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Uvodnik

Drage vzgojiteljice in vzgojitelji,  
cenjene pomočnice in pomočniki vzgojiteljev 
in vsi drugi delavci vrtca!

Najbrž ste opazili, da so se dnevi podaljšali. Otroci prinašajo v vrtce pr-
ve vejice mačic, na kakšnem nedeljskem sprehodu v naravo že naletimo na 
prve  zardele popke črnega teloha, ki si utirajo pot izpod preperelega listja. 
Gore se še vedno bleščijo v snežni belini, včasih nas  še hladen veter zmrazi 
do kosti, a v zraku je že prisotna obljuba pomladi. Naslednjo številko, ki bo 
izšla aprila, bomo lahko prebirali že napojeni s soncem in zelenjem. 

Gotovo znamo vzgojiteljice in vzgojitelji gledati s srcem, drugače ne bi 
mogli dobro opravljati svojega poklica. Srce je nujen pogoj, a ne zadostuje. 
Zavedamo se, da potrebujemo tudi strokovno znanje, izmenjavo izkušenj, 
medsebojno učenje, sodelovanje z znanostjo.

Temu služijo strokovni posveti, o enem boste lahko prebrali  tudi v tej 
številki.

Osmo leto izhajanja prinaša tudi manjšo vsebinsko novost. S številko, ki 
jo imate v rokah, uvajamo novo rubriko, namenjeno vašim idejam iz prak-
se za prakso. Prepričani smo, da je idej veliko, prav je, da jih predstavimo 
tudi drugim. A to še ni vse! Ker je vaših prispevkov vse več, smo se odločili, 
da bo revija v letu 2006 izšla v petih številkah – vsaka dva meseca, razen v 
poletnem času. Izbrali smo tudi najlepša likovna dela, ki ste jih poslali na 
natečaj za naslovnico revije. Vsem izbranim iskreno čestitamo. 

Ker je februarja naš kulturni praznik, boste lahko v tej številki prebrali 
več prispevkov s področja jezika. Saj je jezik pomemben del naše kulturne 
identitete, vzgojiteljice in vzgojitelji pa smo ob starših tisti, ki prvi omogo-
čamo otrokom razvijanje funkcionalnosti in lepote  jezika. 

Posebej priporočamo v branje tudi intervju z redno profesorico dr. Ljubi-
co Marjanovič Umek in z ravnateljico Vrtca Pedenjped iz Novega mesta.

Hvala vsem, ki pišete strokovne prispevke, prijazno sprejmete intervju, 
pošiljate novice ali kako drugače sodelujete in nas podpirate. Hvala vsem, 
ki revijo berete, jo priporočate tudi drugim in se vsak dan trudite lepo go-
voriti materin jezik.

Naj kulturni dan odmeva v vas vsak dan              

želi urednica      
Betka Vrbovšek

Luka Marko (5,5 let),  
mentorica Sabina Kukovec,  
Vrtec Svečina, Zg. Kungota

Kotiček uredništva

Osebe, ki delajo z otroki, 
pripovedujejo in berejo 
otrokovi starosti primerne 
pravljice, zgodbice, ugan-
ke, pesmice, uprizarjajo 
lutkovne igre; otroku že 
v tem obdobju omogočajo 
stik s knjižnim jezikom 
(tako govorjenim kot zbor-
nim) in mu s tem omogoča-
jo ob narečju in pogovor-
nem jeziku spoznavati tudi 
knjižno zvrst jezika.

Kurikulum za vrtce (1999)
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Vrtec se predstavi

Otrok naj doseže tisto, kar želi in zmore
Vrtec Pedenjped, Novo mesto

Lahko predstavite vrtec, ki ga 
vodite?

Ravnateljica javnega vrtca sem 
šele od reorganizacije dalje, ko se je 
do tedaj enotni, vendar prevelik, Vr-
tec Novo mesto razdelil na Vrtec Ci-
ciban in Vrtec Pedenjped. Rada sem 
ravnateljica, prav tako, kot sem bi-
la pred tem rada pomočnica ravna-
teljice, saj se vsakemu delu lahko 
prilagodim in v njem uživam. Vr-
tec Pedenjped ima šest enot: Met-
ka, Ostržek, Pedenjped, Pikapolo-
nica, Rdeča kapica in Videk. V vseh 
enotah je letos šestindvajset oddel-
kov. Naša posebnost je razvojni od-
delek z otroki s posebnimi potreba-
mi in dva romska oddelka. Imamo 
tudi centralno kuhinjo in pralnico, 
ki si jo delimo z Vrtcem Ciciban. Za 
otroke skrbi šestinpetdeset strokov-
nih delavcev, za centralno in razde-
lilno kuhinjo ter čiščenje pa skupaj 
šestindvajset delavcev. Vrtec ima tu-
di dve pomočnici ravnateljice z do-
ločenim številom ur obveze dela z 
otroki, svetovalno delavko, vodjo 
prehrane in zdravstveno-higienske-
ga režima, hišnika za vzdrževanje 
ter finančno administrativno službo 
s tremi zaposlenimi.

Čemu dajete kot ravnateljica več-
jo prednost: pedagoškim ali po-
slovnim nalogam?

Sprva sem dajala prednost pe-
dagoškim nalogam. Sedaj, pod pri-
tiskom nujnosti obnove, pa dajem 
prednost poslovnemu delu, pred-
vsem sodelovanju z ustanoviteljem. 
Tudi mi imamo, kot je to v večini ob-
čin, težavno nalogo prepričevanja 
in dokazovanja o višini potrebnih 
sredstvih iz občinskega proračuna. 
Ker tudi sredstva za stroške dela za-
poslenih v vrtcu pokriva ustanovi-
telj, postanemo tako velik proračun-
ski porabnik, da moramo kar naprej 
dokazovati in se zagovarjati.

Kako se je vila vaša poklicna pot?
Rojena sem v Mariboru. Vzgo-

jiteljsko šolo sem končala v Mari-

boru. Službo sem dobila šele v No-
vem mestu, zato sem se preselila 
na Dolenjsko. Sprva sem mislila, 
da bo to samo prehodno obdobje. 
Toda v Novem mestu sem se hitro 
vživela in si ustvarila družino. Ves 
čas sem si želela študirati likovno 
umetnost. Ob delu sem končala še 
višjo vzgojiteljsko šolo. Nekaj časa 
sem mislila, da bom šla v devetlet-
ko, a sem postala pomočnica rav-
nateljice. Ob delu sem se vpisala na 
filozofsko fakulteto in diplomirala 
na pedagogiki. Ob delitvi vrtca sem 
s pomočjo ravnateljice ugotovila, 
da bi mi ravnateljevanje odgovarja-
lo, zato sem kandidirala za to delo-
vno mesto.

Kakšno vizijo ste zastavili kot sa-
mostojni javni vrtec?

Ustanovitelj našega vrtca je Mest-
na občina Novo mesto. V svoji viziji 
dela smo zapisali, da želimo ustva-
riti okolje, v katerega bomo vsi radi 
prihajali, in obenem zagotoviti po-
goje, v katerih bo vsak otrok dose-
gel tisto, kar želi in zmore. Strokov-
no delo z otroki mora biti takšno, 
da otroku omogoča varno, zdravo, 
čustveno toplo in srečno otroštvo. 
Svojo strategijo sem zasnovala na 
dveh področjih: na strokovnem po-
dročju, kjer smo posebej pozorni 
na sodelovanje s starši, in drugič, 
na poslovnem področju, kjer smo 
posebej pozorni na odnos z usta-
noviteljem. Dejstvo je, da so naše 
hiše v zelo slabem stanju, vse so 
stare čez trideset let in potrebne 
nujne prenove. Upamo, da bomo 
zato v bližnji prihodnosti obnovili 
enoto Ostržek in romski vrtec.

Staro mestno jedro, z zna-
menito kapiteljsko cerkvijo 
sv. Nikolaja na vrhu, leži na 
levem bregu Krke, v značil-
nem okolju, po katerem pre-
poznamo panoramo Novega 
mesta na vsaki razglednici. 
V mestnem muzeju se lahko 
prepričamo, da sega zgodo-
vina tega področja v železno 
in bronasto dobo, ko so oko-
lici vladali bogati halštadski 
knezi. V obdobju Rimljanov 
je bilo področje vključeno v 
Zgornjo Panonijo. Rimsko 
naselje se je v nemirnih ča-
sih preseljevanja ljudstev z 
vzhoda znašlo v ruševinah. 
V srednjem veku so mesto 
obnovili, na novo ga je leta 
1365 ustanovil avstrijski voj-
voda Rudolf IV. in mu dal ime 
po sebi – Rudolfswerd. Toda 
namesto tega se je že kmalu 
prijelo sedanje ime. Tako kot 
druge slovenske kraje so tu-
di Novo mesto večkrat uničili 
turški vpadi, kužne bolezni 
in druge nadloge. Ponovno 
se je razcvetelo šele v 18. in 
19. stoletju, ko je vse bolj po-
stajalo politično in kulturno 
središče Dolenjske. Po letu 
1894, ko je v mesto prispela 
železna cesta, se je začela hi-
tra industrializacija. Kdo da-
nes ne pozna Krke, tovarne 
zdravil, in tovarne avtomobi-
lov Renault? Mnoga okoliška 
naselja so postala sestavni 
del mesta. Ob dveh vrtcih, 
številnih osnovnih in sred-
njih šolah, se mestu obetajo 
stalni programi višjega in 
visokega šolstva, ustanovi-
tev škofije in modernizacija 
na vseh drugih področjih. V 
novejšem delu mesta, na Še-
govi 22, kjer je sedež Vrtca 
Pedenjped, smo se pogovarja-
li z ravnateljico MILENO NO-
VAK, uni. dipl. pedagoginjo.
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Vrtec se predstavi

Kako vidite vzgojno-izobraževal-
no dejavnost vrtca, ki ga vodite?

Biti mora takšno, da se spontano 
prepletata igra in strokovno priprav-
ljene oblike dela. V kurikularno pre-
novo smo se vključili v prvem kro-
gu. Vzgojitelji morajo poskrbeti za 
ureditev prostora, pripravo materi-
ala in sredstev ter drugih pogojev, 
da lahko zadovoljijo otrokove raz-
vojne potrebe. Otroci morajo ime-
ti možnost, da uresničujejo svoja 
nagnjenja in razvijajo svoje sposo-
bnosti. Vsaka enota ima tudi svoje 
prednostne naloge ter projekte, ki 
jih predstavimo staršem. Opažam 
pa, da se vzgojiteljice hitro navdu-
šijo nad kakšno novostjo, potem pa 
pride spet nekaj novega in vzgojite-
ljice se spet navdušijo nad novo za-
devo. To problematiko bomo morali 
še proučiti. Ponujamo tudi kvalitet-
ne dodatne dejavnosti.

Opišite, prosim, kaj ponujate v 
teh dejavnostih?

Ponujamo športne dejavnosti 
»Zlati sonček«, planinsko dejavnost 
»Ciciban planinec«, razne delavni-
ce …  Imamo pa tudi nadstandardne 
dejavnosti.

Katere?
Ponujamo dejavnost »Malček 

bralček«, računalniške dejavnosti, 
lutkovni abonma, taborsko dejav-
nost, angleščino in plesni tečaj.

Omenili ste kvaliteto. Kako razu-
mete to kakovost? Kakšen je za 
vas kakovosten vrtec?

Najprej takšen, ki sprejme vsa-
kega otroka s srcem in dušo. Vzgo-
jitelj se mu mora posvetiti tako, da 
otrok ve, da je pomemben in upoš-
tevan. Pomembne so stavbe in 
osnovni pogoji, a še bolj pomemb-
ni smo ljudje.

H kakovosti najbrž sodi tudi 
ravnateljeva skrb za strokovno 
izpopolnjevanje. Čemu dajete 
prednost?

Pri izpopolnjevanju vedno daje-
mo prednost določeni skupni pred-
nostni nalogi. Lani je bil to čas ak-
tivnega počitka otrok, letos pa je 
poudarek na prehranjevanju otrok. 

Seveda delno upoštevamo tudi in-
dividualne želje, čeprav smo že 
večkrat ugotovili, da se vsak raj-
ši izobražuje na tistem področju, 
ki ga že sicer obvlada, izogiba pa 
se izobraževanju s tistih področij,  
kjer se čuti šibkejšega. V zadnjem 
času ugotavljamo, da bi potrebo-
vali izobraževanje, kako delati na 
sebi. Smo namreč nekoliko starej-
ši kolektiv, v katerem je večina de-
lavk v letih, ko smo biološko bolj 
občutljive. 

Omenili ste, da poudarjate dobro 
sodelovanje s starši. Kako vidite 
to sodelovanje?

Sodelovanje s starši veliko pri-
speva k ustreznemu dopolnjevanju 
in usklajenosti med družino in vrt-
cem. Menimo, da je predvsem po-
membna delitev odgovornosti med 
starši in vrtcem. Vrtec nudi storitve 
za njihove otroke, ne sme pa pose-
gati v zasebnost družine. Starši ima-
jo pravico sodelovati z vzgojiteljem, 
morajo pa upoštevati strokovno av-
tonomijo vrtca. 

Kakšno je vaše sodelovanje z dru-
gim okoljem?

Dobro sodelujemo z osnovnimi 
šolami, ki delujejo v bližini. Želimo 
tudi, da se enote povezujejo s kra-
jevnimi skupnostmi, še posebej ta-
krat, ko imajo le-te svoje praznike.

Prej ste omenili enoto, v katero 
imate vključene romske otroke. 
Lahko malo več poveste o tem?

Zadnje čase je padla dokaj slaba 
luč na Dolenjsko, češ, da ne poskr-
bi dovolj za avtohtone Rome. Naša 
enota za Rome je bila odprta pred 
trinajstimi leti. Vodja enote, ki je 
začela delati v njem, je še danes 
tam in Romi so jo sprejeli in ji za-
upajo. Večkrat slišimo pripombe v 
preostali Sloveniji, zakaj romskih 
otrok preprosto ne vključujemo 
v vse enote takoj na začetku. Po-
trebno je povedati, da so dolenjski 
Romi precej vase zaprta skupnost 
in pogosto živijo v zdravstveno in 
socialno slabih življenjskih pogo-
jih. Zaradi tega so bolj nezaupljivi, 
zelo navezani na otroke in pri njih 
lahko nekaj dosežeš šele potem, 
ko ti začnejo zaupati. Strokovnim 
delavkam v svojem vrtcu zaupa-
jo, zato v svoj vrtec tudi vpišejo 
otroke. Šele ko ti razvijejo osnov-
ne socializacijske vzorce, ko se na-
vadijo na vrtec, na red in jezik, se 
lahko vključijo tudi med otroke v 
drugih vrtcih. 

Še naprej želimo vsem uspešno 
delo.

Betka Vrbovšek
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O tem in onem iz naših vrtcev

Pohod v spomin skladatelja Janeza  
Bitenca

V številnih dejavnostih, ki so se 
dogajale v tednu otroka pod geslom 
Vsak ima pravico biti drugačen, smo 
v Škratovem vrtcu pri Osnovni šoli 
Polzela dali poudarek prijateljstvu 
in medsebojnemu druženju otrok, 
staršev in vzgojiteljic. Zavedamo se, 
da takšna druženja ustvarjajo mo-
stove med vrtcem in starši.

Tako smo se neko soboto dru-
žili na že tradicionalnem pohodu 
na Goro Oljko, ki smo ga posvetili 
skladatelju Janezu Bitencu. Otroke 
je v družbi škratov pričakala tetka 
Jesen in jim delila jesenske dobro-
te. Da so otroci lažje premagovali 
ovire in jim je bila pot zanimivejša, 
so jih med potjo pričakali škratje:
zeliščar, drvar, slikar, umetnik, ki 
so jim zaigrali na razne instrumen-
te (flavto, činele, boben in troben-
to). Skupaj s starši so se učili pes-
mico Janeza Bitenca Štirje godci. 
Na vrhu so bile pripravljene ustvar-
jalne delavnice, kjer so si lahko 
otroci izdelali svoje instrumente iz 
naravnih materialov in tudi oni za-

igrali. Pri ustvarjanju so se jim pri-
družili tudi starši in starejši bratci, 
sestrice, dedki, babice in drugi ob-
iskovalci.

Zakurili smo ogenj, se zbrali ob 
njem, pridružili so se tudi škratki 
muzikantje iz gozda in veselo zape-
li. Sledila je škratovska zabava. Od-
prle so se škratove stojnice in lahko 
smo se sladkali s številnimi dobro-

tami: palačinkami, kokicami, rog-
ljički in pečenim kostanjem.

Trdimo lahko, da so pesmice Ja-
neza Bitenca veliko prispevale k pri-
jateljstvu med nami in medsebojne-
mu zaupanju.

Jožica Rosenstein, vzg. 
Vrtec pri OŠ Polzela

Priprave
Drugi in tretji teden v januarju je 

naš vrtec priredil, letos že osmič za-
poredoma, na belih pobočjih Sve-
tine, sankariado za vse otroke iz 
oddelkov drugega starostnega ob-
dobja. 

Posamezno se je letos odpravilo 
na sankanje kar dvanajst oddelkov. 
Za organizacijo je bila tudi letos od-
govorna pomočnica ravnateljice Ma-
rija Šuster. Z vzgojiteljicami in po-
močnicami vzgojiteljic je obnovila 
pravila o varnosti, ki se jih moramo 
držati na sankariadi, naročila avto-
buse in si z obema vodjema razde-
lila obveznost spremljanja otrok na 
sankališče. 

Sledila je priprava terena. Sveti-
na, kamor že leta dolgo odhajamo 
na sankanje, je majhna hribovska 
vas. Iz Celja je oddaljena samo šti-
rinajst kilometrov. Ker pa leži 679 
m visoko, se lahko otroci naužijejo 
razgledov na okoliške vrhove in do-
line, modrine neba, sonca, svežega 
zraka ter neomadeževane snežne 
beline. Na vse te lepote jih tudi opo-
zarjamo. Vsako leto znova očarajo 
otroke in vzgojiteljice. 

Zaradi obilice snega so letos na 
dan pred prvo sankariado prosto-
voljke in hišnik skupaj s smučmi 
pripravljali teren za sankanje. Teren 
je sicer že dobro preizkušen. Trav-
niško pobočje s primernim naklo-

nom in naravnim iztekom pripada 
družini Miloša Klinarja, po doma-
če »Krenčevim«. Hvaležni smo jim, 
da nam prijazno dovoljujejo vsa leta 
uporabljati teren brez kakršne koli 
odškodnine. 

Vodje enot obvestijo o sankanju 
centralno kuhinjo in starše. Kuhinjo 
zato, da pripravi zaprte termose s ča-
jem, lončke za enkratno uporabo in 
malico. Oboje vzamemo s seboj na 
sankališče. Starši morajo biti obveš-
čeni zato, da so otroci primerno obuti 
in oblečeni, pa tudi zato, da pripelje-
jo s seboj sani. Zaradi varnosti dovo-
ljujemo samo lesene sani s pritrjeno 
vrvico. Večkrat se kakšnemu oddelku 
otrok pridruži tudi kdo od staršev.

Sankariada
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O tem in onem iz naših vrtcev

Kako poteka sankariada?
Na izbrani dan se kmalu po zaj-

trku odpravimo na Svetino. Vzgo-
jiteljice poskrbimo med vožnjo za 
prijetno vzdušje s petjem, uganka-
mi ali pravljico, ovinki so tako pre-
magani brez slabosti. Avtobus nas 
odloži tik ob sankališču. Otroci se 
navdušeni zapodijo v sneg, zato 
vzgojitelji najprej vzpostavimo pra-
vila: kje se vozimo s sanmi, kje se 
vzpenjamo nazaj v hrib, kje in ka-
ko lahko počivamo, kdo bo hodil z 
otroki na stranišče v bližnjo krčmo 
in podobno. Nekaj vzgojiteljev je 
zato na izhodišču sankanja, nekaj 
jih je na izteku, nekaj se jih sanka 
skupaj z otroki. Pri tem se po želji 
menjujemo. 

Večina otrok ni vešča samostoj-
nega sankanja, zato jih učimo, kako 
se varno sankati. Zahtevnost san-
kanja prilagodimo starosti otrok. 
Upoštevamo postopnost in pred-
hodno znanje. Obdobje intenzivne-
ga gibanja menjujemo z obdobjem 
mirnejše dejavnosti, saj postanejo 
otroci sčasoma utrujeni. Namesto 
da bi posedali in se preveč ohladi-
li, organiziramo dodatne dejavnosti 
v bližini: izdelovanje igluja, sneža-
kov, risanje po snegu in podobno.

Vmes je čas za prigrizek in topel 
čaj. Sankanje traja dve do tri ure. 
Potem gremo nazaj v dolino in v vr-
tec, kjer otroke čaka kosilo. 

Tako odhajajo oddelki dan za 
dnem na sankanje, dokler se ne zvr-
stijo vsi. Včasih moramo kakšen 
dan zaradi slabšega vremena tudi 
preskočiti.

Dnevi po sankariadi
Sankanje in spremljajoče dejav-

nosti so vpete v teme, ki izhajajo iz 
(zimskega) naravoslovja in matema-
tike in se vanje smiselno vključujejo. 
Mnenja smo, da je sankanje šport-
na dejavnost, ki je zelo primerna za 
predšolske otroke. Obenem si otroci 
pridobijo vrsto izkušenj s snegom, 
ob vodenem opazovanju pa zazna-
jo tudi nekatere zanimivosti, ki jih 
v mestu ne vidijo: bela prostranstva 

travnikov, zasnežene gozdove, sledi 
divjadi, v sončnih žarkih iskreči se 
sneg, kakšno meglico, ki se popelje 
čez preval, strnjeno naselje v bliži-
ni, ki se mu reče vas in še kaj.

Vse to se odraža naslednje dni 
v njihovem pripovedovanju in opi-
sovanju doživetja, risbah in slikah, 
vprašanjih ob fotografskih posnet-
kih podobne narave, zavzetem so-
delovanju pri poizkusih s snegom 
in vodo in podobnem.

Irena Kukovičič Hren, dipl. vzg., 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Preuredili smo garderobo in igralnico
Vrtec Radlje je enota pri Osnov-

ni šoli Radlje ob Dravi. V enoti Vrt-
ca Radlje imamo sedem oddelkov; 
tri oddelke prvega starostnega obdo-
bja in štiri oddelke drugega starost-
nega obdobja. Tako vrtec obiskujejo 
otroci od prvega do šestega leta sta-
rosti oziroma do vstopa v šolo. V vrt-
cu se vsako leto trudimo, da izbolj-
šujemo in izpopolnjujemo bivalne 
pogoje za naše otroke. V letošnjem 
letu se je v mesecu oktobru sanira-
la dotrajana strešna kritina, vzgojite-
ljice in štirinajst otrok, vključenih v 

homogen oddelek od prvega do dru-
gega leta starosti, pa smo se razvese-
lili velikega preurejenega garderob-
nega prostora, ki še zdaleč ne služi 
zgolj našemu preoblačenju in obuva-
nju. Prostor je s Kurikulom za vrtce 
(1999) postal pomemben viden ele-
ment, kjer je poudarjena pravica do 
izbire, zagotavljanje fleksibilnosti, 
odprtosti in hkrati zasebnosti. Dolgo 
časa smo v vrtcu razmišljali, kako bi 
lahko na obstoječih talnih površinah 
otrokom ponudili več, kajti gibanje 
omogoča otroku pridobivanje novih 

spoznanj, ki so povezani z njim in z 
zunanjim svetom. Z analizo stanja 
v vrtcu in strokovne presoje prosto-
rov z vidika zahtev Kurikula za vrtce 
smo se odločili za odstranitev lese-
no-steklene vmesne stene, ki ni bi-
la več funkcionalna. Zasledovali smo 
cilj, da naj bi oba prostora (igralnica 
in garderoba) nudila dovolj možnosti 
za gibanje, za umirjanje, za ustvar-
jalno in aktivno raziskovanje ter so-
cialno navezovanje otrok in odraslih. 
In uspeli smo. Preurejen prostor do-
življamo kot prostor, kjer se dogaja 
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veliko lepega, novega, zanimivega in 
pomembnega za razvoj otrok. Veliko 
časa preživimo v njem, saj nam  nudi 
tudi boljše pogoje za gibanje kot veči-
na »klasičnih« igralnic v prvem sta-
rostnem obdobju, ko veliko prosto-
ra zasedejo otroške posteljice, hkrati 
pa se lahko otroci ob odprtih vratih v 
igralnico samostojno odločajo, če se 
bodo igrali, raziskovali in ustvarjali v 
igralnici ali v »garderobi«. 

V prenovljenem prostoru so otro-
kom na voljo viseča mehka gugalni-
ca, tunel, blazine in  mehki kotiček, 
zato ga velikokrat izkoristimo za gi-
banje ob glasbi, številne gibalne de-
javnosti in različne oblike druženja. 

Večkrat medse povabimo tudi otro-
ke z vzgojiteljicami iz sosednjih od-
delkov. V mesecu decembru je pre-
novljen prostor postal naša »dnevna 
soba«, kamor smo postavili tudi 
smrečico, ki smo jo okrasili z okraski 
iz slanega testa, ki smo jih izdelova-
li sami. Ob jutrih večkrat predvaja-
mo umirjeno glasbo za sprostitev, si 
prižgemo svečko in gledamo slika-
nice ter na ta način ustvarjamo ob-
čutek pripadnosti, prijetno vzdušje 
in omogočamo vzpostavljanje vezi 
med vrtcem in družinskim življe-
njem. Za naš prenovljen prostor je 
bil potreben čas, odnos do prosto-
ra, pripravljenost na spremembo in 

prepričanost, da je mogoče preure-
diti že obstoječi prostor, kar je pri-
pomoglo in danes v veliki meri so-
odloča o kakovosti bivanja naših 
najmlajših otrok v vrtcu Radlje. 

Veseli nas, da prenovljen prostor 
tudi staršem ne predstavlja le garde-
robe, da si velikokrat vzamejo čas, 
se usedejo, prelistajo različne revi-
je, ki so jim na razpolago, preberejo 
naša sporočila, vabila, voščila … 

Ljuba Kališnik, vzg. 
Vrtec pri Osnovni šoli Radlje ob Dravi, 

enota vrtec Radlje

Svetovni  dan duševnega zdravja v  
našem vrtcu

10. oktober je Svetovni  dan dušev-
nega zdravja, ki je letos potekal pod 
geslom: »Duševno in fizično zdrav-
je skozi vsa življenjska obdobja« in 
obravnava več tem, ki zajemajo vsa 
človekova življenjska obdobja od 
nosečnosti in materinstva, rojstva, 
otroštva, adolescence do odraslosti 
in starosti (www.wfmh.org).

Otroštvo
Skrb za otrokovo duševno in te-

lesno zdravje se začne že ob rojstvu 
in je pomembno za zdrav razvoj 
vsakega otroka. Temelj za otroko-
vo dobro telesno zdravje vključuje 
primerno hrano, spanje, zavetje, gi-
banje, in zdravo življenjsko okolje. 
Temelj za otrokovo dobro dušev-
no zdravje vključuje brezpogojno 
ljubezen, samozaupanje, samoza-
vest, spodbujevalno in varno oko-
lje, primerno vodenje, disciplino, 
priložnost igrati se z drugimi otro-
ki…Mali otroci ne kažejo klasičnih 
simptomov duševnih motenj. Mot-
nje se kažejo skozi slabe vzorce 
spanja, težave pri hranjenju, pojavu 
nemira, napetosti, strahu, ipd. Če 
na ta čustva ne odgovorimo z lju-
beznijo in empatijo, se lahko v  pri-

hodnosti povečajo problemi z du-
ševnim zdravjem. Duševne motnje 
se pogosteje pojavijo pri otrocih na 
katere delujejo negativni dejavniki 
v njegovem okolju, npr. telesna ali 
čustvena zloraba, zanikanje, diskri-
minacija, revščina, izguba ljubeče-
ga posameznika, pogoste selitve, 
alkohol in druge zlorabe drog, po-
škodbe, izpostavljenost nasilju ipd. 
Otroci redko govorijo o svojih teža-
vah, zato je pomembno, da okoli-
ca zazna njihove probleme, straho-
ve in motnje. Za otrokovo duševno 
stanje in njegov psihosocialni raz-
voj so pomembni vsi podsistemi: 
otrok sam s svojimi značilnostmi, 
družinsko okolje, šolsko okolje, 
vrstniške skupine, organizirane de-
javnosti ter značilnosti širšega soci-
alnega prostora. Tako širok pogled 
je z vidika preventive in promoci-
je duševnega zdravja pomemben 
za otroke, pri katerih so prisotni 
dejavniki tveganja v družinskem 
okolju ali dejavniki tveganja dru-
gih izvorov ob nezmožnosti druži-
ne, da otroka podpira. Čimbolj dis-
funkcionalna je družina in težje je 
dostopna za različne pomoči, tem 
bolj se kaže potreba po pomoči in 

krepitve odpornosti neposredno k 
otrokom znotraj sistemov, kot so 
vrtec ali šola.

Starost
Staranje je del življenja, zato 

je postati star normalno. Stališče 
okoli staranja so različna. Staranje 
predstavlja upad telesnih zmoglji-
vosti kot slovo od mladosti, izgubo 
zdravja ali izgubo svojih sposobno-
sti in zanimanja ter mu dati nega-
tivni predznak. Tako kot telesno 
obolenje ne pomeni vedno izgubo 
kvalitete življenja tako tudi telesno 
zdravje ni vedno garancija za to, da 
bo starajoči se posameznik užival v 
življenju.

Poleg skrbi za redno in pri-
merno prehrano, redno gibanje 
in zadovoljiv vnos tekočin, so po-
membni odnosi v socialnem oko-
lju, vključenost starostnikov, ak-
tivnosti, s katerimi se zmanjšuje 
izolacija in osamljenost na mini-
mum. Žal je za našo družbo zna-
čilna ločitev med generacijami, še 
posebno med prvo in tretjo gene-
racijo. Starostniki se pogosto po-
čutijo odrinjeni od življenja. Z 
upokojitvijo in odselitvijo otrok, s 



vzgojiteljica 9

O tem in onem iz naših vrtcev

smrtjo zakonskega partnerja, pri-
jatelja, znanca imajo stari ljudje 
vse manj družbe in stikov z ljud-
mi. Ustvarjanje novih odnosov je 
v starosti težje, manj je vzpodbud 
in priložnosti za srečevanje. Tako 
pogosto ostaja in postaja star člo-
vek osamljen, sam, ne glede na to 
ali živi v domačem okolju ali usta-
novi za starejše, obkrožen z mno-
žico ljudi. Zaradi odtujenosti sta-
rostnikov se izgublja dragocena 
medgeneracijska povezava in iz-
menjava življenjskih izkušenj. Za 
kakovostno staranje moramo sta-
rejšim nuditi potrebne programe 
za bolj zdravo življenje, medseboj-
no pomoč in možnosti za pridobi-
vanje novih znanj. Usmerjati jih je 
potrebno v aktivnosti in v lastno 
ustvarjalnost. Predvsem pa je po-
trebno veliko pozornosti nameni-
ti aktivnostim, pri katerih se sta-
rostniki lahko srečujejo s prvo ali 
drugo generacijo (Ramovž Jože, 
2003). Vedenje in doživljanje sta-
rih ljudi je odvisno od številnih de-
javnikov v njih samih in v njihovi 
okolici. Interesi starejših ljudi dol-
go časa niso bili raziskani. O tem, 
kaj si starejši želijo in kaj jih zani-
ma, so večino odločali mlajši ljud-
je. Vladalo je tudi poenostavljeno 
mišljenje, češ starostnikom prija 
zlasti mir. Obsežnejše novejše štu-
dije so odkrile marsikaj zanimive-
ga. Tako imajo starostniki nasled-
nje splošne interese:
- ostati čim dlje aktiven in kori-

sten. Prehod v upokojitev naj 
bo postopen. Izmed aktivnosti 
imajo starejši ljudje rajši indivi-
dualne kot kolektivne.

- ohraniti zdravje in energijo. Zato 
starostniki bolj skrbijo za zdrav-
je, se izogibajo težavnejšim 
opravilom itd. 

- imeti sorodnike in znance, tako 
da ni občutka popolne osamlje-
nosti.

- imeti ekonomsko gotovost in ne-
odvisnost.

- da bi umrli hitro in brez bolečin.
- varovati ali celo okrepiti določe-

ne prednosti, ki so jih pridobili 
v času dosedanjega življenja, na 
primer spretnosti, znanje, pravi-
ce, prestiž in avtoriteto.

Zelo zmotno je misliti, da se s sta-
rostjo zaostrijo predvsem negativne 
poteze osebnosti ali da pride do hu-
dega upada interesov. Mnogi dol-
go ohranijo stabilnost osebnostnih 
potez, pri marsikaterem starostni-
ku pa opazimo celo določeno oseb-
nostno rast. Tudi vprašanje proste-
ga časa pri starejših ljudeh postaja 
vedno bolj aktualno. Zaradi tega so 
hvalevredni poskusi, da bi organi-
zirali razna društva in klube starih 
ljudi, v katerih bi našli zaposlitev 
in razvedrilo ter tako smiselno iz-
koristili prosti čas. Zabava, igra ali 
podobno zapravljanje prostega ča-
sa starim ljudem še ne nudi potreb-
nega zadovoljstva; posebno če se to 
odvija v nekakšnem izoliranem sve-
tu starih ljudi. Osamljenost v staro-
sti izredno neugodno vpliva tudi na 
človekovo duševnost. Osamljenost 
pa nikakor ni nekaj, kar se pojavi 
zgolj v starosti, pač pa imajo starej-
ši ljudje dodatno manj možnosti, da 
bi se temu izognili. Zato se bo treba 
v prihodnje lotiti problema osam-
ljenosti kot takega, ne glede na to, v 
kateri starosti se pojavi ( Požarnik, 
1978, str. 278)

Primer iz prakse našega vrtca: 
obisk babice v vrtcu

Skupaj s sodelavko sva se odlo-
čili, da v tednu od 4. do 11. oktobra, 
ko je potekala akcija pod geslom: 
»Duševno in fizično zdravje skozi 
vsa življenjska obdobja«, v vrtec po-
vabiva babico deklice, ki je vključe-
na v naš oddelek. »Naša« babica je 
že večkrat obiskala naš vrtec, ko je  
pripeljala deklico, zato se je našega 
povabila, da bi skupaj z nami preži-
vela dopoldan v vrtcu, zelo razvese-
lila. Tudi tisto jutro je ob jutranjem 
zbiranju spontano potekala igra z 
jutranjimi pozdravi po imenu,  ju-
tranje individualne igre po kotičkih, 
osebni stik z otroki, ki so prihajali… 
vse do malice, ko smo pospravili ig-
rače, si šli umiti roke in svoje zobe. 
Otroke sva  povabili, da se nama pri-
družijo na preprogi. V tem času pa 
je v vrtec prišla tudi Urška z babi-
co, kar sva s sodelavko spretno iz-
koristili in otroke z odprtimi vpra-
šanji vodili do tega, da so ugotovili, 
da bomo dobili obisk, da bo prišla 

ena izmed »naših« babic… Vpraša-
nja so kar deževala. Odgovarjali so 
drug drugemu in nama pripovedo-
vali kaj vse njihove babice znajo 
(kuhajo makarončke, čistijo, nala-
gajo drva…), kakšne so (imajo sive 
lase, so stare, so »zmučkane«…), kje 
so doma (v isti hiši, v sobi…). Sta-
rejše otroke je bolj zanimalo katera 
babica nas bo obiskala, zato sem z 
njimi obsedela na preprogi in smo 
se pogovarjali, sodelavka pa se je v 
kotičku igrala z ostalimi. V času po-
govora je na vrata potrkala »naša« 
babica. Njena vnukinja je bila za-
topljena v igro v kotičku in ko je za-
slišala babičin glas, je  pogledala k 
vratom. Stekla je k njej in se ji vrgla 
v naročje.  »Babi, greva domov?!« 
Babica ji je povedala, da se bo danes 
skupaj z nami igrala. Natikali smo 
girlande, risali, peli…Otroci so me 
spomnili tudi na harmoniko in male 
ritmične instrumente. Skupaj smo 
zaigrali. Otroci so se  z babico pri-
jeli za roke, naredili krog in zaplesa-
li.  Želja otrok je bila, da zaplešemo 
in zapojemo pesmico. Babica nam 
je zapela pesmico o zajčku, njena 
vnukinja in ostali otroci pa so ji pri 
tem pomagali. Potem smo se babici 
zahvalili za njen čas, ki ga je aktivno 
preživela z nami. 

Sabina Kerbler, dipl. vzg. 
Vrtec pri OŠ Radlje ob Dravi

Z otroki se pogovar-
jamo o izkušnjah in o 
ljudeh, s katerimi se 
srečujemo doma in v 
vrtcu, ter mu nudimo 
možnost sodelovanja 
v dialogu.

Kurikulum za vrtce, str. 36
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Kako ustvarjamo pravljice in 
izmišljarije

Svet pravljic je danes otrokom 
bolj potreben kot kdaj koli prej. 
Pravljica, ki jo otrokom pripovedu-
jemo, dobiva posebno vlogo zara-
di vse močnejšega in vsestranskega 
prodora raznih medijev. Tako naj bi 
bile vzgojiteljice, poleg staršev, ti-
ste odrasle osebe, ki bi otrokom pri-
povedovale pravljice. Vzgojiteljice v 
Vrtcu Ptuj se tega močno zavedamo. 
Naše vodilo je: »Otrokom bomo pri-
povedovale pravljice, otrokom bomo 
pripovedovale še več pravljic. Pravlji-
ca  je eno najlepših daril otroku.«

Poleg pripovedovanja je ustvarja-
nje pravljičnih vsebin eno od najbolj 
zanimivih dejavnosti z otroki na po-
dročju jezika. Tako jim damo mož-
nost, da svoj domišljijski svet aktiv-
no vključijo v skupinsko delo. Kako 
narediti pravljico? Načinov je veliko, 
vsem je skupno le to, da je treba otro-
ke poslati v domišljijski svet in iz nje-
ga črpati vsebine, junake, dogodke, 
zaplete itd. Pri končni izpeljavi prav-
ljice so seveda potrebne izkušnje in 
veliko poskusov. Iz izkušenj vemo, 
da so nekatere generacije otrok bolj 
dovzetne za poslušanje pravljic ali za 
ustvarjalne izmišljarije. 

Pravljico si lahko izmišljajo vsi 
otroci skupaj ali le skupina otrok. 
Vsak otrok lahko prispeva nekaj k 
skupni vsebini. 

Primer skupno ustvarjene prav-
ljice iz mojega oddelka otrok, ki so 
stari pet do šest let:

Nekoč je v gozdu živel Tonči s 
prijateljem zajčkom. Zajček in Ton-
či sta se v gozdu igrala. Srečala sta 
muco. Postali so prijatelji. Zajček, 
Tonči in muca so šli nabirat jagode 
na rob gozda. Tam so na travniku 
videli metuljčka. Na drevju je žvrgo-
lel ptiček. Ko so se vračali, so srečali 
Sneguljčico. Tonči je vprašal Snegulj-
čico, če bi bila njegova prijateljica. 
Sneguljčica je bila vesela, da je na-
šla prijatelja. Tončiju je dala čarob-
ni prstan. Ko ga je Tonči zasukal na 
prstu, si je lahko izbral tri želje: da 

bi našel zaklad, da bi šel v zabavišč-
ni park ali da bi od Sneguljčice do-
bil poljub. Izbral je zaklad. Skupaj 
so odšli po gozdu in našli zaklad. V 
skrinji je našel žetone za zabaviščni 
park ter prelepo krono. Tonči je po-
stal kraljevič in je lahko poljubil Sne-
guljčico. Živela sta srečno.

Otroci lahko ustvarjajo tudi indi-
vidualno. Zbrala sem nekaj prime-
rov izmišljarij.

Tadej
V gozdu je živel palček. Za prija-

telja je imel psička Pikija. Šla sta v 
gozd in našla zaklad. V skrinji sta 
bili disketi. Palček je šel v svojo palč-
jo hišico in tam pokazal Pikiju igri-
ce. Potem pa je zasijal sonček. 
Cene

Miha in veverica sta v gozdu na-
birala listje. Šla sta v gozd in se iz-
gubila. Končno sta našla pot domov. 
Veverica je šla domov v svoje drevo, 
Miha pa v hišico na drevesu.
Špela

V čarobnem gozdu živi palček Ja-
ka. Išče svojega prijatelja. Sreča muco 
Piko in jo vpraša: »Ali bi bila ti moja 
prijateljica?« »Seveda bi bila rada tvo-
ja prijateljica,« odgovori muca. V goz-
du sta se igrala in se igrata še danes.
Nina

Zajček je šel na pot. Prišel je do 
lepe hišice. Potrkal je na vrata. Ni-
kogar ni bilo doma. Odšel je nazaj 
v gozd. Potem se je naenkrat vrnil 
nazaj in odprla mu je zajčica. Zajči-
ca ga je povabila v hišo. V hiši sta se 
zajček in zajčica pogovarjala. In zaj-
ček je ostal pri zajčici za vedno.
Rahela

Mamica muca je rekla mucki, naj 
gre na sprehod. Muca je odšla na 
sprehod v gozd. Mamica muca jo je 
poklicala in mala muca se je vrnila 
domov. Doma pa je pila mleko.
Maruša

Jaz sem bila nekoč kraljica. Ime-
la sem čarobno muco. Odpeljala me 
je v gozd. V gozdu sva se igrali. Po-
tem me je začarala v Marušo. Mu-

ca pa se je izgubila. Bila sem vesela, 
ker sem bila Maruša.
Lucija

Deklica Tina je šla na travnik. 
Srečala je petelinčka. Postala sta pri-
jatelja. Tina ga je vprašala: »Kam pa 
greš, petelinček?« On pa ji je odgo-
voril: »Izgubil sem se. Ne vem, kako 
bi prišel na kmetijo.« Tina mu je po-
nudila, da ga odpelje domov. Tina je 
ponovno ostala sama.
Nastja

Nekoč je živela Pia. Srečala je pri-
jateljico Tino. Šli sta se igrat na trav-
nik. Srečali sta dva metuljčka. Prišli 
sta v gozd in en metuljček se je iz-
gubil. Komaj sta ga našli. Posijalo je 
sonce in zgodbice je bilo konec.
Toni

Filip je imel muco in z njo se je ig-
ral. Na travniku je rasla jablana. Ja-
bolko je padlo muci na glavo. Muca 
ga je pobrala in ga vrgla Filipu na 
glavo. Filip je jabolko vrgel muci v 
rep. Pod drevesom je bila košara, v 
katero sta metala jabolka. Košarica 
je bila čarobna in rdeča jabolka so 
se spremenila v modra.
Maša

Deklica Maruša se je igrala z zaj-
čkom in veverico. Ptiček jim je pri 
igri nagajal. Nagajal jim je tako, da 
jih je kljuval. Maruša, zajček in ve-
verica so povabili ptička k igri.
Lucija

Jaz sem luna, ki se zvečer pre-
budim. Noge si vsako noč umijem. 
Svoji uri rečem lahko noč, potem pa 
grem v kopalnico in se cela umijem. 
Potlej pa grem v nebo in tako moč-
no zasvetim, da prikličem zvezdice. 
Zvezdice zapojejo: »Luna, luna, boš 
šla z nami na sprehod?« Luna pa re-
če: »Jaz vam bom koristila.« In vsi 
zapojejo: »Hu, hu, hu, hu, hu, hu, 
vsi že morajo zaspati!« Zvezdica in 
luna pomagajo vsem otrokom sveta 
zaspati.

Daniela Hotko, vzg. 
Vrtec Ptuj
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Razvojno procesno načrtovanje – 
nastajajoči projekt

V  vrtcu  Gumbek, ki deluje v OŠ  
Dolenjske Toplice, že dvanajsto leto 
delam kot vzgojiteljica. V tem času 
sem se veliko ukvarjala z načrtova-
njem vzgojno-izobraževalnega dela 
in z zapisovanjem le-tega. Na začet-
ku je bilo moje načrtovanje in izva-
janje vzgojno-izobraževalnega dela 
takšno, da se je v obliki določene te-
me proučevalo v širino, proces uče-
nja pa je bil s strani odraslega vnaprej 
določen. Mislim, da se je načrtovanje 
dogajalo na ravni razmišljanja odra-
slega, ki je imel vodilno vlogo. Otro-
ci so bili v vlogi sprejemnika in izva-
jalca, odrasli pa v vlogi posredovalca 
znanj. V fazi izvajanja je prevladova-
la zunanja motivacija in enosmerna 
komunikacija, evalvacija pa ni bila 
sestavni del načrtovanja.

Kako so se začele spremembe?
V letu 1994/95 pa se je naš vrtec 

vključil v republiški projekt »Poso-
dabljanje dela v vrtcu«. Takrat smo 
v vrtcu spremenili opremo (znižali 
omare in odprli police), v vzgojno-iz-
obraževalno delo pa vnesli elemen-
te Reggio pedagogike, s katerimi nas 
je seznanjala Renata Padovan. Ta-
krat se je vloga vzgojiteljic in pomoč-
nic vzgojiteljic zelo spremenila. Obe 
sta namreč upoštevali načelo enakih 
možnosti, hkrati pa različnosti med 
otroki in pravico do izbire in drugač-
nosti, intenzivno sta spremljali aktiv-
nosti otrok, odnose med posamezniki 
in njihovo manipulacijo s ponujenim 
materialom. Vse to pa sta tudi na raz-
lične načine dokumentirali. Analizi-
rali sta dokumentacijo in v sodelova-
nju s timom planirali nadaljnje delo, 
seznanjali sta starše z dejavnostmi in 
jih vključevali v proces. 

Spremenjeni prostor je dobil vlo-
go drugega vzgojitelja. V otrocih je 
spodbujal radovednost, raziskova-
nje. Prostor je sprejel skupino otrok 
in hkrati omogočal zasebnost posa-
meznika. Ob vsem tem so imeli otroci 
možnost razvijati svoje sposobnosti, 
imeli so aktivno vlogo v raziskoval-
nem procesu, si pridobivali in nad-

grajevali znanje z vsemi udeleženci 
v vzgojno-izobraževalnem procesu. 
Ob vseh naštetih spremembah se je 
spremenilo tudi moje videnje načrto-
vanja in izvajanja vzgojno-izobraže-
valnega dela. Pridobila sem znanje o 
projektnem načrtovanju, natančneje 
o strukturiranem  projektu.

Prednosti, ki jih ima načrtovanje 
»strukturiranega projekta«?
• omogoča proučevanje določene 

teme v globino;
• pristop je problemski;
• proces učenja s strani odraslega 

ni vnaprej določen;
• otroci so aktivno vključeni že 

v fazi načrtovanja in vse do za-
ključka projekta;

• sprotna je refleksija s strani 
odraslega in otrok;

• vlogi odraslega in otroka se pre-
pletata in izmenjujeta;

• otroci in odrasli delijo odgovor-
nost za učenje in napredek; 

• med otroki je izrazita koopera-
tivnost, ravno tako med odrasli-
mi in otroki, pa tudi med odra-
slimi samimi;

• v fazi izvajanja prevladuje notra-
nja motivacija;

• prevladuje dvosmerna komuni-
kacija;

• izrazita je povezanost med pro-
cesom učenja in produktom in

• povezave med dejavnostmi so 
smiselne.

Spremembe ob uvedbi Kurikulu-
ma za vrtce (1999) 

V letu šolskem letu 2000/01 
smo pričeli s postopnim uvaja-
njem Kurikuluma za vrtce (1999) 
kot temelja načrtovanja in izvaja-
nja ter vrednotenja vzgojno-izob-
raževalnega dela. Podrobno smo 
proučevali vse elemente kuriku-
la, pri tem pa smo dobili potrdit-
ve za svoje dotedanje spremembe 
v prostoru ter spremenjeno vlogo 
otrok in vzgojitelja v odnosu do 
otrok, do ostalih strokovnih delav-
cev ter staršev. 

Veliko pozornost sem posvečala 
sledenju ciljem ter načelom kurikula, 
ki so me spodbudili k razmišljanju o 
spremembi pri načrtovanju, izvajanju 
in vrednotenju mojega dela. Pridobi-
la sem teoretično znanje o razvojno-
procesnem modelu načrtovanju, ki 
pa sem se mu le počasi približevala. 
Vedno bližje mi je bil način »nastaja-
jočega projekta«, za katerega je ravno 
tako značilno vse, kar sem opisovala 
kot značilnosti »strukturiranega pro-
jekta«. Od njega se razlikuje po tem, 
da ga pravzaprav zapišeš lahko šele 
takrat, ko je projekt zaključen. 

Kako delam sedaj?
Vzgojo pojmujejo teoretiki kot 

relativno načrtni sistem dejavnikov, 
ki podpirajo razvoj otrokovih oseb-
nostnih lastnosti in potencialov, kot 
optimalen preplet poučevanja in 
(otrokovega) učenja, otroka pa kot 
tistega, ki je sposoben, ima izkuš-
nje, išče pomene, gradi svoje zna-
nje, svet dojema celostno.

Vloga odraslega pri razvojno pro-
cesnem modelu vzgoje je v tem, da:
• pozorno opazuje otroka, skuša 

razumeti otrokove strategije uče-
nja;

• odkriva in krepi otrokovo notra-
njo motivacijo;

• upošteva otrokove izkušnje in 
znanje;

• organizira pogoje za otrokovo 
učenje z odkrivanjem, raziskova-
njem, preizkušanjem v sodelo-
vanju z vrstniki in odraslimi;

• otroka spodbuja in mu omogo-
ča, da na različne načine izrazi 
svoje razumevanje stvari, poja-
vov in odnosov. 

Letos delam s skupino 3- do 5-let-
nih otrok. V skupini je 18 otrok, od te-
ga en otrok s posebnimi potrebami. 

Naš  kolektiv strokovnih delav-
cev si vsako leto zastavi prednostno 
nalogo. Letos je bilo to načrtovanje 
in vrednotenje vzgojno-izobraževal-
nega dela (evalvacija), tako na ravni 
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oddelka (tandema), kot tudi na rav-
ni vrtca (tima). 

Pri načrtovanju, izvedbi in vred-
notenju dela sva s pomočnico – ob 
upoštevanju vseh načel predšolske 
vzgoje – dali poudarek na:
•	 načelo timskega načrtovanja in 

izvajanja predšolske vzgoje stro-
kovnega osebja znotraj oddelka, 
med oddelki in znotraj vrtca;

•	 načelo razvojno-procesnega pri-
stopa, in sicer: cilj učenja v pred-
šolski dobi je sam proces učenja, 
katerega cilj je spodbujanje otro-
kovih lastnih strategij dojema-
nja, izražanja, razmišljanja, ki 
so zanj značilne v posameznem 
razvojnem obdobju;

•	 načelo kritičnega vrednotenja na 
ravni vsakodnevnih medosebnih 
interakcij v oddelku in na ravni 
načrtovanja posameznih podro-
čij dejavnosti v oddelku, vsebin 
in metod dela, zagotavljanja 
potrebnih pogojev za izvajanje 
predšolske vzgoje, spremljanja 
razvoja oddelčne skupine in po-
sameznega otroka.

Primer iz prakse: nastajajoči pro-
jekt »Kdaj bo šel sneg stran od 
nas?«

»Kdaj bo šel sneg stran od nas?« 
je bila tema prvega sklopa dejavno-
sti, ki ga želim opisati. Dejavnosti so 
potekale od 31. 1. do 4. 2. 2005. Iz-
hodišče za načrtovanje je bilo vpra-
šanje dečka Jana, ki ga je zanimalo, 
kdaj bo šel sneg stran od nas. Otroci 
so navedli različne odgovore.
- Sašo je menil: »Odgnati ga mora-

mo ljudje z lopato.« 
- Neja pa je Janu odgovorila: 

»Ljudje moramo priklicati po-
mlad, pa bo zima šla stran.« 

- Martin je razložil:»Taku mora 
sonček posijat, pa vetrček popi-
hat, pa bo šu stran.«

Ta razgovor med otroki se je nama 
s pomočnico zdel izredno zanimiv. 
Želeli sva, da otroci najprej dodobra 
spoznajo lastnosti snega, med dru-
gim tudi taljenje snega, zato sva kas-
neje z otroki izpeljali razgovor o tem, 
kaj si želijo izdelati iz snega. Otroci so 
predlagali zanimive stvari, in sicer, da 

bi izdelovali snežake, zajčke, hiše, šo-
tore, muce iz snega, se kepali, sanka-
li, smučali … Maša pa je predlagala: 
»Izdelala bi torto iz snega, ki bi jo spe-
kli, jo pobarvali, kdor bi imel pa rojst-
ni dan, bi pa svečke pihnu, k’ bi jih mi 
gor dal!« Tako smo dobili vsebino za 
naš poskus taljenja snega: pekli bomo 
torto! Z otroki smo odšli na sneg, kjer 
smo izdelovali različne kipe …  S sa-
bo smo imeli tudi model za torto, ki 
smo ga napolnili s snegom. Odnesli 
smo ga v gospodinjsko učilnico, kjer 
nas je že čakala ogreta pečica. Vanjo 
smo postavili model za torto, napol-
njen s snegom, torto iz snega in jo pu-
stili, de se speče. 

Otroci so predvidevali, kaj se bo 
zgodilo s torto iz snega. Menili so da:
-	 Erika: »Pojedl’ bi jo!«
-	 Maša: »Pobarval’ bi jo, svečko 

dal, kdor bi rojstni dan meu, bi 
jo pihnu!«

-	 Sašo: »Cel gozd bi zgorel!«
-	 Jan F.: »Lahku se stopi!«
-	 Ajda: »Ledena bi ratala!«
-	 Jure R.: »Pojedl bi jo, pa ogenj bi 

pojedl!«
-	 Sandi: »Torte ne smemo pojest, k 

se bomo prehladl! Pa še stopila 
se bo!«

Po kosilu smo z otroki navdušeni 
prišli do štedilnika v pričakovanju, 
da bomo torto pojedli …  Ko smo 
pečico odprli, so otroci razočarano 
vzkliknili: »Ooooohhhhh!«  Sandi je 
pripomnil: »Pa smo ugotovili!« Na 
moje vprašanje, kaj smo ugotovili, je 
odgovoril, da to, da se je torta stopi-
la, in da je zdaj voda. Vprašala sem 
jih, zakaj se je sneg v pečici stalil. Aj-
da je odgovorila: »Zatu, k je vroče!«

Tako so otroci prišli aktivno do 
spoznanja o taljenju snega.

Naslednji dan smo ponovno odšli 
do štedilnika, kjer se je voda v peka-
ču ohladila. Sandi je predlagal, da iz-
delamo ledeno torto tako, da jo damo 
na teraso. In res smo odnesli model 
z vodo na teraso. Naslednji dan smo 
si pripravili nož in posodice za tor-
to, v igralnico smo prinesli našo tor-
to. Otroci so ugotovili, da je res lede-
na, ker je zunaj zmrznila. Ko sem jim 
jo hotela postreči, je Neja ugotovila: 
»Ta torta ni ta prava!« Na moje vpra-
šanje, zakaj torta ni prava, je Sandi 

odgovoril: »Zatu, k bomo bolni, če jo 
pojemo!« Deklica Neja, ki je ugotovi-
la, da ta torta ni prava, je povedala, da 
zna njena mamica speči pravo ledeno 
torto. Naslednji dan je v vrtec prines-
la recept, ki pa se nam je izgubil. Kas-
neje so otroci ugotovili, da se nam je 
izgubil zato, ker je bil napisan na li-
stu in ne v kuharski knjigi. Tako smo 
z otroki  prišli na idejo, da bomo spe-
kli pravo ledeno torto in izdelali ku-
harsko knjigo. To je bilo namreč izho-
dišče za načrtovanje dejavnosti, ki so 
potekale od 9. 2. do 11. 2. 2005. 

Pri načrtovanju in izvajanju de-
javnosti smo sledili  nekaterim ci-
ljem.
- Otrok se seznani s postopkom 

priprave hrane.
- Otrok spoznava razlike med 

merjenjem in štetjem ter različne 
in skupne lastnosti snovi, ki jih 
merimo, in snovi, ki jih štejemo.

- Otrok spoznava knjigo kot vir in-
formacij in aktivno sodeluje pri 
izdelavi knjige.

Ravno v tem tednu je bil kulturni 
praznik in ob tej priložnosti smo v vr-
tec povabili vodjo otroškega oddelka 
knjižnice Mirana Jarca iz Novega me-
sta, gospo Slavko Kristan. Obiskala 
naj bi nas z namenom, da nam pred-
stavi različne vrste knjig in izvede uro 
pravljic. Z otroki pa smo si (ko je bi-
la kuharska knjiga že v izdelavi) za-
stavili za cilj, da gospe Kristanovi tudi 
mi predstavimo našo kuharsko knji-
go, obenem pa jo presenetimo s pravo 
pravcato ledeno torto. Otroci so bili iz-
redno motivirani za delo. Najprej smo 
si ogledali različne kuharske knjige in 
naredili načrt, kakšna naj bi bila naša. 
Odločili smo se, da bo v njej predstav-
ljen podroben potek izdelave ledene 
torte v risbi, fotografiji in besedi. V 
kuhinji smo se s kuharicami dogovo-
rili, da so nam pripravile vse potreb-
no, nato smo v gospodinjski učilnici 
pričeli s peko. Prvi dan smo spekli pe-
civo. Otroci so pripravljali potrebšči-
ne za peko: jajca, moko itd., jih šteli, 
tehtali moko … Pomočnica vzgojitelji-
ce je pripravila testo, ga vlila v pekač 
in postavila v pečico. Sama sem delo 
koordinirala, fotografirala, si zapiso-
vala izjave otrok. Otroci so postopek 
izdelave peciva upodobili tudi v risbi.
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Naslednji dan smo po podobnem 
postopku izdelali kremo za torto, s 
katero smo jo prelili in jo (na pred-
log otrok, po zgodbi Torta za med-
vedka, Maxa Velthuijsa), okrasili z 
jagodami ter ponovno postavili v 
hladilnik, da se je strdila. Naslednji 
dan  smo odstranili obod modela za 
torto. Nad našo pravo ledeno torto 
smo bili vsi navdušeni! »Uau!« je bi-
lo slišati otroke. »Kako je lepa!«

Zaključili smo tako, da smo po 
pravljični uri gospe Kristanovi pred-
stavili kuharsko knjigo, ki je bila ta-
krat še v nastajanju. Bila ji je zelo 
všeč, saj so otroci opisali celoten po-
tek nastanka le-te, in sicer od ideje, 
pa do torte in knjige same. Sledilo je 
še eno presenečenje za gospo Kristan: 
slovesno smo namreč pripeljali torto, 
jo razrezali in poskusili. Bila je resnič-
no dobra. Vsem nam je teknila.

Moje ugotovitve ob zaključku pro-
jekta                                                    

Ob pregledovanju dokumentacije, 
zapiskov, fotografij ipd. ugotavljam, 
da sva s pomočnico vzgojiteljice tim-
sko načrtovali in izvajali dejavnosti, ki 
so potekale v projektu. Upoštevali sva 
predvsem mnenja in predloge otrok, 

katere sva vsakodnevno kritično pre-
tresli in ugotovili, kaj od predlagane-
ga bi bilo možno izvesti. Upoštevali 
sva tudi mnenja in predloge kolegic, 
ki sva jih povprašali za mnenje glede 
izpeljave določenih dejavnosti. V so-
delovanje sva vključili tudi kuharice. 

Sledili sva načelu razvojno-proces-
nega pristopa, saj je bil v ospredju te-
ga nastajajočega projekta proces uče-
nja. Spodbujali sva lastne strategije 
dojemanja, izražanja in razmišljanja 
posameznikov in jim tudi sledili ozi-
roma jih preko aktivnega vključeva-
nja v načrtovanje in izvajanje dejav-
nosti pripeljali do novega znanja in 
novih izkušenj. Delo sva vsakodnev-
no vrednotili na ravni vsakodnevnih 
interakcij v oddelku, na ravni načrto-
vanja posameznih področij dejavno-
sti, vsebin in metod dela (ustreznost 
izbire prostora in časa), zagotavljanja 
potrebnih pogojev za izvajanje pred-
šolske vzgoje, spremljanja razvoja 
skupine in posameznega otroka. Ugo-
tavljam, da smo pri delu, ki je bilo na-
črtovano, izvajano in vrednoteno na 
način, ki sem ga opisala, resnično lah-
ko pridobivali vsi, tako otroci, kot mi 
vzgojitelji, pa tudi starši, ki so potek 
dejavnosti spremljali preko pogovora 

s svojim malčkom ter preko opisov de-
javnosti, ki so si jih lahko ogledali na 
oglasni deski poleg igralnice. Otroci 
so bili pri tem nastajajočem projektu 
močno notranje motivirani in priprav-
ljeni za delo in sodelovanje. Pri delu 
so sodelovali z vrstniki in odraslimi. S 
pomočnico sva pri delu pozorno po-
slušali komunikacijo med otroki in 
jo na različne načine dokumentirali. 
Sledili sva tistim predlogom otrok, ki 
so predstavljali velik izziv, kasneje pa 
tistim, ki so kazali pot do odgovora na 
naše vprašanje. Organizirali sva po-
goje, potrebne za izpeljavo dejavno-
sti. Delo sva koordinirali in dokumen-
tirali. Otroke sva spodbujali, da so na 
različne načine izrazili razumevanje 
stvari (glede na zastavljene cilje). Pri 
delu smo vsi udeleženci dobro sode-
lovali in se dopolnjevali.

Literatura:
Interno gradivo vrtca: Posodabljanje dela v 

vrtcu.
Interno gradivo ZRSŠ, študijske skupine.

Maja Gimpelj Plantan, dipl. vzg. 
OŠ Dolenjske Toplice – Vrtec Gumbek

Otrok je na vseh po-
dročjih dejavnosti  izu-
miteljski in ustvarja-
len, nekaj specifike pa 
je vezane na področje 
umetnosti.

Otrok je lahko ustvar-
jalen v različni meri 
in na različnih umet-
niških področjih.

Kurikulum za vrtce, str.37Klara Esih (5,4 let), mentorici Renata Gobec in Mojca Bizjak,  
Vrtec Šmarje pri Jelšah
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Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

V slovenskih vrtcih najbrž ni 
vzgojiteljice ali vzgojitelja, ki ne bi 
bil vsaj površno seznanjen z vašim 
znanstvenim delom na področju 
predšolske vzgoje in izobraževa-
nja. Manj poznamo vašo osebno 
življenjsko pot, zato vas prosim, če 
nam lahko zaupate, kje in komu 
ste se rodili, če imate kakšen spo-
min iz otroških, šolskih, gimnazij-
skih in študentskih dni . . .

Rodila sem se v Ljubljani, mami 
Jožici in očetu Branku. Svoja otro-
ška leta sem prav tako preživlja-
la v Ljubljani, točneje v Šiški, kjer 
sem v okolici šišenskih blokov (ti-
stih nasproti Kina Šiška, ko je še 
bil) preživljala sproščeno in zanimi-
vo otroštvo, bogato domislic in izzi-
vov (npr. popoldanska vožnja z dvi-
galom gor in dol v prvem bližnjem 
bloku, ki je dobil dvigalo; nabiranje 
paradižnikov – zgolj za poslastico 
– na bližnjem cerkvenem vrtu; ce-
lodnevni turnir v namiznem tenisu 
med blokoma A in B). Tudi moja iz-
obraževalna pot je, brez vsakih več-
jih problemov in še ob številnih dru-
gih dejavnostih, potekala v Ljubljani 
in se po maturi iztekla v prvo resno 
(vsaj meni se je tako zdelo) dilemo: 
ali se vpisati na študij medicine (tu-
di tiho pričakovanje mojih staršev) 
ali psihologije? Odločitev je bila psi-
hologija, saj odkrito povedano, sre-
čanje npr. z ranami, krvjo ni ravno 
moja močna točka. 

Študentska leta na psihologiji bi 
kadar koli ponovila: vse mi je bilo 
zanimivo, tako matematika, fizika, 
statistika, fiziologija kot otroška in 
mladinska, pedagoška, klinična so-
cialna psihologija. Študentke ter 
študentje (bilo nas je veliko, vendar 
približno polovica fantov in polovi-
ca deklet) smo tudi sicer znali iz-
koristiti študentska leta (dobre za-
bave, pohodništvo in obiskovanje 
gora, preživeti večeri v kinu ter gle-
dališču, smučanje, absolventski iz-
let z barko po Jadranu) – povedano 

v enem stavku: za vse smo imeli čas 
in nič se nam ni zdelo pretežko, ve-
liko stvari pa smo delali skupaj.       

Za diplomsko delo ste leta 1976 pre-
jeli nagrado sklada Borisa Kidriča. 
Že takrat, ko ste se vključili v podi-
plomsko magistrsko izobraževanje, 
ste izbrali področje otroške in mla-
dinske psihologije. Zanima nas, kaj 
vas je nagnilo k temu? 

Pravzaprav sem se za področje 
otroške in mladinske psihologije od-
ločila že prej, saj sem bila že od 2. 
letnika dalje demonstratorka na ta-
kratni Katedri za otroško in mladin-
sko psihologijo in v svojem diplom-
skem delu sem preučevala, kako 
otroci v zgodnjem otroštvu razu-
mejo in razlagajo pojme. Še kot štu-
dentko sta me v takratno raziskoval-
no delo na katedri povabila profesor 
Toličič in asistent Horvat. Prav po-
nosna sem bila, da sem npr. sme-
la zbirati podatke v vrtcih, da sem 
lahko pod mentorstvom preizkušala 
zrelost otrok za vstop v šolo, ocenje-
vala igrače med otroki, sodelovala v 
pogovorih o raziskovalnih rezulta-
tih – ob vsem tem sem bila zaneslji-
vo dovolj «okužena » z razvojno psi-
hologijo in nekako samoumevno se 
mi je zdelo, da je to tudi področje, 
na katerem želim nadaljevati svojo 
akademsko kariero.     

Leta 1989 ste bili promovirani za 
doktorico psiholoških znanosti, 
ker ste leto prej uspešno zagovar-
jali doktorsko nalogo, ki se je na-
našala na razvoj miselnih in go-
vornih struktur pri predšolskem 
otroku. Dobro se spominjam 
rumene knjižice, ki smo jo prak-
tiki z zanimanjem in pridom pre-
birali in vaša spoznanja poskušali 
upoštevati tudi v praksi. Zakaj ste 
se odločili, da proučite povezavo 
med govorom in mišljenjem?

Tudi meni je prav ta rumena knji-
žica posebej dragocena, saj je mo-

ja prva znanstvena knjiga, ki sem jo 
tudi takrat želela napisati, sicer na 
osnovi svojega doktorata, tako, da 
ne bi obležala v predalih in na mi-
zah. Potem, ko sem v namene di-
plomskega dela in magistrske nalo-
ge preučevala mišljenje predšolskih 
otrok, mi je bilo vse bolj jasno, da 
mi znotraj interpretacije otrokovega 
mišljenja ostaja velik nepojasnjen 
del – to je govor. Z velikim straho-
spoštovanjem sem se lotila še pre-
učevanja govora, saj me je mentor 
v Sloveniji, profesor Toličič (imela 
sem še somentorja v Beogradu, po-
znanega profesorja razvoje psiholo-
gije, dr. Iviča) opozarjal, da bi znali 
svoj glas privzdigniti slovenisti, češ, 
da je govor oz. jezik njihov predmet 
preučevanja. In so ga res. Pa ven-
darle so strpni pogovori pripeljali 
do tega, da sva z veliko avtoriteto za 
slovenščino, prof. Bredo Pogorelec, 
iskreni prijateljici, ki sva kasneje tu-
di skupaj raziskovalno delali. Njeni 
učenci, zlasti prof. Simona Kranjc, 
je sodelavka na večini aktualnih 
raziskovalnih projektih. Odločitev, 
da je treba preučevanja usmeriti tu-
di na področje razvoja govora, pa se 
še danes kaže kot zelo pravilna in 
smiselna.            

Vsako spoznanje me spodbudi k  
novemu delu

prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek

Pogovor s prof. dr. Ljubico Marjanovič Umek
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Vaša poklicna kariera je že vse 
od diplome (1976) povezana z 
Univerzo v Ljubljani, z Oddelkom 
za psihologijo. Od raziskovalke 
začetnice ste napredovali v naziv 
asistentke, po opravljenem dok-
toratu v naziv docentke, leta 1994 
v naziv izredne in pred sedmimi 
leti v naziv redne profesorice za 
razvojno psihologijo. Kako gleda-
te sami na svojo karierno pot?

Ne morem, da z njo ne bi bila 
zadovoljna. Zdi se mi, da je vse te-
klo zelo hitro in gladko, morda tu-
di zato, ker sem znala uravnoteže-
vati strogo kabinetno raziskovalno 
in strokovno delo. Imela sem mož-
nosti preverjati in spremljati učinke 
svojega (in sodelavk oz. sodelavcev) 
raziskovalnega dela v vrtcih, šolah, 
inštituciji, kot je Urad za šolstvo, ki 
je bil odgovoren za koordinacijo vse-
binske prenove slovenskega šolstva, 
skozi poljudne prispevke v revijah, 
kot so Otrok in družina, Ciciban, ra-
dijske in televizijske pogovore.

In, kar se mi zdi še posebej po-
membno, vsako spoznanje me spod-
budi k novemu delu in zdi se mi, kot 
da bi bila vsakokrat na začetku, pred 
mano je visok hrib in verjamem, da 
bom prišla čezenj.  

Katere predmete predavate?
Predavam predmete s področja 

razvojne psihologije, in sicer v štu-
dijskem programu Psihologija in pe-
dagogika, na dodiplomski in podi-
plomski ravni. Poseben izziv so mi 
tudi izbirni predmeti, kot so npr. 
Otroška igra, Otrok v vrtcu, saj so 
lahko bolj aktualni in odprti, kot tu-
di posamezni seminarji ali predava-
nja v okviru drugih študijskih smeri, 
npr. sociologija kulture, slovenisti-
ka, muzikologija, likovna vzgoja, 
arhitektura, pri katerih se skozi raz-
prave tudi jaz veliko naučim od štu-
dentk in študentov.

Bili ste nosilka različnih razis-
kav s predšolskega področja. Na 
katero raziskavo ste še posebej 
ponosni?

Res jih je bilo veliko in odkrito po-
vedano, vsaka mi je po svoje ljuba. 
Nekatere med njimi morda prinašajo 
neko novo kakovost prav zato, ker jih 

delamo meddisciplinarno, spet druge 
so izrazito aplikativne in pri njih sem 
želela, da bi bil njihov končni rezultat 
uporaben tudi v strokovni praksi. Tu 
so še nekatere bolj teoretične raziska-
ve – za dušo in zaradi nujnosti razvija-
nja teorije – ki čisto zares edina omo-
goča strokovni razvoj področja. Kot 
raziskovalka morda dodam še eno 
misel: pravzaprav sem ponosna na 
vsako raziskavo, ki jo, vsaj približno 
skladno z načrtom, pripeljem do cilja, 
kar ni vselej enostavno. Zato bi to me-
sto izkoristila še za iskreno zahvalo 
vsem vrtcem (otrokom, staršem, stro-
kovnim in vodstvenim delavkam), ki 
mi pri raziskovalnem delu še kako po-
magate – raziskave ne morejo poteka-
ti brez udeležencev.

S kakšnim raziskovalnim de-
lom (vprašanjem) se trenutno 
ukvarjate?

Trenutno s sodelavkami na Kate-
dri za razvojno psihologijo vodimo 
kar nekaj raziskav. Morda izpostavim 
dve, ki se mi zdita še posebej zanimi-
vi za vrtce. Ugotavljamo učinek vrtca 
na otrokov razvoj in učenje, pri čemer 
nas v tem kontekstu posebej zanima-
jo starost, pri kateri so bili otroci vklju-
čeni v vrtec, kakovost družinskega in 
vrtčevskega okolja. Gre za vzdolžno 
raziskavo (iste otroke spremljamo 4 
leta), ki bo po moji presoji ponudila 
odgovore na zelo aktualna vprašanja, 
kot so: pri kateri starosti naj gredo 
otroci v vrtec, ima vrtec sam po sebi 
pozitiven, negativen ali nevtralen uči-
nek na otrokov razvoj in učenje, ali 
gre za povezanost s kakovostjo vrt-
ca, kakovostjo družinskega okolja. V 
drugi raziskavi pa se posebej ukvar-
jamo z razvojem metod in pristopov 
za ugotavljanje razvojne ravni otroko-
vega govora: razvijamo prvi slovenski 
govorni preizkus.    

Ena zadnjih raziskav se je ukvar-
jala s kakovostjo v slovenskih 
javnih vrtcih. Podrobneje sta pred-
stavljeni v dveh publikacijah, in 
sicer Kakovost v vrtcih in Pogled v 
vrtec. Kakšno je vaše mnenje o ka-
kovosti v slovenskih javnih vrtcih?

Povedano z eno besedo – dobro, 
kar pa ne pomeni, da ni moč kako-
vosti, zlasti na procesni ravni, še iz-

boljševati. Prepričana sem, da imajo 
slovenski vrtci relativno dobre po-
goje za delo (v mislih imam standar-
de in normative, kot jih določa Za-
kon o vrtcih iz leta 1996 in ustrezni 
podzakonski akti) in le upam, da bo 
tako tudi ostalo. Zakaj? Raziskave o 
kakovosti v drugih državah kažejo, 
da so ustrezni strukturni kazalci oz. 
pogoji (npr. število otrok v oddelku, 
razmerje otroci/odrasli v oddelku) 
nujen, vendar ne zadosten pogoj za 
visoko kakovost vzgojnega dela. Do-
seganje visoke kakovosti na proces-
ni ravni pa je relativno dolgotrajen 
in zahteven proces, ki pa zahteva vi-
soko kompetentne vzgojiteljice (in 
vodstvene delavke), ki veliko zna-
jo, so dovolj občutljive in odzivne 
in hkrati verjamejo (v mislih imam 
vzgojiteljičine implicitne teorije), 
da je samoevalvacija dejavnost, ki 
jim omogoča razvoj. V kakovosti na 
procesni ravni so razlike med vrtci 
še relativno velike, verjetno večje, 
kot si jih želimo. Mislim, da ni raz-
loga, da se ne bi zmanjšale.      

Sodelovali ste tudi na posvetu Ka-
kovost kurikula v vrtcu od načel 
do izvedbe, ki je bil v organizacije 
Supra d. o. o. v Ljubljani. Podali 
ste nekaj pomembnih usmeritev, 
za nadaljnje razvijanje kakovosti 
v vrtcih. Jih lahko na kratko še 
enkrat ponovite?

Prvo in najbolj pomembno se mi 
zdi, da je samoevalvacija oz. ugotav-
ljanje in zagotavljanje kakovosti sta-
len proces v vrtcu, ki postane del nje-
govega razvoja. Prav tako se mi zdi 
pomembno, da v celoti presežemo 
razmišljanje, da lahko podamo ne-
ko splošno oceno kakovosti, ne da bi 
se lotili ugotavljanja le-te v konkret-
nem vrtcu, na konkretnem področju 
ali področjih, za katere presojamo, 
da so morda bolj šibka, in da se lo-
timo ugotavljanja kakovosti z vpra-
šalniki, ocenjevalnimi lestvicami, ki 
so ponujene od zunaj (le tako nam 
bo uspelo preseči preveliko subjek-
tivnost, ki morda deluje na nezaved-
ni ravni). Pri tem ne bi smeli pozabi-
ti na različne udeležence v procesu 
ugotavljanja kakovosti oz. različne 
poglede, ki jih lahko imajo npr. star-
ši, strokovne delavke, otroci na ena-
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ke ali podobne probleme. Osnov-
ni namen samoevalvacije vsekakor 
ne bi smel biti ugotavljanje kakovo-
sti zaradi samega ugotavljanja oz. 
zgolj potrjevanje t.i. močnih podro-
čij v vrtcu, temveč iskanje načinov in 
pristopov, kako izdelati načrt za dvig 
kakovosti na t. i. šibkih točkah. Brez 
medsebojnega zaupanja in sodelova-
nja v vrtcu pa tovrstno delo ne bo do-
seglo svojega namena.

Skoraj vse vaše izdane publika-
cije se nanašajo na predšolskega 
otroka. Gotovo vzamemo praktiki 
najpogosteje v roke Priročnik 
h Kurikulu, ki ste ga uredili in 
vanj prispevali članek Psihologija 

predšolskega otroka. Kmalu bo 
minilo že pet let od izida te publi-
kacije. Zanima me, če bi danes k 
svojemu članku dodali še kakšno 
pomembno sporočilo za praktike?

Zagotovo bi lahko že takrat, še to-
liko bolj pa sedaj, po petih letih, do-
dala še marsikatero misel, spozna-
nje, ki se mi zdi z vidika moje stroke 
pomembna za delo vzgojiteljice oz. 
pomočnice vzgojiteljice. Več bi napi-
sala o razvoju otrokovega govora in 
predvsem o možnostih in ovirah za 
spodbujanje otrokovega govora (na 
to me napeljujejo nekateri rezultati 
zgoraj omenjenih dveh raziskav), o 
individualnih razlikah med otroki in 
o razvoju otrok s posebnimi potreba-

mi. Vendar verjetno ni nič zamujene-
ga, saj prav zdaj pripravljamo novo, 
posebno knjigo, z naslovom Otrokov 
govor: razvoj in učenje. O otrocih s 
posebnimi potrebami sem imela ne-
kaj več možnosti napisati v dopolnje-
ni izdaji knjige Psihologija otroške 
igre, ki bo v letu 2006 tudi zunaj in … 
Mislim, da ni nič narobe, če vzgojite-
ljice berejo različne knjige ter si po-
magajo z različnimi viri – ocenjujem, 
da je ta kultura med vzgojiteljicami 
vedno bolj prisotna.    

Revija Vzgojiteljica je nastala iz 
želje, da bi vzgojiteljice in vzgoji-
telji razmišljali in pisali o svojem 
strokovnem delu. Kakšno je vaše 
mnenje o reviji in kaj nam še pri-
poročate za boljšo kakovost?

Tovrstne revije ne le, da so zaže-
lene, so nujne, če se naj slovenski 
predšolski prostor resnično razvija. 
Osebno sem bila in sem zelo vesela 
prav vsakega prispevka vzgojiteljice 
oz. vzgojitelja, saj gre za pomemb-
no dopolnjevanje znanstvenega de-
la na tem področju, ki tudi ni ravno 
razvejano. Kar lahko napiše vzgoji-
teljica, nikoli ne more enako napisa-
ti raziskovalec. Ter obratno. Stroka 
pa potrebuje oboje. In če me sprašu-
jete po kakšnem priporočilu, se mi 
zdi morda  zanimivo razmisliti o eni 
tematski številki letno, saj bi lahko 
na tak način posamezno aktualno 
vsebino »obdelali« bolj podrobno 
in raznoliko. Vzgojiteljice, ki pišejo, 
pa bi želela še dodatno opogumiti in 
jim namigniti, da je smiselno pisa-
ti tudi o stvareh, ki se nam pri de-
lu vedno ne izidejo najbolje, jih pa 
znamo kritično ovrednotiti in s tem 
ponuditi kontekst za učenje svojim 
kolegicam in kolegom. 

Želimo vam še naprej veliko 
ustvarjalnih zamisli in uspešnega 
raziskovanja.  Hvaležni smo vam, 
ker se ukvarjate prav s področjem 
predšolske vzgoje in da ste pri 
tem tako uspešni.

Hvala, tudi jaz želim še čim več 
številk revije Vzgojiteljica. 

Betka Vrbovšek
Barbara Toplak (5 let), mentorica Danica Hotko, Vrtec Ptuj
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Pripovedovanje je zelo stara člo-
vekova dejavnost

Pripovedovanje je početje, ki člo-
veka spremlja že tisočletja. Po izvo-
ru pripada tistim ustnim kulturam, 
ki pisave še niso poznale in pri kate-
rih so se vsa besedna sporočila pre-
našala le s pripovedovanjem. Da-
nes je pripovedovanje samo eden 
izmed mnogih načinov posredo-
vanja zgodbe, in sicer tistih, ki so 
na stranskem tiru. Medijska agre-
sivnost je dosegla, da ima v razvi-
tem svetu vsakdo v vsakem trenut-
ku na voljo več zgodb, kot jih lahko 
sprejme in predela, in to zgodb, ki 
hkrati učinkujejo s sliko, besedo in 
zvočno podlago (Štefan, 2003). De-
lo z otroki različnih starosti, z mla-
dostniki in odraslimi je pokazalo, 
da pripovedovanje primerno iz-
branih, poslušanja vrednih zgodb 
še vedno lahko popolnoma priteg-
ne poslušalce vseh starosti. Pripo-
vedovane zgodbe imajo čisto dru-
gačen pomen v primerjavi s tistimi, 
ki jih zajemamo naravnost iz knjig. 
Živijo s pripovedovalčevo enkrat-
no izbiro besed, z barvo in močjo 
njegovega glasu, z njegovo mimiko 
in gestami. Pripovedovanje je ze-
lo prefinjena oblika komunikacije 
in ni le golo posredovanje zgodbe. 
Najbolj živo je takrat, ko pripove-
dovalec svojo zgodbo res namenja 
tistim, ki jih ima okoli sebe, ko se 
jih zaveda in se je na njihovo spre-
jemanje sposoben spontano odzi-
vati. S pripovedovanjem krepimo 
otrokovo sposobnost poslušanja 
in koncentracije, širimo njegov do-
mišljijski svet in s tem ustvarjamo 
temelje za večjo samostojnost in 
ustvarjalnost v mišljenju. Krepimo 
sposobnost dojemanja jezikovnega 
sporočila, otrokov besedni zaklad 
in njegovo sposobnost jezikovne-
ga izražanja. S kvalitetno izbrani-
mi pripovedmi v otroku vzpostav-
ljamo preizkušen sistem moralnih 
vrednot in mu ostrimo sposobnost 
lastnega presojanja situacij, vpliva-
mo na oblikovanje njegovega ele-
mentarnega estetskega okusa in še 
kaj (Štefan, 2003).

Zakaj pripovedovati? 
Če se bomo pripovedovanja lotili, 

se ga bomo najbrž predvsem zaradi 
otrok. Morda bomo sčasoma opazi-
li, da lažje najdemo prave besede za 
tisto, kar bi radi povedali. Morda bo-
mo skozi skupni potep v pravljične 
svetove vzpostavili drugačen odnos 
z otrokom. Morda bomo s pravljica-
mi vnesli več miru in reda v otrokovo 
in tudi svoje življenje. Morda bomo v 
njih našli zrno modrosti tudi zase, za 
svoj vsak dan (Štefan, 2003).

Kako pripovedovati?
Veliko mladih staršev, vzgojite-

ljev in učiteljev pove, da ne pripo-
vedujejo prav dosti, ker tega nikoli 
niso počeli in tudi ne doživeli. Prav-
zaprav ne vedo, kako se stvari stre-
že. Pripovedovanja pravljice se mo-
goče poslužujemo zato, ker smo jo 
otroku nekoč prebrali za lahko noč 
in ker nam je bila všeč, smo si jo 
zlahka zapomnili, zato jo ob drugi 
priložnosti preprosto povemo. Mor-
da je za pripovedovanje res poseb-
no primeren čas pred spanjem, saj 
– kot pravijo – tema poveča ušesa, 
mir (otroške sobe) in morebitno 
skupno ležanje v postelji pa nas z 
otroki povežeta v tako čustveno do-
živetje, da je pripoved lepa, tudi če 
ni ravno blesteče povedana. Ni pa 
nujno, da bi pripovedovanje ome-
jevali le na »predspalne« priložnosti 
(Štefan, 2003). Zelo verjetno je, da 
bo naše začetniško pripovedovanje 
razmeroma okorno, da bo pripoved 
kratka in v veliki meri obnova bese-
dila iz knjige. Najbrž se ji bo pozna-
lo, da nas je močno zaposlovalo že 
samo iskanje besed in da zato jezi-
kovnemu ali vsebinskemu dodelo-
vanju zgodbe nismo mogli posveti-
ti dovolj velike pozornosti (Štefan, 
2003). Strokovnjaki so ugotovili, da 
otroci pri pripovedovanju zgodbe hi-
treje napredujejo, če imajo na razpo-
lago več slik, ki se med seboj dopol-
njujejo in navezujejo. To pa pomeni, 
da so prav slikanice zelo primerno 
gradivo za spodbujanje otrokovega 
pripovedovanja (Marjanovič Umek 
in Zupančič, 2003). V predšolskem 

obdobju se otroci veliko naučijo in 
pripovedovanje naučena govorna 
spretnost. Od starosti otroka in še 
vrste drugih okoliščin, kot so spod-
buda odraslih, knjige, ki so mu na 
voljo, vrste slikovnega gradiva, pa je 
odvisno, kaj in kako otroci pripove-
dujejo in katero razvojno raven do-
segajo njihove zgodbe.

Otroci lahko neko zgodbo pripo-
vedujejo sami in brez slik, vendar 
pogosteje pripovedujejo ob slikah in 
ilustracijah, ki jim na nek način po-
magajo pri pripovedovanju in je pri-
poved zaradi tega bolj urejena in na 
višji ravni (Marjanovič Umek in Zu-
pančič, 2003). Otroci do približno 
tretjega leta starosti še ne zmorejo 
povedati zgodbe v pravem pomenu 
besede, zato zgodbo pripovedujejo 
tako, da dogodke oz. izkušnje zapo-
redno nizajo. Ob slikah in ilustraci-
jah v slikanici zaporedoma našteva-
jo predmete, osebe ali živali, ki jih 
vidijo (npr. to je slon, pa lev, pa ve-
lika punčka, pol pa drevo …). Ne 
zmorejo pa še miselne predstave ter 
miselne in govorne pretvorbe, s po-
močjo katere bi oblikovali vsebin-
sko povezano in celovito zgodbo, ki 

Pripovedovanje in branje

Povzetek: Pripovedovanje je 
zelo prefinjena oblika komuni-
kacije in ni le golo posredovanje 
zgodbe. V predšolskem obdobju 
se otroci naučijo pripovedovanja 
kot ene izmed govornih spretno-
sti. Osnova za pripovedovanje je 
neposredna raba govora v različ-
nih govornih položajih.

Otrokom je potrebno veli-
ko brati. V prebranih pesmih ali 
zgodbah morda ne razumejo po-
mena prav vsake besede ali stav-
ka, razumejo pa jih v kontekstu 
in prav na ta način spoznavajo 
pomen novih besed. Tudi tistih, 
ki jih v svojem okolju morda sliši-
jo le redko ali nikoli in postopoma 
širijo svoje besedišče.

Ključne besede: pripovedo-
vanje, branje, besedišče, knjiga, 
pravljica.
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bi vključevala problem, cilj in reši-
tev. To pa že zmorejo otroci, ki so 
stari približno štiri leta in več. Res 
pa je, da so med njimi velike indi-
vidualne razlike, ki niso pogojene z 
razvojem v ožjem pomenu besede. 
Zgodbe, ki jih pripovedujejo starej-
ši predšolski otroci, so vse bolj za-
pletene in otroci pri opisovanju po-
sameznih junakov uporabljajo celo 
različno intonacijo in barvo govora. 
Otroci, ki so imeli v prvih letih ma-
lo možnosti za pripovedovanje, tu-
di od četrtega leta starosti dalje ne 
znajo pripovedovati zgodbe, ne gle-
de na to, ali gre za pripovedovanje 
o dnevnih izkušnjah ali pripovedo-
vanje ob realističnih ilustracijah. 
Osnova za dokaj zahtevno pripove-
dovanje je neposredna raba govora 
v različnih govornih položajih. Ker 
pa so nekateri otroci brez tovrstnih 
izkušenj, tega ne znajo niti potem, 
ko so že starejši. Rezultati raziskav 
kažejo, da se razlike med otroki, 
ki so bili v prvih letih deležni ma-
lega števila spodbud oz. le-te niso 
bile dovolj kakovostne (odrasli so 
jim zelo redko brali, niso imeli otro-
ških knjig, odrasli se niso odzivali 
na njihove govorne vzorce in jih ni-
so spodbujali k pripovedovanju), in 
otroki, ki so imeli dovolj spodbud, z 
leti večajo. Kasneje je določene pri-
manjkljaje, ki nastanejo v govornem 
razvoju, zelo težko nadoknaditi. Za 
otroke so spodbudne predvsem ti-
ste ilustracije, na katerih se dogaja 
kaj nevsakdanjega, nepričakovane-
ga, ilustracije, ki so čustveno moč-
no nabite, ki prikazujejo nekaj več 
kot le potek te ali one dejavnosti. Ob 
takih ilustracijah otroci povedo bolj 
strukturirano zgodbo. Osebam v 
ilustracijah pogosto pripisujejo do-
ločene psihološke značilnosti. To je 
vzrok, da so zanje zanimivi tisti ju-
naki, ki so prikazani tako, da so pre-
poznavna določena čustva. V zvezi 
s spodbujanjem govornega razvoja 
ob slikanicah in otroških knjigah je 
treba posebej poudariti dejstvo, da 
strukturna raven zgodbe, ki jo otrok 
pove, ni nekaj stalnega. Nasprotno, 
je v veliki meri povezana z različni-
mi podporami otrokovemu mišlje-
nju in pripovedovanju, ki mu jih po-
nudi odrasli (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2003). Raba govora je ve-
zana na posameznega otroka, ven-
dar ima v razvoju govora pomemb-
no vlogo tudi socialna skupina 
njegovih vrstnikov. Otrok se uči po-
sredovati drugemu otroku to, kar je 
doživel ob poslušanju pravljice ali 
zgodbe, ga prepričati v svoj prav, se 
pogovoriti o tem, kaj njemu pome-
ni določeni junak zgodbe. Z vrstniki 
se dogovarja, kako bi vsebino zgod-
be prenesli v domišljijsko igro, v ka-
teri se morajo pripovedi posamez-
nih junakov dopolnjevati. Vse to so 
pomembne funkcije govora, ki se 
v predšolskem obdobju kar najtes-
neje povezuje z igro, tudi z igro ob 
knjigi.

Branje
»Poslušanje kakovostnih besedil 

za otroke, ki jih odrasli bere, otroka 
sprosti, mu da občutek varnosti, kar 
pozitivno vpliva tudi na njegovo ču-
stveno doživljanje, vživljanje v posa-
mezne junake, domišljijsko ustvar-
janje, iskanje novih, nenavadnih 
povezav ter odnosov in je zelo po-
membno za kasnejše razumeva-
nje celovitejših tekstov ter samostoj-
no ustvarjanje besedil« (Marjanovič 
Umek, Zupančič, 2003). 

Če želimo, da bi branje pri otro-
ku pomenilo pozitivno spodbudo 
za govorni, miselni, čustveni in so-
cialni razvoj, je zelo pomembno, kaj 
in kako mu odrasli ali starejši vrstni-
ki berejo slikanice in/ali druge otro-
ške knjige. Kriterij za izbor otroške 
knjige mora biti kakovost besedila 
in ilustracij oziroma fotografij. Na 
slovenskem knjižnem trgu je veli-
ka in razmeroma kakovostna po-
nudba otroških knjig. Na voljo so 
tako leposlovne kot poučne knjige. 
V zadnjih nekaj letih vsako leto iz-
ide skoraj 200 novih naslovov otro-
ških knjig. Primerne so za otroke v 
predšolskem in zgodnjem bralnem 
obdobju. Med njimi je tretjina knjig 
izvirno slovenskih, dve tretjini pa so 
prevodi tujih del. Ker mnoge star-
še tako velik izbor spravlja v zadre-
go, saj ne vedo, katero knjigo izbra-
ti za svojega otroka, je najbolje, da 
v takem primeru obiščejo knjižni-
co, kjer knjižničar ali knjižničarka 
predstavi otrokovi starosti primer-

no knjižnico, gradivo in dejavnosti. 
Spoznali bodo, da splošna knjižni-
ca ponuja veliko raznovrstnega gra-
diva in ustreznih nasvetov za bra-
nje. Zelo dobro je, če starši otroka v 
knjižnico včlanijo zgodaj, saj se mu 
tako razvija interes do knjig. Na ta 
način imajo na voljo dovolj bralne-
ga gradiva. Starši naj skupaj z otro-
kom redno obiskujejo knjižnico, da 
si otrok sam izbira knjige in drugo 
gradivo. Obiskujejo naj tudi poseb-
ne prireditve za otroke v knjižnici: 
ure pravljic, igralne ure s knjigo, 
razstave. Knjižnica naj bi imela ši-
rok izbor gradiva, da bo lahko knjiž-
ničar mlademu bralcu vedno po-
nudil knjigo po načelu »ob pravem 
času pravo knjigo v prave roke pra-
vemu bralcu«. Izbor naj bi ustrezal:
- otrokovi starosti;
- njegovim razvojnim sposobno-

stim;
- njegovim različnim individual-

nim interesom in potrebam;
- različnim problemom, ki jih pri-

našajo faze njegovega telesnega 
in duševnega razvoja;

- različnim problemom, ki se doti-
kajo tudi »temnih plati« otroštva 
in odraščanja; ti. problemskih  
tem  (torej knjige, ki so staršem 
ali vzgojiteljem v pomoč kot 
osnova za razgovor z otrokom 
(strah, nesoglasja  med vrstniki, 
ločitev, smrt v družini, drugač-
nost);

- otrokovi vedoželjnosti, ko si želi 
spoznavati realni svet;

- potrebi po estetskem doživlja-
nju;

- potrebi po zabavi in sprostitvi ob 
knjigi.
Pomembno je tudi, da starši z 

otrokom obiščejo knjigarno in mu 
občasno knjigo tudi kupijo. Ze-
lo pomembno je, da ima otrok ne-
kaj svojih knjig v družinski knjižni-
ci oziroma knjižno polico s svojimi 
knjigami v otroški sobi. V nekate-
rih vrtcih, ki so precej oddaljeni od 
splošne knjižnice in imajo dovolj 
knjig, organizirajo izposojo otroških 
knjig na dom. Da bi spodbudili dru-
žinsko branje, ponekod organizira-
jo izposojo bralnih nahrbtnikov, v 
katerih so 2–3 otroške knjige in po-
nekod še knjiga o vzgoji, ki je star-
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šem v pomoč in spodbudo (Jamnik, 
2003). Otroci v prebranih pesmih 
ali zgodbah morda ne razumejo po-
mena prav vsake besede ali stavka, 
razumejo pa jih v kontekstu in prav 
na ta način spoznavajo pomen no-
vih besed, tudi tistih, ki jih v svo-
jem okolju morda slišijo le redko ali 
nikoli. Tako postopoma širijo svoje 
besedišče (Marjanovič Umek; Zu-
pančič, 2003).

Ko izbiramo otroške knjige,  jih 
je smiselno kombinirati. Izbirali naj 
bi med tistimi, ki opisujejo realnost, 
vsakdanje življenje in domišljijske 
zgodbe. Pravljice, v katerih se do-
gajajo najbolj nenavadne in nemo-
goče stvari, so pomembne, saj ta-
ko otroku posredno pomagamo, da 
si ustvari mejo med resničnostjo in 
domišljijo. Tudi humor imajo otroci 
v knjigah zelo radi. Pri izbiri knjig je 
treba upoštevati otrokove želje, če 
želimo, da bo res poslušal, saj je le 
tisto, kar sliši, tudi dejanska spod-
buda v otrokovem razvoju. Upošte-
vati je treba tudi otrokovo trenutno 
počutje, njegovo iskanje odgovorov 
na vprašanja in pretekle izkušnje.

Kdaj začeti z branjem?
Nikoli ni prezgodaj in nikoli ni 

prepozno. Vprašanje o tem, kdaj 
naj začnemo otroku brati, je pove-
zano z vprašanjem, kakšno vsebi-
no ponujamo otroku. Za različne 
starosti so primerne različne vse-
bine in različno trajanje branja. Po-
membno je, da starši (odrasli) po-
nudijo otroku branje takrat, ko ga 
je pripravljen sprejeti kot nekaj za-
nimivega. Otroci se glede priprav-
ljenosti za poslušanje pripovedo-
vanja ali branja zgodbic med seboj 
razlikujejo. Nekatere moti, če mo-
rajo mirovati, nekaterim vsebina ni 
zanimiva ali razumljiva in se nave-
ličajo. Zelo dobro je, če imajo stra-
ši razumevanje za otrokove interese 
in se otroku z izbiro knjige približa-
jo. Ni nujno, da želi otrok prisluhni-
ti prav tisti knjigi, ki jo izbere odra-
sla oseba.  Zelo majhen otrok, ki 
doživlja jezik in zgodbe skozi knji-
ge, je otrok, ki mu bo kasneje laž-
je samemu brati. Otrok, ki ne sliši 
našega jezika, ki mu ne pripovedu-
jemo zgodb in nima priložnosti, da 

bi si v otroštvu ogledoval knjige, bo 
prikrajšan. To so samo nekateri raz-
logi, ki nas »opozarjajo«, da morajo 
otroci začeti »brati« kar se da zgo-
daj, še kot dojenčki. Res je, da ne 
bomo nikoli vedeli, koliko tedaj vi-
dijo, slišijo ali razumejo, vemo pa, 
da potrebujejo bližino, ljubkovanje 
in ljubezen. Branje v najzgodnejšem 
življenjskem obdobju razvija otro-
kov odnos do knjig in pisane bese-
de, ki je bistvenega pomena za po-
znejše branje. Zgodnje branje nima 
veliko skupnega z dejanskimi bese-
dami, ki so razporejene po straneh. 
Gre predvsem za igranje in pogovar-
janje, petje in smejanje, opazovanje 
in raziskovanje, za skupno razvedri-
lo in zabavo. Za najmlajše obstajajo 
knjige z nepremočljivimi plastifici-
ranimi stranmi, ki jih lahko posta-
vimo pokonci na mizici, položimo 
v posteljico ali v banjico. Včasih se 
zgodi, da si človek za branje otroku 
ne more vzeti časa. Otroka še ved-
no lahko spodbujamo k branju tako, 
da mu damo na razpolago knjige. Z 
radovednostjo si jih bo ogledoval in 
njegovo zanimanje lahko izrabimo 
za pogovor o ilustracijah. 

Kako brati?
Če želimo otroka navdušiti za 

branje, moramo poskrbeti, da se 
med branjem dobro počuti. To bo 
prispevalo k temu, da mu bo branje 
ostalo v spominu kot nekaj prijetne-
ga. Zato si bo želel, da se ta izkušnja 
ponovi. Pomembno je, da se starši 
z vsebino, načinom branja in tra-
janjem prilagodijo posameznemu 
otroku. Po tem, kaj otroka pritegne 
in za koliko časa, se tudi enako stari 

otroci med seboj zelo razlikujejo. Ži-
vahni otroci ponavadi teže prenaša-
jo mirovanje. Pri branju je pomemb-
no, da odrasli radi berejo otrokom 
in med branjem delijo navdušenje z 
njimi. Otroci imajo radi, da se kakš-
ne stvari ponavljajo ob istem času 
ali na enak način. Tudi glede branja 
se lahko razmeroma zgodaj izobli-
kujejo svojevrstne navade. Nekate-
rim je všeč branje za mizo, drugim 
v postelji, enim pred spanjem, dru-
gim spet ob drugem času. Glede ča-
sa se je dobro prilagoditi otroku, ko-
likor je to pač možno tudi glede na 
druge otroke in siceršnji način živ-
ljenja v družini. Strokovnjaki poleg 
vprašanja, kaj otroku brati, prouču-
jejo tudi, kako brati. Poudarjajo ne-
katera pomembna načela, ki naj bi 
jih upoštevali, če želimo, da bi bra-
nje pri otroku doseglo želene učin-
ke z vidika njegovega razvoja in 
učenja:
- branje otroku ne more biti ne-

kaj, kar se dogaja mimogrede, 
na hitro, za nekaj minut. Na-
sprotno, branje zahteva čas, 
umirjenost, zainteresiranost 
bralca in praviloma prekinitev, 
ki jo želi otrok, ko mu berejo.

- Tudi dojenček ni premajhen za 
branje s strani odraslega; enako 
velja za otroke, ki že znajo brati, 
saj zelo uživajo, če jim odrasli še 
vedno berejo.

- Pri branju ne smemo hiteti in 
izpuščati posameznih stavkov, 
odstavkov ali celo strani, ker se 
nam zdi, da so za otroka neza-
nimive, da jih ne bo razumel, 
smo jih že večkrat prebrali ali pa 
želimo priti čim prej do konca.

Uredništvo Vzgojiteljice iskreno čestita 

dobitnici državne nagrade na področju vzgoje in izobraževa-
nja v letu 2005

BOŽENI BRATUŠ, 
dolgoletni ravnateljici Vrtca Ptuj.

Veselimo se z njo in ji želimo še veliko volje in poguma  pri 
prizadevanjih za dobrobit predšolskih otrok in  vrtcev.

Uredništvo
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- Predšolski otrok bo z zanima-
njem sledil branju v nadaljeva-
nju, kar pomeni, da lahko danes 
nadaljujemo z branjem zgodbe 
tam, kjer smo včeraj prenehali.

- Branje mora biti za otroka ritual, 
npr. otrok vedno zleze očetu v na-
ročje, ki je v svojem počivalniku; 
otrok je zvečer v postelji, ob njem 
je medvedek, ki ga čvrsto stiska, 
pravljice ali zgodbice pa bereta iz-
menoma dedek in babica.

- Otroku morajo biti knjige do-
segljive že od prvega leta dalje. 
Nekatere morajo biti samo 

      njegove, pomembno je, da ima 
tudi on možnost, da jih sam 
»bere«.

- Smiselno je spodbujati tudi 
druge otrokove dejavnosti, npr. 
igro z lutkami, igro vlog oz. so-
ciodramsko igro, likovno izraža-
nje, gibalne igre, v katere otroci 
prenesejo vsebino knjige in jo 

na različne načine pretvorijo ali 
nadgradijo.

- Na otrokova enostavna ali zahtev-
nejša vprašanja o knjigi (npr. kdo 
in zakaj je to napisal, ali lahko 
junak postane živ, ali je lisica v 
knjigi ista,  kot je lisica v gozdu) 
je treba vedno odgovoriti.

- Tisti, ki otroku bere, se mora 
pri branju, kar se da, potruditi. 
Odrasla oseba mora v branje 
vključiti smiselne poudarke in 
intonacije, v njenem branju naj 
bi bila prepoznavna čustvena 
izraznost, kar pomeni, da otrok  
pri poslušanju prepozna, kdaj 
nastopi nekaj veselega, strašne-
ga, občutljivega …

- Pravljice in zgodbe, ki jih 
odrasli berejo otroku, enako 
radi in z enakim zanimanjem 
poslušajo dečki in deklice 
(Marjanovič Umek in Zupan-
čič, 2003).
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Kako otrok doživlja pravljico?
Predvsem je pomembno, da spo-

znamo, kako otrok doživlja pravlji-
co, kaj pravljica sploh je in kakšen 

vpliv ima na njegovo življenje. Pri-
povedujmo mu jih ob knjigi, slika-
nici ali kar tako. Navsezadnje je po-
membno skupno doživetje (Zalokar 
Divjak, 1996). Pravljica ima čarobno 
moč. Čudeži, ki jim otrok prisluhne 
v pravljici, so zanj v tistem trenutku 
resnični. Vanjo se vživi in o njej raz-
mišlja. Obogati mu izražanje in pre-
žene strah pred govorjeno besedo.

Pravljica otroka posredno tudi 
vzgaja. Priznava otrokovo doživlja-
nje sreče, stiske in bolečine. Spopri-
jema se s potrebo po tem, da smo 
ljubljeni, in s strahom, da bi nas 
imeli za nevredne ljubezni. Otroka 
sooča z osnovnimi človeškimi situa-
cijami, kot so rojstvo, staranje, smrt 
… (Zalokar Divjak, 1998).

Pravljice s strašljivo vsebino – da 
ali ne?

Zmotno je razmišljanje, da mo-
ramo otroka obvarovati pred vse-
binami, ki so po naši oceni straš-
ljive, na primer pravljice bratov 

Grimm. Le-te imajo nanj poseben 
učinek. Otrok sledi strašljivim do-
godkom v pravljici v varnem na-
ročju, ob njih pa ga spremljajo 
občutki, podobni tistim iz vsak-
danjega življenja. »Nevarnosti, ki 
jih premagujejo skupaj s knjižni-
mi junaki, občutijo otroci na enak 
način, kot včasih nerazumljive, 
vsekakor pa zapletene zahteve, ki 
jih prednje postavlja svet odraslih« 
(Kordigel, Jamnik, 1999).

Pravljica je usmerjena v prihod-
nost

Ne postavlja nobenih zahtev, za-
to otroka pomirja, mu daje upanje 
in obljublja dober konec. Otrok si 
vsa pravljična zagotovila in oblju-
be zapomni, jih shrani na dno svo-
jega srca. In to mu morda pomaga 
premagovati ovire. Kajti »… pravlji-
ca pravi: četudi obstajajo čarovnice, 
nikoli ne pozabi, da obstajajo tudi 
dobre vile, ki so mnogo močnejše« 
(Kociper, 1996).

Pravljica oblikuje otrokov svet
Mednarodna zveza za 
mladinsko književnost je 
2. april, rojstni dan Han-
sa Christiana Andersena, 
razglasila za mednarodni 
dan knjig za otroke. Vsako 
leto se na ta dan spomni-
mo, da je tudi pravljica ne-
pogrešljiva literatura, ki 
otroku prva odpira vrata v 
svet lepih besed. Je del de-
diščine, ki otroku ponuja 
odgovore na številna vpra-
šanja. V njej spoznava, kaj 
je pravica, krivica, pogum, 
dobrota … Otroku oblikuje 
spoznavni in čustveni svet 
ter mu daje celovito in raz-
noliko podobo o človeku in 
o njem samem.



vzgojiteljica 21

Iz teorije v prakso

Pravljice se po vsebini razlikuje-
jo. Tiste, ki so za lahko noč, so pre-
proste, otroka naj ne vznemirijo, 
ampak sprostijo. V drugačni luči pa 
predstavimo pravljico podnevi. »Po-
trebno se je prilagoditi slehernemu 
otroku in spoznati, kaj ga zanima 
in s katerimi vprašanji se ukvarja« 
(Varjančič, 1999). 

Pravljico doživljamo skupaj z 
otrokom

Lahko jo doživi vsak izmed nas, 
le prepustiti se moramo domišljiji, 
da nas ponese v svet sanj in začu-
denja. Če beremo zdolgočaseno in 
monotono, otrok ne more pravljice 
močno doživeti. Če beremo fizič-

no odmaknjeni ali kadar jo posluša 
s kasete oz. zgoščenke, mu ne nu-
dimo občutka varnosti, topline, lju-
bezni. 

Branje ali pripovedovanje?
Oboje, odvisno od okoliščin. 

Pravzaprav z branjem ne nudimo 
kvalitet, ki jih ima pripovedovanje. 
»Vendar pa nekateri raje vidijo, če 
jim pravljico beremo. To so otro-
ci, ki jim veliko pomeni, če slišijo 
pravljico vedno z istimi besedami, 
pri čemer so pozorni na najmanjše 
detajle. Tu gre za ponavljanje, ki ga 
otrok potrebuje in v življenju pogo-
sto izvaja« (Varjančič, prav tam). Ta-
ko nam pravljica lahko pomaga, da 

se otroku približamo, ga spoznamo, 
da more otrok v nas najti prijatelja. 
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Teoretična izhodišča 
V Kurikulumu za vrtce (1999) na 

videz ni veliko zapisanega o proble-
matiki, ki je v zvezi z načrtovanjem, 
čeprav se nanj nanaša večina načel. 
O načrtovanju govorijo naslednja 
načela:
- načelo odprtosti kurikula [. . . ] 

zahteva ustrezno strukturira-
nost kurikula, izbiro metod in 
vsebin na področjih dejavnosti 
in zahteva možnosti za vzgojite-
ljevo avtonomno dopolnjevanje 
le teh;

- načelo enakih možnosti [. . . ] 
zahteva optimalne pogoje za raz-
voj otrok, upoštevanja starosti 
otrok, individualnih razlik in 
različnosti;

- načelo omogočanja izbire in 
drugačnosti zahteva načrtovanje 
dejavnosti, ki daje otrokom mož-
nost izbire;

- načelo uravnoteženosti zahte-
va spoštovanje tako razvojnih 
zmožnosti otrok kot kurikula, 
poleg tega pa še zagotovitev ak-
tivnosti z vseh področij dejav-
nosti;

- načelo horizontalne povezanosti 
zahteva povezovanje dejavnosti 
in vsebinski, metodični izbor, ki 

bo to povezavo področij dejav-
nosti omogočal;

- načelo sodelovanja z okoljem za-
hteva uporabo različnih virov in 
specifik okolja;

- načelo timskega načrtovanja in 
izvajanja [. . . ] zahteva različno 
strokovno sodelovanje;

- načelo evalvacije zahteva kritič-
no vrednotenje načrtovanja;

- načelo razvojno-procesnega pri-
stopa terja načrtovanje za razvoj 
in na tej osnovi usvajanje znanj 
posameznih ved oz. izkušenj;

- načelo aktivnega učenja pa 
[. . . ] zahteva tudi stalno skrb 
za učno spodbudno okolje, 
problemski pristop, uporabo 
različnih strategij učenja, ver-
balizacijo in uporabo jezika v 
različnih funkcijah.

Kroflič (2001) izpostavlja odlo-
čitev, da je kurikul zasnovan kot 
»kombinacija učno-ciljnega in pro-
cesno-razvojnega načrtovanja« in 
poudarja, da so » … procesna na-
čela zgolj splošna strokovna vodila, 
ki jih mora vzgojiteljica razumeti in 
znati samostojno pretvoriti v ope-
rativne načrte za konkretne vzgoj-
no-izobraževalne dejavnosti«. V 

zadnjem odstavku Kurikuluma za 
vrtce, v poglavju Razvoj in učenje v 
predšolskem obdobju, beremo, da » 
… igra v kontekstu kurikula vrtca ni 
razumljena kot dejavnost, ki bo sa-
ma po sebi pripeljala do realizaci-
je tako ali drugače zapisanih ciljev 
predšolske vzgoje; nasprotno, treba 
je poznati in definirati osnovne ele-
mente kurikula, jih znati povezati z 
osnovnimi elementi kakovosti pred-
šolske vzgoje v vrtcu, ki so seveda 
prepoznavni tudi v zapisanih ciljih 
vzgojnega dela, metodah in obli-
kah, pa vendarle ostajajo v ozadju 

Povzetek: V praksi so uveljav-
ljeni različni modeli načrtovanja 
izvedbenega kurikula. Načrtova-
nje teme je eden izmed njih. Za-
dovoljivo se lahko uskladi s Ku-
rikulumom za vrtce (1999) in 
spodbuja kakovostno načrtovanje 
kurikularnega procesa. V prispev-
ku je predstavljena študija prime-
ra iz prakse.

Ključne besede: načrtovanje, 
tema, cilji, dejavnosti, proces, 
evalvacija.

Načrtovanje kurikularne teme 
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teorije, psihološke, edukacijske, fi-
lozofske, sociološke, antropološke, 
kulturološke.«

O učenju predšolskih otrok so pi-
sali že mnogi teoretiki, vsak je pri-
speval nekaj k odgovoru na vpraša-
nje, kako se predšolski otroci učijo. 
Po Woolfolk (2002) je J. Piaget k ra-
zumevanju učenja prispeval razvoj-
no primernost, C. Rogers je uteme-
ljil osebno pomembno učenje, D. 
Kolb je utemeljil izkustveno učenje 
(aktivna vpletenost v celovito izkuš-
njo, skupinsko dogajanje), Vigotsky 
pa je poudarjal učenje v »prostoru 
bližnjega razvoja« med aktualnim in 
potencialnim znanjem ter razvojem. 
Sodobni konstruktivisti poudarjajo, 
da znanja ne sprejemamo od zunaj, 
ampak ga konstruiramo s svojo last-
no aktivnostjo v procesu učenja, ko 
osmislimo svoje izkušnje. 

   Tudi glede načrtovanja so 
mnenja različna. P. Freir je bil pre-
pričan, da mora biti osnovno izho-
dišče načrtovanja izobraževanja 
majhnih otrok njihova življenjska 
situacija, v kateri si pridobivajo iz-
kušnje, rešujejo probleme in zado-
voljujejo svoje interese. Njegove 
ideje je v prakso vrtcev vpeljeval J. 
Zimmer s sodelavci. L. Malaguzzi 
je med drugim poudarjal soudelež-
bo vzgojitelja, ki spodbudi never-
jetno ustvarjalnost otrok v oko-
lju, ki otroke jemlje resno, njihove 
ideje spoštuje in jih pomaga reali-
zirati. L. Marjanovič Umek je po-
sredovala slovenskim vzgojiteljem 
teorijo oblikovanja tem, nekatere 
svetovalke Zavoda RS za šolstvo 
(U. Stritar, J. Ferjančič) in preda-
vateljica PF Maribor, E. Pešec (19-
91), pa so z delavnicami praktično 
znanje oblikovanja teme razširjale 
po slovenskih vrtcih. Danes je ob-
likovanje tem eden izmed uveljav-
ljenih načinov načrtovanja izved-
benega kurikula v vrtcih.

Ustreznost načrtovanja z 
oblikovanjem teme

Načrtovanje, organiziranje, izva-
janje in evalviranje kurikula s po-
močjo tem smo soočili z načeli Ku-
rikuluma za vrtce (1999) in tako 
preverjali ustreznost tega načina na-
črtovanja. 

•	 Tema podpira načelo demo-
kratičnosti in pluralizma, saj je 
mogoče uporabljati različne me-
tode in načine dela, zagotavljati 
pester izbor vsebin in dejavnosti 
ter zagotavljati prostorsko in ča-
sovno fleksibilnost.

•	 Tema podpira načelo odprtosti, 
avtonomnosti ter strokovne od-
govornosti vrtca in strokovnih 
delavcev. 

•	 Tema je odprta za uveljavljanje 
posebnosti otrok, staršev in 
okolja. S temami, ki so ustrezno 
strukturirane, a hkrati odprte za 
prilagajanje, se lahko dosega vi-
soka stopnja profesionalnega de-
la. Tema omogoča vzgojiteljem 
izbiro vsebin in metod v vsaki 
posamezni dejavnosti in znotraj 
področij dejavnosti, vsako temo 
lahko vzgojitelji sproti, v proce-
su, dopolnjujejo po lastni presoji 
glede na razvojne in druge po-
trebe otrok.

•	 Izvedbeni proces, ki je načrto-
van s temo, podpira načelo ena-
kih možnosti in upoštevanja raz-
ličnosti ter multikulturalizma. 
Ker načrtovane dejavnosti otrok 
z vzgojitelji potekajo vzporedno 
s samostojno igro otrok v orga-
niziranem učnem okolju, imajo 
vsi otroci v oddelku enakovred-
ne pogoje za optimalen razvoj 
ter neprestano možnost izbire. 
Ponudba sredstev za igro in po-
nudba načrtovanih dejavnosti 
upošteva značilnosti starostnega 
obdobja in individualne raz-
like v razvoju in učenju, pa tudi 
morebitno vključenost otroka 
s posebnimi potrebami. Zaradi 
odprtosti teme lahko vzgojitelji 
upoštevajo tudi skupinske razli-
ke in omogočijo otrokom, da jih 
izražajo.

•	 Tema podpira povezovanje raz-
ličnih področij dejavnosti ter iz-
bor tistih vsebin in načinov dela, 
ki njihovo povezavo v največji 
meri tudi omogočajo. Omogoča 
prepletanje vseh oblik dela z 
otroki: individualni, tandemski, 
skupinski in skupni. Pri otrocih 
vzbuja občutek varnosti, ker ve-
do, da zanimivosti ne bodo kar 
čez noč izginile, ampak da bodo 

imeli dovolj časa vse ponujeno 
preizkusiti. To povzroči umirje-
nost pri otrocih in vzgojiteljih, 
saj jih ne »preganja« čas. Otroci 
postanejo tudi zelo samostojni, 
za dejavnost so notranje motivi-
rani.

•	 S tematskim načrtovanjem lahko 
povezujemo dejavnosti prvega in 
drugega starostnega obdobja, pa 
tudi dejavnosti z osnovno šolo.

•	 Odprtost teme omogoča posred-
no in neposredno vključevanje 
staršev, ustno informiranje in 
pisno dokumentiranje o kuriku-
lu.

•	 Tema podpira sodelovanje z na-
ravnim in družbeno-kulturnim 
okoljem, ker je lahko okolje 
vir novih tem ali pa se okoljske 
vsebine smiselno umeščajo v 
proces izvajanja teme. Tema se 
naslanja na neposredno okolje, 
maksimalno izkoristi vse vire.

•	 Tematsko načrtovanje, organizi-
ranje, izvajanje in evalviranje za-
hteva timsko sodelovanje, s tem 
pa spodbuja profesionalno rast 
strokovnih delavcev in stalno iz-
boljševanje vrtca kot celote.

•	 Zahteva tudi dogovarjanje v pa-
ru, usklajevanje in spremljanje 
razvojnih sprememb z name-
nom, da se otrokom ponudijo 
razvojno spodbudne situacije. 

•	 Tema, ki ni vezana na časovni 
okvir, ampak je njeno trajanje 
odvisno od zainteresiranosti 
otrok, krepi notranjo motivira-
nost otrok za lastno raziskova-
nje, dojemanje in izražanje. 

•	 V procesu odvijanja teme je do-
volj priložnosti tako za usmer-
jene dejavnosti kot za samo-
iniciativne pobude otrok. V tem 
procesu je dovolj priložnosti za 
zaznavanje in reševanje proble-
mov ter za različne pristope k 
njihovemu razreševanju. Tema 
podpira kakovostne interakcije, 
verbalizacijo in različno izražanje 
(jezikovno, plesno, likovno …).

•	 Tema omogoča celosten pristop 
do otroka: vse, kar je ponujeno, 
podpira osnovno temo na raz-
lične načine. Podpira elemente 
učinkovite prakse: kontekstuali-
zacijo, verbalizacijo, miselne iz-
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zive, sovpletenost in didaktične 
pogovore. Tako se načrtovanje 
teme zadovoljivo ujema s cilji 
in z načeli Kurikuluma za vrtce 
(1999).

Izhodišče teme, prehod 
od ene teme k drugi, 
trajanje teme 

 Izhodišče teme je lahko kar koli 
zanimivega, za kar ocenimo, da bo 
otroke čustveno in razumsko mo-
tiviralo. Velikokrat dajo idejo otro-
ci sami. Izhodišče je lahko, na pri-
mer, zanimiv pogovor s hišnikom, 
odkritje česa zanimivega pod dre-
vesi, kakšen naravoslovni problem, 
nova didaktična igra … Če ne uspe-
mo z enim izhodiščem, lahko ustva-
rimo novega, važno je, da ga otro-
ci z zanimanjem sprejmejo. Prehodi 
med temami so mehki – ena tema se 
prelije v drugo, običajno je nastavek 
nove teme že v prejšnji temi. Mož-
no pa je skupaj z otroki načrtovati 
vmesne »dneve po želji otrok«. Tra-
janje teme je časovno neomejeno, 
odvisno od zanimanja otrok. Iz iz-
kušenj v praksi vemo, da najdaljše 
teme trajajo štiri do pet tednov, naj-
krajše pa teden ali dva.

Pogoji, ki morajo biti 
izpolnjeni za kakovostno 
načrtovanje tem

1. Sodelovalna kultura
Potrebno je veliko sodelovanja 

med vsemi v vrtcu. Ravnatelj mora 
biti resnični pedagoški vodja. Uvelja-
viti mora neko obliko sistematične-
ga sestajanja vzgojiteljic in pomoč-
nic vzgojiteljic (timi, pogosti aktivi 
ali kaj podobnega) za skupno uče-
nje, evalvacijo, načrtovanje, organi-
ziranje in tudi izvajanje. Krepiti mo-
ra zavedanje o skupnih ciljih vrtca 
in o nujnosti skupnega prizadevanja 
zanje. Spodbujati mora medseboj-
no delitev znanja, izkušenj, nalog in 
spodbujati medsebojno pomoč.

2. Sistematično opazovanje odzi-
vov otrok in načrtno spremljanje 
njihovega razvoja

Predpostavljamo, da morata pro-
ces in dejavnosti otrok opazovati obe 
strokovni delavki v oddelku in si v 

dnevnih pogovorih stalno izmenja-
vati spoznanja o otrocih. Spoznanja 
o tem, kaj otroci zmorejo sami (ak-
tualni razvoj), so nujen pogoj za to, 
da vzgojiteljica pravilno predvideva, 
kaj otroci razvojno potrebujejo (po-
tencialni razvoj). Vzgojiteljica proces 
usmerja, vodi in dokumentira.

3. Tema kot orodje
Tema je »orodje«, ki nam služi iz-

ključno za to, da zagotavljamo kar 
najbolj kakovostne pogoje za izva-
janje kurikularnega procesa in do-
seganje kurikularnih ciljev. Ključno 
je tisto, kar tema otrokom razvojno 
omogoča, sama vsebina teme je bi-
stveno manj pomembna. Izkušnje 
kažejo, da lahko otroci ob zelo raz-
ličnih vsebinah razvojno napreduje-
jo. Vsebina teme je praviloma širša in 
razgrajena na podteme ali tematske 
sklope, ki odgovarjajo posameznemu 
cilju teme. Cilji iz Kurikuluma za vrt-
ce (1999) so kot obvezni del javnega 
kurikula sestavni del teme, pokrivajo 
več področij dejavnosti in so razvojno 
naravnani. Cilje smiselno oblikujemo 
za vsako temo, pomembno je, da v 
predšolskem obdobju realiziramo vse 
cilje, ki jih predvideva Kurikulum za 
vrtce (1999).

4. Evalvacija 
Refleksija se opravi ustno v tan-

demu, vsak dan sproti, ko si vzgo-
jiteljica in pomočnica povesta svo-
ja videnja dnevnega dogajanja. Ob 
koncu teme sledi poglobljena eval-
vacija, s ključnim vprašanjem: Kaj 
so otroci razvojno pridobili v proce-
su izvajanja teme? Pogovorita se o 
primernosti ponujenih dejavnostih, 
o otroških izbirah, ocenita ustrez-
nost vzgojnih sredstev, organizacije 
prostora in načrtovanih dejavnosti. 
Česa je primanjkovalo, sta kaj po-
grešali? S čim se nakazuje že nova 
tema? Vzgojiteljica zapiše skupne 
zaključke.

Primer postopnega 
oblikovanja neke teme 

Pomembno je razumeti, da so na-
čela in cilji Kurikuluma za vrtce (19-
99) obvezni, dejavnosti pa avtonom-
no izbirata vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice in jih sestavljata v enovito 

celoto teme. Pri izbiri dejavnosti zaje-
mata tudi iz izkušenj prakse vrtca. Pri 
načrtovanju imamo ves čas v mislih 
otrokovo aktivno učenje in svojo so-
udeležbo (skupne dejavnosti z otroki, 
verbalizacijo dejavnosti, miselne izzi-
ve, didaktične pogovore). 

Upoštevati morata:
- da se tema sproti razvija, saj 

so interesi otrok različni in nas 
pogosto vodijo v načrtovanje de-
javnosti, ki jih na začetku nismo 
predvidevali, pri čemer še vedno 
ostajamo znotraj okvirne vsebi-
ne oz. v kontekstu z njo;

- da so primeri dejavnosti v ok-
virnem načrtu teme tudi le po-
nudba, od odziva otrok pa je 
odvisno, kakšna bo podoba celo-
tne realizirane teme ob njenem 
zaključku;

- da morajo biti teme razvojno 
uravnotežene oz., da morajo biti 
uravnotežene spodbude za giba-
nje ter intelektualni, socialno-ču-
stveni in govorni razvoj.

a) Okvirna tematika je določe-
na na nivoju vrtca ali enote vrtca in 
zapisana v letnem delovnem načr-
tu, v dokumentu javne veljave, kot 
ga določa področni zakon, ter v pu-
blikaciji vrtca, kot jo določa držav-
ni pravilnik. Letni delovni načrt se 
sprejema po predpisanem postop-
ku, potrdi ga svet vrtca.

b) Okvirni cilji teme in potencial-
no možne dejavnosti so dogovorje-
ne na delovnem srečanju vzgojite-
ljic in pomočnic vzgojiteljic (tim ali 
kurikularna skupina), ki se redno 
sestaja ob izteku posameznih tem. 
Razprava v timu oz. skupini naj od-
govori na vprašanja:
- kakšne možnosti obstajajo;
- kako jih lahko izkoristimo za 

razvojne spodbude pri otrocih;
- katere vire lahko uporabimo 

(material, sodelavci, starši);
- kaj moramo pripraviti (nabrati, 

kupiti,organizirati) sami in kdo 
bo za to prevzel odgovornost;

- kakšne teme, cilji, podteme in 
dejavnosti so mogoče.

c) Realizirana tema se od načr-
tovane praviloma razlikuje, kar se 
odraža v dnevni pripravi. Med proce-
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som smo namreč pozorni na pobude 
otrok, ki jih upoštevamo v kontekstu 
teme. Celo takrat, ko vzgojitelji neko 
okvirno temo načrtujejo skupaj (tim-
sko) in povsem enako, so realizirane 
teme vsebinsko in metodično raz-
lične, saj so, ob pravilnem razume-
vanju, upoštevani odzivi in interesi 
otrok, ki vodijo vzgojitelje v različ-
ne smeri realiziranja. Toda s skupno 
razpravo o potencialnih možnostih 
in z evalvacijo se vzgojitelji medse-
bojno bogatijo in učijo.

č) Sledi odločitev za konkretno te-
mo, cilje in podteme, kar je naloga za 
tandema vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljice v konkretnem oddelku, 
potem ko sta analizirali aktualni in 
potencialni razvoj otrok v svojem od-
delku. Možna sta dva pristopa:

č1) Temo lahko oblikujeta sami. 
Določita cilje in primere dejavno-
sti, ki jih smiselno razvrstita v pod-
teme. Razmislita o vseh možnostih, 
tako da so dejavnosti iz več kuriku-
larnih področij in med seboj smisel-
no povezane v celoto. Predlog: ku-
rikularna področja se uravnoteženo 
določijo potem, ko so primeri dejav-
nosti že znani. Tako imamo še ved-
no možnost poiskati primernejšo 
dejavnost in se tako izogniti preveč 
enostransko obarvani temi.

č2) Temo izbereta iz arhiva tem, 
ki si ga lahko vrtec ustvari. Pregle-
data arhiv tem, ki že obstaja v (raču-
nalniškem) arhivu. Temo dopolnita 
ali preoblikujeta glede na razvojne 
potrebe otrok v svojem oddelku. 

d) Sledi odločitev v paru o potreb-
nih pogojih za izvedbo teme: o orga-
nizaciji prostora, časa, izhodišču 
teme in vzgojnih sredstvih. V orga-
nizaciji prostora predvidevamo vrsto 
kotičkov in razporeditev dejavnosti 
v njih. V igralnici potrebujemo zato 
fleksibilno pohištvo, ki ga je mogo-
če prestavljati in preoblikovati glede 
na potrebe v vsaki temi. Praviloma 
lahko na 42 m2 povprečne igralni-
ce oblikujemo tri do štiri kotičke, ki 
predstavljajo otroku neko vsebinsko 
zaokroženo ponudbo. Prostor ostaja 
večinoma enako organiziran ves čas 
trajanja teme, po potrebi le dodaja-
mo in odvzemamo vzgojna sredstva. 
Vsak kotiček je oblikovan tako, da je 
v njem mogoče izvajati usmerjeno 

dejavnost ali samostojno igro. Otrok 
ima takoj ob vstopu v prostor mož-
nost izbire: lahko si vzame stvari, ki 
so na voljo in sam ali z drugimi otro-
ki začne igro, lahko pa se vključi v 
dejavnost, kjer sodeluje vzgojiteljica. 
Pri urejanju prostora vključimo ne-
kaj simbolizacije, ki podpira vsebino 
teme: povečane fotografije dejavno-
sti otrok, koledarske fotografije, ilu-
stracije, znake in druge simbole ipd.

Vzgojna sredstva so širši pojem, 
ki vključuje igrače, didaktične igra-
če in pripomočki, predmete vsako-
dnevne rabe in nestrukturirani ma-
terial. Vzgojna sredstva so sestavni 
del ponudbe kotička in razporejena 
tako, da jih otrok vidi, doseže, vza-
me in vrne sam.

Časovna razporeditev znotraj teme 
je odvisna od trajanja interesov otrok 
za posamezne dejavnosti. Teme v 
mlajših oddelkih so praviloma krajše 
in ožje. Upoštevamo ideje, ki jih po-
kažejo in dajo otroci, tudi starši. Mar-
sikatera ideja pa se pokaže sproti.

Sproti se proces dokumentira s 
fotografskimi posnetki dejavnosti 
otrok, otroškimi izdelki, slikovni-
mi miselnimi vzorci, komentarji … 
Dokumentacijsko gradivo na stenah 
služi za pogovore z otroki, podoživ-
ljanje in prikaz kurikularnega pro-
cesa staršem, nato ga vlagamo v raz-
vojne mape otrok.

Dnevna priprava
V procesu izvajanja teme načrtu-

jemo vsak dan tudi dnevno pripra-
vo, ki vsebuje:
- ponudbo usmerjenih dejavnosti 

(iz načrta teme ali na predlog 
otrok v kontekstu teme);

- vzgojna sredstva na razpolago 
za svobodno igro (odvzamemo 
ali dodamo);

- dejavnosti na prostem (s poudar-
kom na gibanju) in 

- beležko posebnosti, ki se zgodi-
jo v oddelku.

Pri usmerjenih dejavnostih dolo-
čimo:
•	 področje dejavnosti (matemati-

ka, jezik, narava, družba, umet-
nost, gibanje);

•	 prostor (kotiček oz. kje drugje);
•	 vsebino;

•	 predvidene aktivnosti otrok (pri-
mer: izberejo seme, napolnijo 
posodico z zemljo, posadijo, za-
lijejo, označijo posodico s svojo 
nalepko, dajo na okensko polico, 
opišejo postopek);

•	 obliko (individualno, v paru, 
skupinsko, skupno) in 

•	 nalogo odraslega (primer: ube-
sedi otrokovo aktivnost, ga prosi 
za opis postopka, koordinira 
dejavnost, vodi didaktičen po-
govor, je v vlogi mentorja, so-
igralca, modela …). Osrednja 
naloga vzgojitelja je povezana z 
dajanjem spodbud otroku, ki se 
znajde v razmišljujoči interakciji, 
npr. kaj naj s predmetom počne, 
kako ga naj uporabi, kako naj 
reši problem, kako naj opiše, po-
jasni, . . .

Za svobodno igro otrok, ki bo po-
tekala vzporedno z usmerjenimi de-
javnostmi, načrtujemo samo sred-
stva, ki jih bomo »nastavili« otrokom 
v kotičkih. Kakšno igro bodo otroci 
s sredstvi razvili, ne moremo načr-
tovati. Na njihovo dejavnost smo le 
pozorni, jo opazujemo.

Igro otrok in usmerjene dejavno-
sti, ki so bile realizirane, zabeleži-
mo v dnevnik. Dnevne analize ne 
pišemo, zabeležimo le opažene po-
sebnosti. O poteku dneva se v tan-
demu pogovorimo in se dogovorimo 
za naslednji dan.

Podpora pri načrtovanju 
teme

Vzgojitelji so pri načrtovanju in 
realizaciji teme odvisni tudi od ne-
katerih dejavnikov. Naj naštejemo 
nekatere:
- Podpore ravnateljice kot pedago-

škega vodje vrtca. Proces dobro 
teče, če je ravnateljica soude-
ležena v tem procesu vsaj na 
nivoju vrtca. Brez tega nastajajo 
problemi pri oskrbi z materia-
lom, primernimi didaktičnimi 
sredstvi, ustreznimi slikanicami 
in knjigami, zunanjimi so-
delavci, pa tudi z »padalskimi 
idejami«, ki jih je polna zunanja 
ponudba današnjih dni.

- Znanja v širšem smislu. Proces 
teče toliko boljše, kolikor več 
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je znanja in izkušenj, zato je 
medsebojna strokovna razprava 
vzgojiteljev tako pomembna za 
njihov profesionalni razvoj k 
razmišljujočemu praktiku. Ob 
vrednotenju na nivoju tima ali 
aktiva bi se hitro prepoznala 
vzgojiteljica, ki bi zamenjevala 
svoje interese z interesi otrok.

- Podpore staršev. Proces teče laž-
je, če se starši aktivno vključu-
jejo v izvajanje, bodisi kot zbira-
telji nestrukturiranega materiala 
bodisi v vlogi različnih poklicev 
za obogatitev izkušenj otrok bo-
disi kako drugače (igralci in dru-
gi umetniki, tehniki, zdravstveni 
delavci …).

Kritično vrednotenje 
(evalvacija)

Vzgojiteljica – vodja oddelka, po 
pogovoru s pomočnico vzgojitelji-
ce o tem, kaj je kateri otrok v od-
delku razvojno pridobil v času, ko 
se je izvajala tema, dokumentira 
ključne ugotovitve v zapisu, ki je 
sestavni del dokumentacije o izve-
deni temi. 

Staršem se proces izvajanje te-
me sproti dokumentira na oglasni 
deski oddelka. Poleg vsebine se po-
udari tudi razvojni namen določe-
ne dejavnosti. Izdelki otrok so prav 
tako dokument procesa.

Proces teče od posameznega 
strokovnega delavca k evalvaciji v 
paru, nato v timu in se zaključi na 
projektni skupini, ki jo vodi rav-
nateljica. Izhodišča so podlaga za 
nov krog načrtovanja.

Zaključek
Načrtovanje kurikularne teme ni 

linearna tehnika načrtovanja, am-
pak proces. Ni sama sebi namenje-
na dejavnost, ampak orodje za ka-
kovosten kurikulum.

Kurikulum za vrtce (1999) upoš-
teva novejše teoretske poglede na 
zgodnje otroštvo in učenje majh-
nih otrok. V temeljnih načelih in 
ciljih predšolske vzgoje se prepo-
znava izhodišče, da otrok dojema 
in razume svet celostno, da se raz-
vija in uči v aktivni povezavi s svo-
jim socialnim in fizičnim okoljem 

in da v vrtcu v interakciji z vrstniki 
in odraslimi razvija lastno družbe-
nost in individualnost. 

Ocenjujemo, da lahko predstav-
ljeno oblikovanje tem zadovoljivo 
pomaga pri doseganju opisanih pri-
čakovanj.
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»Amerikanizacija« družinskega 
življenja

Spreminjanje družbenih razmer v 
zadnjih letih vpliva na način življenja 
v družinah in s tem na pogoje, v ka-
terih odraščajo otroci. Vemo, da je za 
obdobje otroštva značilen hiter raz-
voj na motoričnem, kognitivnem, so-
cialnem in emocionalnem področju. 
V tem obdobju ima okolje, v katerem 
otrok živi, zelo pomemben vpliv na 
njegov razvoj in zdravje. Pediatri v di-
spanzerjih  v zadnjih letih opažamo 
vedno močnejšo »amerikanizacijo« 
družinskega življenja, zlasti na po-
dročju prehrane, pa tudi preživljanja 
prostega časa, režima počitka in spa-
nja, kar nedvomno negativno vpli-
va na zdravstveno stanje otrok. Kljub 
trudu, ki ga vlagamo v pojasnjevanje 
pomena zdravega načina življenja 
in pravilne prehrane, narašča število 
otrok, ki doma niso deležni ustrez-
ne prehrane. Vse prevečkrat se do-
gaja, da starši otroku ponudijo indu-
strijsko pripravljeno hrano, sendviče, 
čipse, smokije in sladkarije, namesto 
da bi skuhali kosilo ali večerjo. Mno-

ge družine se tudi ob koncu tedna ra-
je odločijo za obisk obratov hitre pre-
hrane, kot da bi pripravile družinski 
obrok doma. Že v predšolskem obdo-
bju ima veliko otrok prekomerno tele-
sno težo, bolečine v trebuhu, težave z 
zaprtjem, narašča število otrok z do-
kazanimi alergijami, veliko otrok ima 
že v starosti pet let povišane vredno-
sti holesterolov in trigliceridov v kr-
vi … Na nekaterih področjih Sloveni-
je, kjer so opustili zobozdravstvene 
preventivne programe, že opažamo 
ponovno naraščanje števila otrok s 
kariesom.

Kako dejansko živijo slovenski 
otroci?

Za načrtovanje učinkovitih pre-
ventivnih programov moramo po-
znati pogoje, v katerih otroci odra-
ščajo. Kako dejansko živijo slovenski 
otroci, kakšne so prehranjevalne na-
vade v naših družinah?  Na ta in po-
dobna vprašanja smo poskusili do-
biti odgovore z dodatnimi vprašanji 
v anketnem vprašalniku, ki je bil 
predpisan za projekt restandardiza-
cije novega razvojnega presejalnega 
testa Denver II Slovenija v letih 1999 
do 2001. Na anketni vprašalnik so 
odgovorili starši 1595 otrok, v staro-
sti do šest let, iz Kopra, Ljubljane, 
Velenja in Maribora.

Obdelani so podatki o prehrani 
dojenčkov (trajanje dojenja, začetek 
dohranjevanja), priporočeni prehra-
ni otrok (uživanje mleka in mlečnih 
izdelkov, sadja, zelenjave, polnozr-
natih žitaric, mesa, rib, oliv in oliv-
nega olja, stročnic), prehrani z živi-
li, ki jih ne priporočamo (sladkarije, 
smoki, čips, pica, hitra prehrana), 
upoštevanju navodil o preventiv-
nem dajanju vitaminov AD3, NaF in 
razvadah (duda, sesanje prsta, ste-
klenička). Steklenička je, na primer, 
razvada, ki jo ima po prvem letu sta-
rosti kar 71 % otrok.

    Ob sistematičnih pregledih tri-
letnih in petletnih otrok smo v Vele-
nju v letu 2004 staršem ponovno za-
stavili vprašanja o prehranjevalnih 

navadah in razvadah otrok. Obdela-
ni so odgovori staršev 133 otrok.

Večina družin upošteva navodi-
la o priporočenem številu obrokov, 
rednih zajtrkih, uživanju mleka in 
mlečnih izdelkov. 

Odgovori na druga vprašanja niso 
tako vzpodbudni. Mesa pojemo pre-
več, saj je pri večini anketiranih na je-
dilniku praktično vsak dan, ribe so le 
redko na našem krožniku, tudi sad-
ja in zelenjave bi morali zaužiti več 
(skoraj 10 % otrok uživa sadje in zele-
njavo samo občasno, 2 % otrok niko-
li), stročnic mnogi sploh ne poznajo. 
Tudi uživanje polnozrnatih žitnih iz-
delkov je prej izjema kot pravilo. Žejo 
si otroci še vedno prepogosto potešijo 
s sokovi in umetnimi pijačami, name-
sto z vodo in nesladkanim čajem.

Otroci kljub drugačnim nasvetom 
pojedo veliko sladkarij, mesnih iz-
delkov (v mnogih družinah brez njih 
ne znajo pripraviti zajtrka, malice 
ali večerje), pogosto dobijo smoki in 
čips. Opažamo, da se vzorec prehra-
njevanja izoblikuje pri človeku neka-
ko do tretjega leta starosti in se po-
zneje bistveno ne spreminja.

Z dobljenimi odgovori in stanjem 
nikakor ne moremo biti zadovoljni. 

Kaj lahko storimo?
Prizadevanje, da zdravstveni de-

lavci poskušamo staršem ob vsaki 
priložnosti (in ne le v posvetovalni-
ci oziroma ob sistematičnem pregle-
du otroka) predstaviti pomen zdra-
ve prehrane za normalen razvoj in 
zdravje otrok, ni dovolj. Poleg druži-
ne imajo na oblikovanje življenjskega 
sloga otrok velik vpliv tudi vrtci, v ka-
terih predšolski otroci preživijo dobr-
šen del dneva. V Sloveniji je še vedno 
velik delež družin, v katerih sta za-
poslena oba starša in kar 60 % otrok 
po prvem letu starosti je v vrtcih, kjer 
imajo povprečno tri obroke na dan. 

Kakšna je prehrana v vrtcih?
Prehrana v vrtcih je ustrezna, za 

otroke, ki zaradi alergije potrebujejo 
dieto, pa je v vrtcu pogosto bolje po-

Odmevi, komentarji, mnenja

Prehranjevalne navade in razvade 
slovenskih otrok

V zadnjih desetletjih se v Slo-
veniji spreminja način življe-
nja, kar vpliva med drugim 
tudi na zdravstveno stanje 
prebivalstva. Narašča obo-
levnost zaradi alergij, bolezni 
srca in ožilja, sladkorne bo-
lezni, rakavih obolenj … Otro-
ci, družina in zdravje so v 
javnomnenjskih raziskavah 
na vrhu naše lestvice vred-
not. Število rojstev v Sloveni-
ji je nizko in vsak otrok, ki se 
rodi, je tako za starše kot za 
družbo dragocen. Ne poznam 
starša, ki ne bi želel svojemu 
otroku vse najboljše in več-
ina se trudi, da bi bili svojim 
otrokom dobri starši. Res pa 
je, da je vloga starša po mo-
jem mnenju najbolj zahteven 
»poklic«, za katerega nas sko-
raj nihče ne pripravlja. 
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skrbljeno kot doma. Mnogi otroci se 
šele v vrtcu naučijo jesti fižol, zelje, 
repo … Poleg pravilne sestave, količi-
ne in razporeda obrokov je zelo po-
membno vzpodbujanje samostojno-
sti pri hranjenju in negovanje kulture 
hranjenja, na kar se v mnogih druži-
nah žal prepogosto pozablja, v vrt-
cih pa so otroci deležni takšne vzgo-
je. Vzgojiteljice poskrbijo, da si otroci 
pred obrokom umijejo roke, otroci so-
delujejo pri pripravi pogrinjkov, pra-
vilno uporabljajo jedilni pribor, jedo 
počasi, hrano temeljito prežvečijo, 

ne srkajo in ne cmokajo, po jedi po-
spravijo posodo, si umijejo roke in zo-
be. Ne nazadnje: vzgojiteljice, ki jedo 
skupaj z otroki, tudi s svojim osebnim 
vzgledom prispevajo k temu, da otro-
ci poskusijo in se navadijo jesti tudi ti-
sto hrano, ki je ne poznajo od doma.

Kako naprej?
Za učinkovito spreminjanje pre-

hranjevalnih navad prebivalcev, to-
rej ne le otrok, potrebujemo kon-
senz vseh dejavnikov, ki vplivajo na 
oblikovanje nacionalne zdravstvene 

politike. Zdravstvo je torej le eden 
od dejavnikov. Nacionalni program 
o zdravi prehrani bo omogočil iz-
vedbo usklajenih, bolj učinkovitih 
programov za ozaveščanje prebi-
valcev o pomenu zdrave prehrane 
in odgovornosti za lastno zdravje in 
zdravje njihovih otrok.

Margareta Seher Zupančič,  
dr. med., spec. ped. 

Zdravstveni dom Velenje,  
Dispanzer za predšolske otroke

Ko gledamo starše in otroke, se 
nam zdi, da vemo, zakaj imajo te-
žave pri vzgoji. Šele vzgoja lastnih 
otrok ti da vedeti, kako težavna je 
lahko vzgoja, menita avtorici knji-
ge Kako se pogovarjamo z otroki 
in kako jih poslušamo, Adelle Fa-
ber in Alaine Mazlish. Iz omenje-
ne knjige vam bom predstavila ne-
kaj nasvetov, misli, ki vam bodo v 
pomoč in razmislek, kako v zaplete-
nih situacijah ravnati z otrokom. Se-
veda priporočam vsem vzgojiteljem, 
da knjigo tudi sami preberete.

Obstaja zveza med otrokovim ob-
našanjem in njegovimi čustvi

Otrokom moramo pomagati tako, 
da sprejmemo njihova čustva. Stal-
no zanikanje otrokovih čustev lahko 
otroka zbega in razjezi. Poleg tega v 
takšnem primeru ne vedo, kakšna so 
njihova čustva in zato si ne zaupajo. 
Naši pogovori se spremenijo v prepi-
re, ko otrokom znova in znova damo 
vedeti, da ne smejo zaupati svojim 
občutkom, ampak naj se zanesejo 
na starševske občutke. Ko se začne-
mo tega zavedati, si to želimo spre-
meniti. Najbolj pomaga to, da se do-
besedno postavimo v otrokovo kožo. 
Prisluhnemo temu, kar čutimo, da 
doživlja otrok. Čustva upoštevamo, 
če otroka pozorno poslušamo. Po-

membnejše od besed je naše obnaša-
nje, ki naj kaže polno razumevanje. 
Razumevajoča tišina je vse kar otrok 
potrebuje. Preproste besede kot o, 
ah … so lahko v veliko pomoč. Sku-
paj z obnašanjem, ki kaže, da nam ni 
vseeno, so povabilo otroku, naj razi-
šče svoje lastne misli in čustva ter po 
možnosti sam najde rešitev. Bolj kot 
ga prepričujemo, da odrine svoja ču-
stva, bolj se razburi in razžalosti. Ne 
smemo se bati poimenovati čustva. 
Starši se bojijo, da bodo s svojim poi-
menovanjem čustev položaj samo še 
poslabšali, drži pa ravno nasprotno. 
Če otrok tisto, kar doživlja, sliši izra-
ženo z besedami, mu je lažje, kajti 
nekdo je potrdil njegovo notranje do-
življanje. Kadar otroci želijo nekaj, 
česar ne morejo dobiti, starši pona-
vadi razlagajo z logičnimi razlagami. 
Lažje je prenesti razočaranje, če ne-
kdo razume, kako si nečesa želimo. 

Kaj otrok čuti?
Da bi lahko identificirali, kaj 

otrok čuti, je potreben vpogled ne 
le v otrokovo pripoved, temveč tudi 
v njeno ozadje, za kar je potrebna 
velika koncentracija. Zelo pomemb-
no je dati otrokom besedni zaklad za 
opis njegovega doživljanja. Ko bodo 
poznali izraze za svoja čustva, si bo-
do lahko začeli sami pomagati. Do-

sti truda in premišljevanja ja treba, 
da pokažemo otroku, da razumemo, 
kako se počuti … Vemo, kako vab-
ljivo je s takojšno rešitvijo odpraviti 
otrokov problem. Namesto, da delit 
nasvete, še naprej odsevajte otrokova 
čustva. Ko jih sprejmemo, mu nare-
dimo veliko uslugo; omogočimo mu 
stik z njegovim notranjim bistvom. 
In ko se s tem bistvom sooči, zbere 
moč, da se spopade s problemom. 

Izražanje in obvladovanje čustev
Včasih telesna aktivnost pomaga 

olajšati boleča čustva otrok. V knjigi 
starši pripovedujejo o jeznih otrocih, 
ki so boksali v blazine, tolkli po sta-
rih škatlah, udarjali ali gnetli glino, 
čečkali po listih ipd. (Pokaži mi, na-
riši kaj čutiš.) Najpomembneje je biti 
poleg, ko otrok tolče, čečka … Vedeti 
mora, da ga razumemo in sprejmemo 
njegova najbolj jezna čustva. Ali si ne 
bo mislil, da je vse, kar počne, v redu, 
če sprejmemo vsa njegova čustva? Go-
tovo pa ne smemo otroku dovolili vse-
ga, kar bi se mu zahotelo. Ne moremo 
otroku dovoliti, da se obnaša tako, kot 
ni sprejemljivo. Laže pa sprejmejo na-
še omejitve, če mi sprejmemo njihova 
čustva. Če damo otroku nasvet ali ta-
kojšno rešitev, jih prikrajšamo za iz-
kušnjo, ki bi jo pridobili, če bi se sa-
mi ubadali s svojim problemom. Ko 

Kako se pogovarjamo z otroki in kako 
jih poslušamo?
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otrok sam ugotovi, kaj naj stori, mu 
zraste zaupanje vase in pripravljen je 
prevzeti odgovornost za svojo odloči-
tev. Pomagajmo, da razvozla svoje za-
pletene misli in občutke. Zastavimo 
problem v obliki vprašanja. Potem ko 
sam razišče problem, lahko v pomoč 
sliši prepričanja svojih staršev. Sočut-
je je vedno dobrodošlo. 

Otroci ugovarjajo, če jim ponovi-
mo njihove besede. Nekateri otroci pa 
se sploh ne želijo pogovarjati, kadar 
so potrti. Za tiste je tolažba že mami-
na ali očetova prisotnost. Nekateri se 
razjezijo, kadar sami izrazijo močno 
čustvo, starši pa se odzovejo pravilno 
in zadržano. Prav tako ne pomaga, če 
se starši odzovejo bolj intenzivno, kot 
čutijo otroci. 

Nikar ne sodelujmo z njimi, ka-
dar omalovažujejo sami sebe. Lah-
ko sprejmemo njihovo bolečino, ne 
da bi ponavljali negativne pridevni-
ke. Starši moramo odkriti, kaj otro-
ke razdraži in kaj potolaži, kaj raz-
dvaja in kaj zbližuje, kaj rani in kaj 
celi. Za vašo občutljivost ni nobe-
nega nadomestila. Starši otroko-
ve žalosti ne smejo vzeti za svojo. 
So pod nepotrebnim pritiskom, če 
se trudijo, da bi bili otroci kar na-
prej srečni. Otroci so lahko še bolj 
potrti, če vidijo, da so starši potr-
ti z njimi vred. Imajo pravico biti 
nesrečni, ne da je zaradi tega mati 
čisto iz sebe. Lažje ko sprejmemo 
njihove slabe občutke, lažje se jih 
otroci znebijo. Nekaterim staršem 
je bila zelo všeč zamisel, da otro-
kom izpolnijo želje v domišljiji, ka-
dar jim jih ne morejo v resnici. Ka-
dar jih kaj, moti nam dajo to jasno 
vedeti. Izgubljena igrača, prekrat-
ka pričeska, prepir s sestro, prine-
sejo dovolj solza in strasti. Nekako 
morami prenesti vso bolečino razo-
čaranje in jezo ter pri tem obdrža-
ti razsodnost. Ena od v starševstvo 
vgrajenih frustracij je vsakodnev-
ni boj, da bi pripravili naše otroke, 
da se obnašajo na način, ki je spre-
jemljiv za nas in za družbo. Odrasli 
potrebujemo vsaj približno podobo 
čistoče, reda, vljudnosti in rutine. 
Otroke to sploh ne zanima. Koliko 
otrok pa vedno reče, kadar bi se to 
spodobilo, prosim ali hvala … Star-
ši vlagajo veliko vzgojiteljske moči 

v to, da pomagajo otrokom prilago-
diti se družbenim normam.

Kako pripraviti otroke k sodelo-
vanju?

Predstavljenih je pet načinov, 
ki bodo pripravili otroke k sodelo-
vanju, ne da bi škodili njihovemu 
samospoštovanju ali izzvali mor-
je negativnih občutkov. Vsak način 
morda ne bo uspešen za vašo oseb-
nost, ne ves čas in tudi ne pri vsa-
kem otroku. Ustvarijo pa spoštljivo 
razpoloženje, v katerem lahko za-
čne rasti duh sodelovanja.

Da bodo otroci sodelovali:
- opišimo problem, opišimo, kaj vi-

dimo (Kad je skoraj polna vode.);
- ponudimo informacijo (Če ne boš 

zaprl pipe, bo čez tekla voda.);
- povejmo z eno besedo (Otroci, v 

pidžamo!);
- govorimo o svojih čustvih (Ni mi 

všeč, če me kdo vleče za rokav.);
- napišemo sporočilo (Preden pri-

tisneš na gumb TV-ja, pomisli: 
»Sem naredil domačo nalogo?«).

Pomembno je tudi, kako kaj reče-
mo, prav tako kot kaj rečemo. Odnos 
je enako pomemben kot besede same. 
Otroci cvetijo, kadar jim naše obnaša-
nje pravi: »V bistvu si ljubezni vredna 
sposobna oseba …« Odnos, ki otroka 
potolče, pa jim pravi: »Nemogoč si in 
nezmožen.« Vrednost enobesedne iz-
jave je v dejstvu, da damo otrokom 
namesto zatirajočega ukaza možnost, 
da ravna po svoji pobudi (»Miha, pes.« 
Mora pomisliti kaj je s psom. Ugotovi, 
da ga še ni peljal na sprehod.). Ne upo-
rabljajte otrokovega imena kot enobe-
sedne izjave, ker ko bo svoje ime slišal 
večkrat na dan, ga bo začel povezovati 
z neodobravanjem. 

Starši se bojijo, ko bi pokazali svo-
ja čustva oz. da bodo postali ranljivi 
(Na primer: »To me je prizadelo.«). Če 
so spoštovana čustva otroka, ponava-
di tudi otroci spoštujejo čustva odra-
slih. Nekateri so zelo občutljivi za ne-
odobravanje staršev (Namesto »Jezen 
sem nate, ker si vlekel mačko za rep!«, 
bo bolj zaleglo, da rečete: »Od tebe pri-
čakujem, da boš dober z živalmi.«) 

Večina otrok zelo rada dobiva 
sporočila. Lahek ton v sporočilih 
ni nujen, zagotovo pa pripomore k 

uspehu (Pravljica danes ob 19.30, 
vabljeni vsi otroci v pidžamah.).  

O kaznovanju
Ko so se starši pogovarjali o kaz-

novanju, so se strinjali, da le-to vodi 
k občutkom sovraštva, maščevalno-
sti, krivde, nevrednosti in samopo-
milovanja. Doktor Ginott pravi: »Ka-
dar otrok nagaja, naj izkusi posledice 
svojega slabega obnašanja; v ljube-
čem razmerju ni prostora za kazno-
vanje.« Namesto kaznovanja poka-
žemo otroku, kako je lahko v pomoč. 
Izrazimo močno nezadovoljstvo, brez 
žaljivih besed povejmo, kaj pričaku-
jemo, pokažimo otrokom, kako lah-
ko popravi svojo napako. Dajmo mu 
možnost izbire in naj otrok izkusi po-
sledice svojih dejanj. Otroka ne sme-
mo več videti kot problem, ki ga je tre-
ba rešiti. Odpovedati se moramo ideji, 
da imamo kot odrasli vedno prav. Ne 
sme nas skrbeti, da nas bodo otroci 
izkoristili, če ne bomo dovolj strogi. 
Težko se je včasih prepričati, da če si 
bomo vzeli čas in otroku zaupali svo-
je čustvo, ter prisluhnili njegovim, bo-
mo skupaj našli rešitve, ki bodo ustre-
zale obema. Otroke učimo, da bodo 
postali aktivni sodelavci pri reševanju 
problemov. S tem, da ne kaznujemo 
in ne obsojamo, spodbudimo, da se 
osredotočijo na prevzem odgovorno-
sti, namesto na kovanje maščevanja.

Pregled mnenj strokovnjakov po-
ve, da telesno kaznovanje ne zavira 
nasilja, ampak ga po vsej verjetno-
sti celo spodbuja. Kaznovanje otroka 
jezi in mu daje vzor, ki ga bo posne-
mal. Raziskave kažejo, da je eden iz-
med petih staršev žrtev zlorabe svojih 
otrok. Porivanje, metanje predmetov 
v glavo, besedni napadi pričajo, da so 
se zelo verjetno tega naučili na kole-
nih svojih staršev. 

Pri iskanju rešitve je glavna beseda 
spoštovanje. Za mojega otroka in za-
me so lahko neskončne možnosti, ki 
se lahko zgode, ko dva človeka stak-
neta z dobrimi nameni glavi skupaj. 
Redko katera rešitev pa je večna. Živ-
ljenje je nenehen proces prilagajanja. 
Za otroka je pomembno, da se vidi 
kot del rešitve in ne del problema.

Lidija Večko, vzg. 
Vrtec Ravne na Koroškem

Odmevi, komentarji, mnenja
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1. Pravljična hišica
V marsikateri pravljici ima hiša 

pomembno mesto. Hišo, ki je na sli-
ki, so skoraj tri tedne »gradili« v od-
delku starejših predšolskih otrok v 
enoti Gaberje. Najprej so kartonske 
stene postavili za pokušino in ugo-
tovili, da bodo morali najprej izreza-
ti odprtine za okno in vrata. Nato so 
stene spenjali s spenjači, dodali kar-
tonsko streho in nanjo lepili »streš-
no kritino«. Nato so stene zunaj in 
znotraj pobarvali. Vsak dan so jo 
dopolnjevali s kakšno idejo: okraski 
znotraj in zunaj hiše, dimnik, talna 
obloga, ura …Ko je bila končana, so 
jo uporabljali v simbolni igri.

Mentorica: Darinka Belak

2. Grad
Ta imeniten grad, vreden celj-

skih knezov, so postavili v skupnem 
prostoru v enoti Aljažev hrib. Nastal 
je na pobudo otrok v procesu izva-
janja pravljično obarvane teme. Iz-
delan je bil iz kartonskih zidakov 
in zidov iz kartona, ki so jih oble-
kli v časopisni papir. Kot vsak utrjen 
grad je imel obrambni stolp in dviž-
na vrata, nad katerimi so se v grbu 
ponosno svetile celjske zvezde.

Mentorica: Andreja Sivka

V tej na novo oblikovani rubriki bomo predstavljali ideje iz prakse 
za prakso. Za začetek in opogumljanje smo izbrali dve ideji iz Vrtca 
Tončke Čečeve Celje. Ne skrivajmo dobrih idej, posredujmo jih še 
drugim. Vabimo vas k sodelovanju. 

Preizkušene ideje
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Vzgojiteljica v devetletki

Ime za deseti mesec po starem 
rimskem koledarju je decem, gruden 
pa je lepo slovensko ime za mesec 
december, za mnoge najlepši mesec 
v letu. Božični čas je čudovit čas.

To je čas poln pričakovanj, čas, ko 
se za trenutek ustavimo, je čas inven-
tur, čas miru in čas družinske sreče. 
Za otroke v naši šoli je to čas, ko:
- imamo v šoli bazar;
- imamo v šoli koncert;
- pride Božiček;
- zunaj sneži;
- so počitnice in otroci v družini 

praznujejo božič; 
- pride v mesto dedek Mraz;
- zaključimo staro in začenjamo 

novo leto.

V mesecu decembru smo v šolo 
povabili starše. Prvošolci so skupaj 
s starši izdelovali božično-novoletne 
voščilnice za novoletni bazar. Ob iz-
delavi je v razredu vladalo predpraz-
nično vzdušje. Vsak posameznik je 

s ponosom pokazal svoj izdelek, ki 
ga je izdelal skupaj z očetom, mami-
co ali babico. Vsi skupaj so izdelali 
trideset voščilnic in vse namenili za 
prodajo na novoletnem bazarju.

V šolo smo povabili tudi pred-
šolske otroke iz sosednjih vrtcev. 
Ob socialnih igrah si je vsak učenec 
»z očmi« poiskal prijatelja. Učenci 
so tako poskrbeli za otroke iz vrtca 
in jih popeljali k mizam. Na mizah 
so imeli otroci pripravljen material 
za izdelovanje  zimske hišice. Posa-
mezniki so lepo izdelali zimsko hi-
šico, jo opremili z imenom in vanjo 
spravili darilo – bonbona. Izdelek so 
otroci iz vrtca odnesli domov. Prvo-
šolci so bili ves čas do otrok iz vrtca 
prijazni, pomagali so jim, jim raz-
kazali razred, igrače, se pogovarjali, 
igrali, prepevali …

Medsebojno druženje je zelo po-
membno tudi zame, vzgojiteljico. 
Obudila sem prijetne spomine, ko 
sem še tudi sama delala v vrtcu. 

Na šolskem novoletnem bazar-
ju so učenci ponujali izdelke, ki so 
jih naredili pri urah likovne vzgoje, 
pri krožkih, pri izbirnih predmetih 
…Na voljo so bile novoletne voščil-
nice, darilne škatlice, svečniki, glas-
beni zvončki, glineni izdelki, dišeče 
vrečke … Pisana paleta izdelkov je 
privabljala starše k nakupu. S po-
močjo teh izdelkov in drugih pros-
tovoljnih prispevkov smo obogatili 
šolski sklad.

Z  dobro obiskanim božično-no-
voletnim koncertom smo v šoli Pre-
žihovega Voranca, Maribor, odšli na 
božično-novoletne počitnice.

Irena  Krajnc, vzg. 
OŠ Prežihovega Voranca, Maribor

Predbožični čas na šoli

Mitja Lampret (7 let), mentorica Irena Krajnc, OŠ Prežihovega Voranca, Maribor
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Napotki za avtorje prispevkov

- vsi teksti naj bodo napisani na računalniku v programu WORD, med tekst ne vstavljajte fotografij in računalniških risbic;
- enemu izvodu prispevka obvezno priložite disketo ali CD;
- za reference v besedilu uporabljajte način sprotnega navajanja literature v oklepaju (Zupančič 2004, str. 236) oz. pri 

splošnem povzemanju brez navedbe strani (Zupančič 2004). Seznam literature naj bo na koncu prispevka po nasled-
njem vrstnem redu: priimek, ime. (letnica). Naslov dela. Kraj: založba.

- otroške likovne izdelke opremite z imenom avtorja, starostjo otroka, imenom mentorja in vrtca;
- k fotografijam, najboljše so črno-bele, napišite ime in priimek avtorja;
- za objavo fotografij otrok mora imeti vrtec privoljenje strašev;
- fotografij ne pošiljajte po E-mailu, ker so navadno premalo razločne;
- 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.

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

Lepo pozdravljeni! 
 Betka Vrbovšek 

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si

Likovni natečaj za naslovnice revije 
Vzgojiteljica za leto 2006
Na natečaj za najlepše risbe in slike za naslovnice revije Vzgojiteljica za leto 
2006 je prispelo veliko del. Vsem sodelujočim se lepo zahvaljujemo.

Štiri likovna dela, izbrana za posamezni letni čas, bodo objavljena v vsaki 
številki na zadnji strani revije. Avtor likovnega dela, ki bo izbrano za 
naslovnico, in mentor/ica, bosta nagrajena s knjižno nagrado, ki jo bo podarila 
založba POZOJ. Vsem čestitamo!

Uredništvo




