo, zlasti pa z vi-
sokim nivojem etičnih vrednot, ne 

more biti deležna kritik, ki so jih 
omenjali kritični starši. Na mne-
nja takšnih staršev se ravnateljica 
ni ozirala. Omenjeno mamico, ki 
je imela kritičen odnos, je povabila 
na osebni pogovor. 

Mamica je nestrpno, z mnogimi 
besedami utemeljevala svoje mne-
nje, ki je bilo nasprotno mnenju 
vzgojiteljice. Medtem je povedala, 
da bo otroka izpisala, če ji ne bodo 
prisluhnili. Niti v sanjah pa ni pri-
čakovala, kaj se bo zgodilo. Ravna-
teljica ji je namreč rekla: »Da, go-
spa, kar izpišite jo!« 

Medtem ko je mamica še govo-
rila, je ravnateljica že pripravila 
obrazec za izpis otroka in ji ga po-
nudila v podpis. Mamica sprva ni 
mogla verjeti, kaj se dogaja, toda 
ko je videla, da gre zares, je podpi-
sala izpisnico. S tem je bil problem 
»rešen«, toda … Zadeva je prišla v 
javnost, sledili so razni kritični po-
gledi, toda ravnateljica se je mir-
no zavzemala za svoje vzgojiteljice 
in kmalu utišala predrzne in ne-
premišljene kritike. Drugega otro-
ka omenjene mamice pa v ta vrtec 
niso sprejeli, zavrnili so ga že ob 
vpisu.

In potem? Število kritik se je ob-
čutno zmanjšalo, pravzaprav kri-
tik ni več, so samo predlogi, ki jih 
vrtec upošteva ali pa tudi ne. Mno-
gi vrtci ugotavljajo, da se je zmanj-
šalo kritizerstvo s strani staršev in 
da starši še bolje sodelujejo z vrt-
cem kot so doslej. Omenjena rav-
nateljica, najprej opljuvana, potem 
pa zmagoslavna strokovnjakinja, 
lahko ponosno pogleda v obraz 
vsakemu kritiku. Ona zaupa svo-
jim sodelavkam ter v njihovo stro-
kovnost in avtonomnost. Ona ve, 
kaj je strokovnost in avtonomnost. 
Ona ve, da strokovna vzgojiteljica 
ne more delati takih napak, ki bi 

zahtevale uničujočo kritiko. Rav-
nateljica pa ni samo strokovna in 
avtonomna, ampak tudi pogumna 
in ponosna na to!«

Tako je povedala kolegica iz Ev-
ropske unije. Tudi jaz sem jo po-
slušala z odprtimi usti! Pri nas si 
kaj takega najbrž ne bi upali. Zato 
pa se sodobna permisivna vzgoja 
tako z lahkoto bohoti po naših vrt-
cih in šolah! Starši svoje otroke do-
ma razvajajo in na njihovo zahtevo 
jih morajo razvajati tudi vzgojite-
ljice v vrtcih in šolah. Da posledic 
razvajenosti sploh ne omenjam! 
Razvajeni starši hočejo krojiti delo 
v vrtcu. To boli! 

Menim, da bi moralo biti rav-
no obratno! Vrtci in šole bi morale 
s strokovnostjo in avtonomnostjo 
usmerjati vzgojo. 

Poznam starše, ki za svojega 
triletnika rečejo, da ga ne obvla-
dajo več. Naj take starše sprašuje-
mo, kaj si želijo v vrtcu in česa ne, 
kdaj je šola dobra in kdaj ne, kate-
ra vzgojiteljica je strokovna in ka-
tera ne? 

Ravnateljice in ravnatelji ne 
podpirajo avtonomnosti, ampak se 
bojijo vsake kritike in dvignjenega 
prsta, češ da bo vrtec izgubil ugled 
in število otrok. Tako se vrtimo v 
začaranem krogu. 

Ali pa so to le »visoka pričako-
vanja staršev« v sodobni družbi!? 
Pa se kdaj kdo vpraša: »Kaj pa lah-
ko pričakujejo vrtec, šola, vzgoji-
teljica in učiteljica!?«

Tanja Engelsberger 
(naslov v uredništvu)

Nekaj misli o avtonomnosti vrtca …
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V naši skupini, kjer so otroci stari 
od tri do štiri leta, smo se prvič sre-
čali z raziskovalnim projektom, ki je 
trajal daljši čas. Sliši se zelo enostav-
no, saj smo zagrizli v kruh, ki pa še 
zdaleč ni bil zgolj „nekaj za nama-
zat“ (ena izmed prvih otroških izjav 
o kruhu).

Najprej smo naredili plakat in 
nanj zapisali vse, kar smo o kruhu 
že vedeli. Bila sem presenečena, saj 
so nekateri otroci o kruhu vedeli ve-
liko, tudi to, da se testo „napihne“, 
preden ga damo v pečico. Iz knjiž-
nice sem prinesla nekaj knjig, ki so 
jih nato imeli otroci vedno na razpo-
lago, pogosto so posegali po njih in 
tako smo skupaj odkrivali skrivno-
sti o kruhu.

Sledila je zgodbica „Pekarna Miš-
maš“ (Makarovič 1975), ki smo jo 
zelo lepo povzeli na slikah z voš-
čenkami in s tuši. Kasneje smo po-
zorno poslušali pesem Stena Vilerja 
„Od zemlje do žemlje“, ki zelo na-
zorno predstavi, kako dolga pot nas 
vodi do kruha in to zapisali. V tem 
času smo oblikovali tudi plakat, kjer 
smo skoraj dva meseca sprotno be-
ležili, kakšen kruh jemo pri malici. 

Po grobih predstavah, kako pri-
demo do najpomembnejšega živi-
la, smo se začeli ukvarjati s podro-
bnostmi. Najprej smo se posvetili 

pšenici. Ogledali smo si polje, kla-
se, zrna, prava in v knjigah (Ange-
rer 1998), nato pa smo pšenična zr-
na posadili v lončke in čakali. 

Pšenično zrnje zmeljejo v mlinu, 
zato je sledilo raziskovanje, kak-
šen je mlin – slike, fotografije, ris-
be, ogled mlinskih kamnov … Vsak 
je izdelal svoj „mini“ mlin iz tul-
cev, nato pa smo s skupnimi moč-
mi zgradili še velikega. Veliko kar-
tonasto škatlo smo najprej poslikali, 
ji dodali streho ter izrezali okna in 
vrata. Nato smo iz prerezanih pla-
stenk izdelali še mlinsko kolo in ga 
učvrstili v mlin. Da bi bil videti pri-
sten, smo ga oblepili z bršljanovimi 
vejicami in mu tako dodali še nekaj 
zelenja. Kmalu se je začelo veselo 
mletje, ampak ne zrn, pač pa so se 
otroci v svojem mlinu smejali, po-
govarjali, peli, skrivali in počeli še 
marsikaj.

Potem pa smo želeli priti do mo-
ke. Poiskali smo velike kamne, stres-
li zrnje na lesen ploh in sami zdrobili 
pšenično zrnje. In res smo med luš-
činami zagledali bel prah, ki se ime-
nuje moka. Ogledali in pretipali smo 
tudi kupljene vrste moke: belo, pol-
belo, koruzno, polnozrnato. Opazili 
so razlike, da je ena moka bolj glad-
ka, drugje je čutiti zrnje, pozorni so 
bili tudi na razliko v barvi.

Spoznali smo se še s kvasom, ga 
vohali, okusili, tipali ... in napravi-
li poizkus. S tem smo ugotovili, da 
kvas v kruhu povzroči mehurčke in 
ga napihne – testo vzhaja. Celoten 
poizkus so otroci narisali na plakat 
in ga obesili na tablo v igralnici.

Pred koncem projekta pa smo v 
bližnji okolici obiskali trgovino „PE-
KARNA BRUMAT“, kjer smo si ogle-
dali police z različnimi vrstami kru-
ha in se naužili čudovitih vonjav. 
Prijazne trgovke so nam ponudile 
v pokušino nekaj različnih vrst že-
melj in nam za popotnico zavile še 
krofe. V zahvalo smo jih kmalu po-
novno obiskali in jim odnesli risbice 
ter veliko sliko v okvirju.

Za konec smo si sami izdelali 
predpasnike, jih potiskali in si jih 
nadeli. Sami smo zamesili testo, ga 
oblikovali vsak v svojo štručko, nato 
pa smo jih na pladnju odnesli v veli-
ko šolsko pečico. Prijazni kuharji so 
popazili na naše dobrote in kmalu 
se je po igralnici razlezel sladki vonj 
po pravkar pečenem kruhu. Vendar 
ni samo dišal, bil je tudi odličnega 
okusa! 

Barbara Žorž, dipl. vzg. 
Vrtec Šempeter, Enota Žarek

Od zrna do kruha

Napotki za avtorje prispevkov

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si

- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu WORD, 
med tekst ne vstavljajte fotografij in računalniških risbic;

- enemu izvodu prispevka obvezno priložite disketo ali CD;
- za reference v besedilu uporabljajte način sprotnega navajanja 

literature v oklepaju (Zupančič 2004, str. 236) oz. pri splošnem 
povzemanju brez navedbe strani (Zupančič 2004). Seznam lite-
rature naj bo na koncu prispevka po naslednjem vrstnem redu: 
priimek, ime. (letnica). Naslov dela. Kraj: založba.

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

- k fotografijam napišite ime in priimek avtorja;
- za objavo fotografij otrok mora imeti vrtec privoljenje strašev;
- uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in smiselno 

oblikovati.

Disket, CD-jev in otroških likovnih izdelkov praviloma ne vračamo. 
Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije Vzgojiteljica.
Strokovnjak oz. znanstvenik, ki da intervju, ima zastonj letno 
naročnino na revijo.
V skladu s 17. členom Pravilnika o napredovanju v nazive (Ur. l. RS, 
št. 54/2002) z objavljenim strokovnim člankom pridobite 2 točki za 
dodatno strokovno delo.

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

Lepo pozdravljeni! 
Betka Vrbovšek 
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Lutke so bile zame vedno velik iz-
ziv. Z lutkami se igram, kot se igrajo 
otroci. Z improvizacijami svoje raz-
lage, uvodne dele in utrjevanje zelo 
popestrim. Tudi učenci zelo uživa-
jo pri izdelovanju lutk in pri ustvar-
janju z njimi. Za otroško dušo pa je 
pomembna tudi vsebina, ki jo posre-
dujemo s humorjem, toplino in pri-
jaznostjo ter s smislom za poštenost 
in odgovornost.

Z lutkami, ki so vezane na igralče-
vo telo, otrok razvija motoriko telesa. 
Ploske lutke so pomembne za razvoj 
likovne občutljivosti in orientacije v 
prostoru. Marionete otroku poma-
gajo graditi pozitivno samopodobo. 
Telesne lutke, obešene okoli vratu 
in nošene pred animatorjem, prispe-
vajo k obvladovanju prostora in pre-
magovanju strahu pred nastopom. V 
pedagoškem procesu skoraj ni vsebi-
ne, ki se je ne bi na tak ali drugačen 
način dalo povezati z lutko. Lutkov-
na umetnost je ena najkompleksnej-
ših oblik estetske vzgoje najmlajšega 
gledalca oziroma igralca.

Delo z lutkami je ustvarjalen proces
Pri lutkovni vzgoji se otrok srečuje z 

umetniškim izražanjem, ki se kaže ta-
ko v gibanju, ritmu, likovnosti, glasbi 
kot v lepi besedi. Otrok se lahko razvije 
vsestransko. Na igriv, domišljijsko bo-
gat način razvija tudi dva psihična pro-
cesa: simbolično mišljenje in ustvar-
jalnost. Sprejeti in ceniti moramo vsak 
otrokov individualni napor. Ustvarjalni 
proces nima postavljenih norm in če 
hočemo, da bo otrok s pomočjo lutk 
razvijal svoje potenciale, mu moramo 
pustiti svobodo.

Lutka je idealna povezava didak-
tičnih smotrov. Lutko uporabimo kot 
posrednico med subjektom in objek-
tom, med otrokom in učno snovjo. 
O lutki kot pedagoškemu sredstvu je 
napisano že veliko  literature.  »Veli-
kokrat prevladuje mnenje, da je lutka 
prirejena samo za razvedrilo, smeh in 
zabavo, ne pa tudi da bi razrešila pro-
blem, ki je skoraj toliko star, kot je sta-
ro lutkovno gledališče, a se pojavlja 
spet kot povsem nov in se glasi: lutka 
kot sredstvo za izobraževanje. Ali pri 
gledališču lutk sploh lahko govorimo 
o tem, da se od njega kaj naučimo? 
Da, zelo veliko se lahko naučimo, se-
veda ne na pamet, ampak posredno. 
Pri novodobni šolski vzgoji, ki teme-
lji na življenjskosti, pa je pomembno 
predvsem drugo. Moderna pedagogi-
ka teži za tem, da bi pouk postal živ, 
zanimiv in neposreden. Pri dobro iz-
vedeni predstavi z lutkami lahko to 
težnjo tudi popolnoma uspešno kon-
kretiziramo. Iz pasivnega razvedrila 
bomo razvili aktivno delo, pri kate-
rem bo učenje postalo veselje in vese-
lje učenje. Čez »zlati most metodike« 
bodo zdaj odšli trije: učitelj, otrok in 
lutka. Lutkovno gledališče in delovna 
igra naj bi si zagotovila svoje upravi-
čeno mesto pri vzgojno-izobraževal-
nem delu. V rokah učiteljev bosta obe 
obliki postali nenavadno dragoceni 
sredstvi, s katerima bodo lahko dose-
gli naš najvišji cilj: izoblikovati pleme-
nitega, socialno čutečega človeka, ki 
bo vedno pripravljen pomagati sočlo-
veku.« (Kovačič 1981, str. 98–100)

Najprej se je lutka vključevala v 
vzgojno-izobraževalni proces kot 
sredstvo za doseganje neumetniških 
ciljev. Njen glavni namen je bil olaj-
šati delo učitelju. Bila je hvaležen po-
močnik pri vzgoji in pouku. Danes 
se kaže še druga potreba: »Lutkovno 
vzgojo povezati z drugimi oblikami 
estetske rasti in razvoja (ne le vzgaja-
nja) otrok. Omogočala naj bi širšo in 
bolj celostno obdelavo snovi. V učni 
proces naj bi se vključevala integral-
no, s čimer dosežemo tudi korelaci-
jo med posameznimi predmeti, kar 
omogoča lažje in bolj zanimivo pri-
dobivanje novih spoznanj, abstrak-

tnih pojmov ter odkrivanje in spodbu-
janje kreativnosti in hkrati bogatenje 
izražanja in fantazije sploh.« (Gobec 
in Majaron, 1981, str. 68–71)

Otroci naj bi skozi lastno izraža-
nje in ustvarjanje vzljubili lutke, spo-
znali bistvo lutkarstva (lutkovna iz-
razila, načine animiranja, značilne 
ustvarjalne procese) in znali kritič-
no vrednotiti lutkovna dela. Ob igri 
z lutko si otrok izboljšuje govor, ar-
tikulacijo, bogati besedni zaklad, se 
sprošča in razvija besedno ustvarjal-
nost. Ob igranju lutkovne predstave 
ali krajših prizorov doživlja pozitiv-
ne izkušnje na glasbenem področju. 
Seznani se tudi z moralnimi vredno-
tami. Krepijo se prijetni medseboj-
ni odnosi in upoštevanje drug dru-
gega. Kadar otrok uprizori igro, ki 
jo je nekoč videl, si utrjuje spomin, 
kadar pa oblikuje neko vsebino po 
svoji domišljiji, se razvijajo njegove 
ustvarjalne sposobnosti. Smisel za 
oblikovanje in sposobnost opazova-
nja se razvijata pri gnetenju figur, pri 
izdelavi lutk, kostumov, scene. Lah-
ko rečemo, da je lutka nepogrešljivo 
didaktično sredstvo pri delu z otroki 
pri razrednem pouku.

Lutka kot vzbujevalka govora in 
neverbalne komunikacije

»Govor  je zamotan psihofiziolo-
ški proces, ki se razvija na podlagi 
bioloških in psiholoških faktorjev 
ter socialnega okolja.« (Žnidaršič 
1993, str. 39). »Za pravilen govorni 
razvoj nujno potrebujemo: 
- zdrav živčni sistem, še posebno 

sestav govornih središč v mož-
ganski skorji;

- pravilno in dobro razvite psihič-
ne funkcije (pozornost, zaznava-
nje, mišljenje);

- razvita čutila (posebno sluh);
- zdrava govorila;
- pravilen in zgleden govor otrokove-

ga okolja.« (Omerza 1971, str. 20) 
Razvoj otrokovega govora je pro-

učevalo mnogo znanstvenikov. 
Delili so ga na več dob. Ruski 
psiholog Kornilov je delil govor 
otrok v štiri faze:

- pripravljalno obdobje v prvem 
letu starosti;

Lutka v šoli
Povzetek:

S pomočjo lutk se otrok raz-
vija osebnostno in telesno. Pri 
lutkovni vzgoji se otrok sreču-
je z umetniškim izražanjem, ki 
se kaže tako v gibanju, ritmu, 
likovnosti, glasbi kot v lepi be-
sedi. Pri delu z otroki pri raz-
rednem pouku je lutka nepo-
grešljivo didaktično sredstvo.
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- obdobje oblikovanja govora – do-
ba malčka od prvega do tretjega 
leta starosti;

- predšolska doba govornega raz-
voja od tretjega do sedmega leta 
starosti;

- šolska doba – obvladovanje pis-
ne in govorjene besede.

Motnje na področju govora so 
odločilne za razvoj motenj na vseh 
drugih področjih. O pojavu govor-
ne motnje govorimo takrat, kadar 
govor ne ustreza razvojni stopnji 
otroka, kadar so prizadeti govorni 
organi, ko opazimo drugačno go-
vorjenje od ostalih ljudi, odstopa-
nje od nekega povprečja. Govorna 
motnja moti komunikacijo, pogo-
vor, moti pozornost poslušalca ter 
emocionalno doživljanje tistega po-
sameznika, ki motnjo ima. Kdor se 
ukvarja z otroki in njihovim govo-
rom, ve, da otroci govorijo toliko 
in tako kot slišijo. Poleg normalne 
umske in telesne razvitosti je zelo 
pomemben govor okolice, v kateri 
živi otrok. Okolica – starši, vzgoji-
telji, učitelji z lepimi, naravnimi in 
pogostimi pogovori z otroki ter s 
potrpežljivim poslušanjem njego-
vega izražanja – zelo pospeši raz-
voj. V obratnem primeru pa zelo 
zavre. Pri svojem delu se tega ze-
lo dobro zavedam, zato pogosto z 
lutkino pomočjo izvajam igrice in 
vaje, s katerimi pripomorem k raz-
voju otrokovega govora. Otrok, ki 
nima dovolj izurjenih mišic, ima pri 
govoru probleme. To se še posebej 
opazi ob vstopu v šolo, ko se zave, 
da je drugačen od drugih otrok.

Govorno motenim otrokom lahko 
pomagamo s tem, da svoje doživlja-
nje prenesejo na lutke. Ko se napeto-
sti sprostijo, popustijo tudi strahovi 
govorne zadržanosti. Zaradi govor-
ne motnje si večina otrok ne upa na-
stopati, ker se ne želijo izpostavljati 
in osmešiti. Na začetku, ko smo va-
dili lutkovno igrico, so bile govorne 
napake še nekoliko opazne, po ne-
kajkratni vadbi pa so bili otroci tako 
zatopljeni v gibanje lutke, da so na 
svoje izgovarjanje besed čisto poza-
bili in na sami predstavi ne bi mo-
gli reči, da je pri igrici nastopil tudi 
otrok z govorno motnjo.

Lutka kot motivacijsko sredstvo
Naše  obnašanje je motivirano: 

po eni strani ga spodbujajo različne 
silnice (potrebe, nagoni, motivi), po 
drugi strani je usmerjeno k različnim 
ciljem (vrednote, ideali). Ameriški 
psiholog Abraham Maslow je hierar-
hično razporedil najpomembnejše 
potrebe in motive. Tisti, ki trpijo ka-
kršno koli pomanjkanje (fiziološko – 
lakoto, žejo, spanje … ali psihološko 
– varnost, ljubezen, ugled …), ne mo-
rejo napredovati, dokler ne zadovo-
ljijo teh potreb. Ko so vse te potrebe 
zadovoljene, se začnemo usmerjati k 
uresničevanju svojih lastnih potenci-
alov in talentov, k samoizpopolnje-
vanju (Musek in Pečjak 1992).

Pri mnogih otrocih in mladostni-
kih je motivacija prešibka, da bi lah-
ko prehodili učnovzgojno pot in pri-
šli do cilja. Prizadevanje pri delu je v 
večji meri odvisno tudi od motivacije. 
Za uspešno poučevanje in razvijanje 
pozitivnega vzdušja v učilnici je po-
membno spodbujanje motiviranosti 
učencev za učenje. Vsak učitelj se mo-
ra zavedati pomena motivacije. Brez 
motivacije učna ura ni uspešna. Spo-
znal sem, da je lutka v uvodnem delu 
učne ure (pri motivaciji) zelo smisel-
no sredstvo. Naj bo še tako nezanimi-
va in rutinska snov, se ura s pomočjo 
lutke lahko sprevrže v pravo zabavo. 
Lutka vodi od uvodnega dela do za-
ključnega dela, ko pohvali otroke za 
opravljeno delo in pozornost. 

Lutka v rokah učitelja
Zelo uspešna in primerna je lut-

ka v roki učitelja. Učitelj animator 
se igra, kot so se pripravljeni igra-
ti tudi otroci. O motivaciji z lutko 
smo že govorili. S kratko improvi-
zacijo lahko učitelj svojo razlago, 
uvodni del ali pa utrjevanje uspeš-
no popestri. Učitelj mora biti dovolj 
sproščen in iskren, da otroke pri-
tegne v igro z lutkami. Učiteljevo 
upravljanje z lutko za otoke pred-
stavlja vzorec, ki ga v začetku mor-
da posnemajo, kasneje pa prilagodi-
jo svojemu načinu doživljanja sveta. 
S svojo igro učitelj prikaže lastno-
sti in možnosti posameznih lutk in 
otroke nevsiljivo opozarja na jezi-
kovne nivoje, intonacijske in druge 
spremembe. Pomembno vlogo ima 

dobra animacija, kar zahteva dobro 
pripravo. Lepo oblikovana lutka, ki 
je slabo animirana, otrok ne bo pre-
pričala. Preden lutko vključimo v 
pouk, se vprašamo, zakaj jo vklju-
čujemo, s kakšnim namenom, ka-
ko, koliko in kdaj. Lutke pomagajo 
pri navezavi pristnejših stikov med 
učenci in učiteljem. Lutke vsebujejo 
veliko mero humorja, zato se otroci 
ob lutki sprostijo in razvedrijo. Nje-
na beseda bolj zaleže kot pa naro-
čilo učitelja ali staršev. Pri utrjeva-
nju leve in desne strani je učencem 
postavljal naloge naš razredni junak 
Tobija. Neki učenec je povzročil ne-
mir in naš Tobija je zalajal. Učen-
ci so mu prisluhnili. Učenka me je 
vprašala: »Učitelj, zakaj pa Tobija 
laja?«  Če nikomur ne uspe prodre-
ti v otrokovo notranjost, se navadni 
lutki to posreči, kajti otrok ji resnič-
no verjame. To lahko razložimo na 
energetski ravni in z otrokovim stra-
hom pred odraslim, z negotovostjo 
v vzpostavljanju komunikacije. Lut-
ka pa v razred prinaša sproščenost, 
veselje, humor in kjer je to, je tudi 
več možnosti, da se kaj naučimo na 
neprisiljen način. 

Lutka v otroških rokah
Ni dovolj, da igra le učitelj, izzva-

ti mora željo učencev po igri. Večina 
učencev prinese s seboj v šolo na-
gnjenje do posnemanja in ljubezen 
do lutk. Otroci naj imajo v šoli svo-
je igrače – lutke, da se z njimi igra-
jo, se jim potožijo, jim povedo kakš-
no zanimivost. Lutko lahko kupimo 
ali naročimo pri izdelovalcu lutk. Še 
najboljša, najpristnejša pa je tista, ki 
jo izdelamo sami. Izdelovanje lutk 
otrokom pomeni predpripravo na 
igro. Otrokom pustimo, da se igrajo 
po svoje in se v njihovo igro ne vme-
šavamo. Učenci v prvem in drugem 
razredu še nimajo popolnega soci-
alnega zaznavanja, lutkam radi do-
ločajo značilnosti izraza: žalosten, 
hudoben, jezen, vesel, presrečen. 
Otroci te starosti so zelo spontani, 
uživajo v izdelovanju lutk in ustvar-
janju z njimi. V tretjem in četrtem 
razredu pa imajo otroci že več izku-
šenj in zato postanejo do sebe in do 
izdelkov bolj kritični. Lutke samo-
stojno izdelajo in jih animirajo. Spo-



vzgojiteljica 29

Vzgojiteljica v devetletki

sobni so samostojno pripraviti celo-
tno lutkovno predstavo. 

Primer uporabe lutke v prvem raz-
redu: učna ura

Uvodni del: Otroci se usedejo v 
krog. Kljukec ima knjigo. Z njimi se 
pogovarja. V čem se pesmica razli-
kuje od pravljice (intelektualna, pro-
blemska motivacija)?

Glavni del: Kljukec s pomočjo lutk 
(race, laboda, žabe) predstavi pesem. 
Njegova izjava: »Glej, račke, labodi.« 
Otrokom razloži neznane besede.

Zaključni del: Pogovorimo se, ka-
ko bi naredili lutkovno predstavo.

Analiza učne ure: Sedeli smo v 
krogu. Kljukec je počasi bral pesem 
Glej, račke, labodi in jim na svoj 
hudomušen način razlagal besede. 
Oponašal je raco, laboda in otroci so 
mu pomagali. Delil jim je pripomoč-
ke (rokavice, račkine glave, labodo-
vo glavo, lesene kuhalnice, ščipal-

ke) in nastale so naše lutke. Pesem 
sem nekajkrat prebral, učenci so se 
ob poslušanju igrali z lutkami. 

Naslednjo uro smo pripravili pred-
stavo. Otroci so z navdušenjem poslu-
šali in pomagali Kljukcu. Ko bi videli, 
kako so se jim svetile oči. Spremlja-
li so vsak njegov gib, govor in takrat 
sem dokončno spoznal, da imajo otro-
ci lutke zelo radi in jim verjamejo.

Izdelava lutk: Iz penaste gume 
smo izdelali glave za račke in la-
bode. Strigli smo jo toliko časa, da 
smo dobili valje. Glave smo ustrez-
no pobarvali in nanje nalepili klju-
ne in oči. Na roko smo dali rokavi-
co, na palec nasadili glavo in račka 
je lahko »zaplavala«. Laboda smo iz-
delali podobno, le da smo na eno ro-
ko navlekli dolgo belo nogavico in 
glavo, na drugo roko pa rokavico za 
trup. Žabe smo zgubali iz zelenega 
papirja. Ribniške račke smo naredili 
iz kuhalnic, na katere smo za kljun 

pritrdili kljukico za perilo. Predsta-
vo smo odigrali za paravanom – rib-
nikom iz malo tršega papirja, ki smo 
ga s kljukicami obesili na vrvico.
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Robi Ogulin, prof. raz. pouka; 
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Pomen timskega dela in načrtova-
nja pedagoškega procesa 

Za kakovostno preživeti čas 
otrok, v času podaljšanega bivanja, 
je nujno potrebno pristopiti k pro-
cesu načrtovanja tistih vsebin in 
ciljev, ki otrokom zagotavljajo po-
goje ter možnosti za njihov razvoj, 
učenje, ustvarjalnost, umik od ru-
tine, individualne posebnosti otrok 
in podobno. Timsko načrtovanje in 
izvajanje vzgojno-izobraževalnega 
dela bi moralo predstavljati nov pe-
dagoški izziv, saj je ključni del tim-

skega dela in od njega je odvisno, 
kako bo potekalo neposredno delo 
z otroki. Timsko delo vpliva na po-
zitivne medsebojne odnose v kolek-
tivu ter spodbuja osebnostni in stro-
kovni razvoj pedagoških delavcev. S 
temeljnim in sistematičnim timskim 
načrtovanjem se strokovni delavci 
(vzgojitelji, učitelji) lahko izognejo 
številnim težavam in neuspehom v 
samem izobraževalnem procesu. V 
tem procesu se mora upoštevati in 
analizirati tudi motiviranost posa-
meznih otrok za različne aktivnosti, 
njihove zmožnosti in napredek.

Sodelovanje v timu: primer iz prakse
V timu sodelujemo tri vzgojitelji-

ce, ki v novem šolskem letu izpelje-
mo načrtovanje tudi za čas podaljša-
nega bivanja otrok v 1. razredu OŠ. 
Pri načrtovanju izhajamo iz smer-
nic LDN in učnega načrta , hkrati pa 
tudi iz vidika in predhodnih izku-
šenj otrok. Načrtujemo za določe-
no časovno obdobje, kjer upošteva-

mo aktualnost dogodkov, specifične 
sposobnosti in interese otrok, po-
trebe po gibanju ter igri, vpliv nepo-
srednega okolja itn. Pri načrtovanju 
opredelimo cilje in posamezne vse-
bine, kjer so upoštevani vsi pred-
hodni elementi. Tako lahko otroci 
izbirajo in sodelujejo ter ustvarja-
jo pri tistih dejavnostih, kjer imajo 
možnost nadgrajevanja svojih spo-
sobnosti in znanja ali pa zadovolju-
jejo potrebe po ustvarjalnosti in igri. 
Vsak otrok ima možnost umika iz 
skupinske rutine. Otroci so soude-
leženi pri načrtovanju posameznih 
vsebin, prav tako pri izbiri prostora, 
časa in organizacije posameznih ko-
tičkov v učilnici. 

Timsko načrtovanje in organi-
ziranje učnega okolja

Spodbudno okolje, ki ga morajo 
zagotavljati strokovni delavci, po-
meni razvijati pri otroku sposobnost 
odločanja, izbiro materialov in spo-
sobnost, da otrok zastavlja lastne 

Timsko sodelovanje med učitelji v 
podaljšanem bivanju na OŠ

Uvod
Timsko delo pedagoških de-

lavcev dviguje kakovost dela z 
otroki, tudi v času podaljšane-
ga bivanja otrok prvih razredov 
osnovne šole. Podaljšano biva-
nje je oblika vzgojno-izobraže-
valnega procesa, ki ga organi-
zira šola po pouku. 
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probleme. Otrokom je potrebno za-
vedanje, da je del procesa in uče-
nja tudi to, da česa ne vedo. Otroci 
naj bodo sposobni privzeti odgovor-
nost za svoje učenje ter si tako pri-
dobijo večje samozaupanje, hkrati 
pa tudi zavedanje, da je igra z ide-

jami in materiali lahko ustvarjalna 
in polna užitkov.  Zato morajo stro-
kovni delavci pri načrtovanju upoš-
tevati tudi okolje, ki ustreza otroko-
vim interesom in sposobnostim ter 
ga povezujejo z domačim okoljem. 
Pri timskem načrtovanju je potreb-

no upoštevati in zagotoviti varen 
prostor za igro in dejavnosti otrok, 
ki vključujejo izziv, tveganje, izbiro 
in odločanje.

Jelka Krajnc,  
OŠ Prevalje

Predstavitve in nastopi za javnost

Vabilo k sodelovanju

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

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

V vseh večjih enotah vrtca Vele-
nje delujejo otroški pevski zbori.  
Vsako leto se predstavimo javnosti s 
prireditvijo Pozdrav pomladi. 

Vzgojiteljice, ki vodimo zbore, se 
zavedamo svoje odgovornosti. Ob 
podpori ravnateljice se lahko zboro-
vodje iz vseh enot vrtca vsako leto 
udeležimo seminarja Zavoda RS za 
šolstvo, ki je organiziran v Rogaški 
Slatini pod imenom Mala zborovska 
šola. Tako je bilo tudi letos. V dveh 

dneh so nam različni predavatelji, 
tako iz Akademije za glasbo, SNG 
opere in baleta iz Ljubljane, letos pa 
tudi iz Glasbene šole Frana Koruna 
Koželjskega, predstavili svoje delo, 
ter nam dali nove ideje in smernice 
za naše nadaljnje delo z otroki. 

Mi pa pridobljeno znanje nato 
takoj uporabimo v praksi. Na revi-
ji pevskih zborov Pozdrav pomladi 
pokažemo, kaj smo se naučili. Pri 
petju pesmi smo pozorni na spro-

ščeno držo, dihanje in pravilno iz-
reko glasov. Izbiramo otrokom pri-
merne pesmi, pri tem pa dajemo 
prednost umetnim pesmim, z eno-
stavnimi, otrokom razumljivimi be-
sedili, ki imajo umetniško vrednost, 
ter otroškim ljudskim pesmim, s ka-
terimi oblikujemo pozitiven odnos 
do slovenske kulturne dediščine.

     
Mateja Šojat, dipl.vzg. 

Vrtec Velenje

Revija pevskih zborov v Velenju



vzgojiteljica 31

Predstavitve in nastopi za javnost

Likovni natečaj za naslovnice revije Vzgojiteljica za leto 2008
Vabimo vse vrtce, da pošljejo likovna dela otrok na naslov uredništva  

do 15. januarja 2008.

Likovna dela, slikarska ali risarska, naj bodo na formatu A3. 
Kriteriji, ki jih bomo upoštevali pri izboru:
-  ustvarjalnost: originalne likovne rešitve, prepričljivost likovnega dela, razvojna  
 ustreznost, svoboda likovnega izraza in domišljija),
-  materialno-tehnična ustreznost: spoštovanje formata, podatki o avtorju in (enem)  
 mentorju, podatki o vrtcu.

Izmed prispelih likovnih del bo uredništvo izbralo za vsako številko 4 likovna dela,  
ki bodo objavljena na zadnji strani revije Vzgojiteljica, eno izmed njih pa bo 
uporabljeno za naslovnico revije. 

Otrok, avtor dela, bo prejel knjižno nagrado založbe Pozoj, vzgojiteljica – avtorjeva 
mentorica, pa prav tako prejme nagrado.

Božena Bratuš je bila na zadnji skupščini Skupnosti vrtcev Slovenije s skoraj 
soglasno podporo izvoljena za novo predsednico Skupnosti vrtcev Slovenije. 

Revija Vzgojiteljica ji iskreno čestita in želi uspešno delo.

Otroški pevski zborček Murenčki 
deluje v okviru Vrtca Ilke Devetak 
Bignami osmo leto zapored. Vanj 
se vsako leto vključuje veliko število 
naših otrok. V letošnjem šolskem le-
tu enkrat na teden po eno šolsko uro 
dolge pevske vaje obiskuje 23 otrok, 
starih štiri do šest let..

Naše petje spremljamo z različ-
nimi gibalno-rajalnimi igrami in 
glasbili – predvsem s klasično ki-
taro, za katero poprimem kar sa-
ma. Poleg petja otroških ljudskih 
in umetnostnih pesmi si prizadeva-
mo, da bi otroci ob petju doživlja-
li, spoznavali in uživali v glasbeni 
umetnosti. Zato v naše pevske vaje 
velikokrat vključujemo tudi poslu-
šanje glasbenih pravljic in igro di-
daktičnih glasbenih igric. 

Ker svoje pevsko znanje radi 
delimo tudi z ostalimi, smo vese-
li vsakršnega povabila. Poleg red-
nih nastopov v okviru vrteških pri-
reditev redno nastopamo tudi v 
tolminskem domu za ostarele ter 

Hotelu Krn, kjer se predstavimo 
upokojenim članom Rdečega kri-
ža Tolmin. Še posebej uživamo v 
prednovoletnem času, ko svojim 
vrstnikom in njihovim staršem za-
pojemo na mestnem trgu. 

Majda Rutar,  
Vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin

Otroški pevski zborček Murenčki
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