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Uvodnik

Prijazen pozdrav v vse slovenske vrtce!

Skladno z izsledki novejših znanstvenih raziskovanj, o katerih beremo 
v tisku ali se z njimi seznanimo na raznih posvetih, danes govorimo o uče-
nju, vzgoji in izobraževanju predšolskega otroka. Pri učenju mislimo tudi 
na  kvalitativne razlike, ki se pojavljajo v razvoju otrok, tako med prvim in 
drugim starostnim obdobjem, kot tudi med predšolskim in šolskim otro-
kom. Pedagoška dilema, ki jo moramo razrešiti vzgojitelji praktiki, pa vse-
buje vsaj tri vprašanja:
- kako najbolje prepoznati otrokov aktualni razvoj (socialni, emocional-

ni, mišljenjski, govorni, motorični);
- kako kar najbolje predvideti otrokov potencialni razvoj in
- kako vzpostaviti kakovosten proces otrokovega učenja v območju bliž-

njega razvoja, kot prostor učenja imenuje Vigotski.

Ko iščemo odgovore na ta vprašanja, imamo vzgojiteljice in vzgojitelji 
pred očmi vse otroke v oddelku (najmanj dvanajst in največ štiriindvajset 
otrok). Oddelek v vrtcu ni seštevek posameznih otrok, saj interakcijska ka-
kovost sobivanja (dvanajstih oz. štiriindvajsetih) otrok in vseh odraslih bi-
stveno določa kurikularni proces v vrtcu. V družinskem življenju funkci-
onirata starša kot naravna vzgojitelja svojega otroka, v instituciji mora biti 
proces načrtovan, organiziran, evalviran in nadzorovan. Vzporedno deluje 
še t. i. prikriti kurikulum. Teoretične razprave in psihološke raziskave ter 
iz njih izpeljani (teoretični) zaključki običajno niso neposredno uporabni v 
izvedbenem kurikulu posameznega vrtca. Predvsem so nujni kažipot, s po-
močjo katerega izvedbeni kurikul v vrtcih ne bo zgrešil smeri. Prostor med 
teorijo in prakso naj bi (v naših razmerah) zapolnjevali svetovalci in sveto-
valke Zavoda za šolstvo. O tem, kako vidijo svojo vlogo, in še o čem, načr-
tujemo pogovor z mag. Marjeto Domicelj. 

Vzgojiteljice in vzgojitelji  radi poudarjamo, da je najboljši vzgojitelj tisti, 
ki je etično in strokovno avtonomna osebnost. O tem govorimo v intervju-
ju z Boženo Bratuš, državno nagrajenko za leto 2005. Temeljni način po-
večevanja profesionalne avtonomije je razprava v skupini (timu) strokov-
nih delavcev o skupni praksi. V odprti razpravi v sredini, kjer si zaupamo, 
se lahko ozavestimo o slabostih lastne implicitne pedagogike in naredimo 
kritično refleksijo o lastni praksi. Menim, da morata biti, kot prva med ena-
kimi, v takšnih razpravah soudeležena tudi ravnateljica oz. ravnatelj vrtca. 
Do takšne odprte strokovne razprave je v kolektivu dolga razvojna pot. O 
timskih izkušnjah piše v rubriki Odmevi in komentarji tudi Pia Pištan. Se-
veda je v Vzgojiteljici še vrsta drugih prispevkov iz prakse. Še več bi jih lah-
ko bilo, če bi k svojim prispevkom vedno priložili disketo ali CD. Brez tega 
vsak prispevek roma v uredniški koš, saj uredništvo nima tajnice, urednica 
pa ne časa za prepisovanje.

Naslednja številka bo izšla v mesecu juniju, vaše prispevke pričakujemo 
do srede maja. 

Vsem želim čim več zelenih in sončnih pomladnih dni.

Urednica: Nina Cingl (5 let), mentorica Nada  
Koprivc, Vrtec Tončke Čečeve Celje,  

enota Ljubečna

Kotiček uredništva

Praktična izpeljava zapisanih 
ciljev kurikula (izvedbeni kuriku-
lum) lahko s svojo življenjskostjo, 
vpetostjo v socialni kontekst, z ak-
tualnostjo, izbiro različnih metod 
in načinov dela, ki se naslanjajo 
na temeljna vedenja o otrokovem 
razvoju, in poznavanja načel ures-
ničevanja ciljev Kurikula za vrt-
ce, pomembno prispeva k širšemu 
razumevanju predšolske vzgoje v 
vrtcu, njeni povezavi z družino, 
ostalimi ravnmi vzgoje in izobra-
ževanja, drugimi strokovnimi in-
stitucijami ter lokalno skupnostjo. 

Kurikulum za vrtce (1999)
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Vrtec se predstavi

Majhni in veliki v vrtcu pri Osnovni šoli 
Radeče

Lahko poveste, koliko časa že ob-
stoja vrtec v vašem kraju?

Leta 1970, v začetku oktobra, so 
prvič stopili otroci v nov vrtec pri 
šoli, danes je to enota Čira čara, ki 
je praznovala svoj 35. rojstni dan. 
Najprej so enoto obiskovali pred-
vsem otroci pred vstopom v šolo, 
torej mali šolarji, sedaj pa je glavni-
na otrok starih od 4 do 6 let. V enoto 
Biba baja vpisujemo mlajše otroke, 
od enega do štirih let. Sedanje ime 
sta enoti dobili ob praznovanju 20. 
rojstnega dne, v juniju 2003, na za-
ključni prireditvi.

Ste ves čas delovanja priključeni 
osnovni šoli?

Pred leti smo se poslovili od ob-
čine Laško in Vrtca Laško ter stopi-
li na pot samostojnega vrtca, vendar 
ne za dolgo. Že leta 2000 so nas pri-
ključili k OŠ Marjana Nemca Rade-
če. V letih samostojnosti smo si ob-
likovali, tako kot številni samostojni 

vrtci, vizijo in določili svoje poslan-
stvo. V ta namen smo izdelali svoj 
prepoznavni znak in svoj pozdrav. 
Vse smo naredili na ekopapirju, z 
rjavo pisavo. Tako smo posodobi-
li zunanjo podobo, v dejavnost pa 
vnesli več sproščenosti, svobode, 
avtonomnosti, partnerskih odnosov 
in več profesionalnosti.

V napisu znaka piše »za majhne 
in velike«. Kaj pomeni ta napis?

Želeli smo, da bi bil naš majhen 
vrtec malo drugačen, prepoznaven 
v okolju, v vsakdanjem življenju, s 
pestro ponudbo različnih dejavno-
sti, prijazen, varen, spodbuden in 
sodoben. Med pomembnejše nalo-
ge smo določili strokovnost in kvali-
teto dela ter enakovredno vključeva-
nje staršev v vzgojni proces.

Zakaj, po vašem mnenju, otroci 
radi hodijo v vaš vrtec?

Zato, ker se igramo, ker se ima-
mo radi, ker se učimo, ker smo EKO, 
ker je vedno z nami ekopupa BIBA 
ČARA in zobek BOBEK, ker smo 
veliko zunaj, ker se veliko smeje-
mo, pojemo, poslušamo pravljice in 
zgodbice …

Sodelujete v kakšnem projektu?
Pred leti smo sodelovali v projek-

tu  ZDRAV VRTEC, zato se nam ni 
bilo težko odločiti in se v januarju 
2004 pridružiti Ekošolam in vrtcem 
v Sloveniji.

Kakšne cilje ima vaš ekovrtec?
Predvsem ekološko osveščati in 

izobraževati delavce, starše in otro-
ke, spreminjati naše poglede na 
svet in odnose v njem, z znanjem 
in aktivnostjo prispevati k varova-
nju in ohranjanju okolja, zagotovi-
ti otrokom življenje v zdravem in 
urejenem okolju.

Kaj konkretnega ste počeli v pre-
teklem letu, česar drugi vrtci, ki 
niso EKO, niso?

V šolskem letu 2004/05 smo 
prijavili enoto vrtec v mrežo Eko-
šol in vrtcev, sodelovali v projek-
tu šole Promet in okolje, z zaključ-
kom 22. aprila, sodelovali s šolo 
v akciji zbiranja starega papirja, 
uredili ekokotiček za starše, upoš-
tevali pravila ločevanja odpadkov 
v oddelku in enoti vrtca. Odpadni 
papir nosimo v ekološki zabojnik. 
Zbirali in izdelovali smo izdelke 
iz naravnih in odpadnih materia-
lov, v obeh enotah vrtca zbirali v 
ekokotičku pripravljene kartonske 
škatle, varčevali z vodo, papirjem, 
elektriko … Skrbeli smo za urejen 
in čist vrtec ter okolico vrtca, so-
delovali na likovnem natečaju, ki 
ga razpisuje Nacionalni svet eko-
šola in Pomurski ekološki center, 
izdelali maskoti ekokotička Čistko 
in Smetko, v sodelovanju z g. Ma-
tejem Zakonjškom in g. Dejanom 
Jakšičem izbrali ekopesmici (Eko-
pesmica in Mala Biba). Sodelovali 

Sava, ki se naveliča tesnih za-
savskih sotesk, se pri Radečah 
odpre v širno dolino zraka in 
zelenja. Nad njo se spogleduje-
jo Kum, Veliko Kozje in Lisca, 
z desnega brega se v njenih 
vodah ogleduje zvonik sv. Pet-
ra, ki se dviguje sredi Radeč. 
Sicer pa sega zgodovina Radeč 
v srednji vek, saj je bil prvi 
zapis z imenom kraja zapisan 
daljnega leta 1297. Danes so 
Radeče znane predvsem po 
papirnici, med mladimi pa tu-
di po Karlovškovem romanu 
Gimnazijec. Vrtec je priklju-
čen kot organizacijska enota 
k Osnovni šoli Marjana Nemca 
Radeče. Organizacijsko enoto, 
ki jo sestavljata enoti Biba ba-
ja in Čira čara, vodi pomočnica 
ravnatelja CVETA HUDOKLIN. 



vzgojiteljica 5

Vrtec se predstavi

smo tudi na ekoaktivih vrtcev Slo-
venije, obveščali starše o dejavno-
stih v ekokotičih in z zgibankami, 
izdelali maskoto ekovrtca – ekopu-
po Biba Čara, izbrali ekoznak vrt-
ca in izdelali ekozastavo vrtca, iz-
vedli ekodan ob dnevu Zemlje s 
programom in predstavitvijo eko-
zastave.

Ozelenili smo vrtec s cvetlični-
mi in zeliščnimi gredicami, posa-
dili drevesa pri obeh enotah, izda-
li glasilo Ekoigrarije bibe Čare in s 
predstavitvijo naših ekodejavnosti v 
šolskem letu 2004/05 sodelovali na 
Ekofestivalu v Ljubljani. Prejeli smo 
EKOZASTAVO ZA LETO 2005.

Priznam, da ste bili zelo aktivni. 
S čim se ukvarjate letos?

V tem šolskem letu nadaljujemo 
s številnimi ekodejavnostmi iz prete-
klega leta ter  uresničujemo cilje tega 
leta. Začeli smo z izvajanjem ekopro-
jekta FLUPI, nabavili smo ekozaboj-
nike za smeti in nabavili smo majice 
z natisnjenim našim ekoznakom vrt-
ca za ves kolektiv. Sodelujemo tudi v 
akciji zbiranja kartuš in tonerjev; so-
delovali smo na likovnem natečaju, 
ki ga razpisuje Nacionalni svet eko-
šola in Pomurski ekološki center na 
temo Prednovoletni čas, skrbimo za 
zeleno in čisto okolje vrtca, 22. aprila 
bomo  ob dnevu Zemlje izvedli eko-
dan. Izvedli smo oddelčne ekopro-
jekte v vseh oddelkih in jih predsta-
vili staršem.

Kakšni pa so vaši načrti za na-
prej?

Izdali bomo 2. glasilo vrtca Eko-
igrarije bibe Čare, sodelovali bo-
mo pri izdaji priročnika Didaktika 
okoljske vzgoje v vrtcih, v soboto, 
13. maja, izvedli ekodan (dan druži-
ne, dan gibanja) in odšli na izlet na 
ekokmetijo Kolenc, kjer bomo imeli 
pastirski dan.

Uredništvo Vzgojiteljice vam želi 
še veliko ekozamisli in uresniče-
nih dejanj.

 

                                                                                 
                                           Urednica
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O tem in onem iz naših vrtcev

Humanitarna akcija »Za čiste otroške 
želje«

Naj se vam predstavimo: smo 
majhen vrtec z enim oddelkom pri 
osnovni šoli Toneta Tomšiča v Kne-
žaku, v občini Ilirska Bistrica. S šo-
larji imamo skupen vhod, gardero-
bo, sanitarije in zunanje igrišče. Že 
veliko let si prizadevamo, da bi do-
bili osnovne pogoje za uspešno delo 
skupine v vrtcu. Pogrešali smo tudi 
kakšno igralo za predšolske otroke. 
V želji po boljših pogojih dela v vrt-
ca smo se odločili in se v novembru 
prijavili na razpis humanitarne ak-
cije “Za čiste otroške želje”, pod po-
kroviteljstvom in organizacijo RTV 
Slovenije, podjetja Henkel Sloveni-

ja in Mercatorja. Namen akcije je bil 
podariti petnajstim vrtcem možnost 
za ureditev igrišča oziroma nabavo 
igral v vrednosti milijon tolarjev. 

Ravnateljica šole in vzgojitelji-
ca sta pripravili vso potrebno do-
kumentacijo, otroci pa so iz odpad-
nega materiala izdelali igrala, ki bi 
jih želeli imeti na svojem igrišču. 
Komisija, sestavljena iz predstav-
nikov organizatorjev in predstav-
nice Skupnosti vrtcev Slovenije, so 
nas glede na razpisne kriterije in po 
ogledu na terenu uvrstili med pet-
najst srečnih izbrancev. 

Glede na to, da je bilo prijavlje-
nih 196 vrtcev, smo bili presreč-
ni, da smo na razpisu uspeli. Z ve-
likim veseljem in zadovoljstvom je 
naša ravnateljica Mateja Kokošar 
na tiskovni konferenci prejela ček v 
vrednosti milijon tolarjev.

Zdaj komaj čakamo, da bo čisto 
zares zadišalo po pomladi, saj bo z 
njo prišla tudi ureditev našega igriš-
ča, ki se ga otroci tako veselijo.

Marjetka Kresevič, vzgojiteljica 
VVE pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak

V februarju, mesecu kulture, 
smo bili otroci in strokovne delav-
ke vrtca pri OŠ Antona Žnideršiča v 
Ilirski Bistrici zelo aktivni. Projekt 
Kako so živeli nekoč smo pripravi-
le vzgojiteljice in pomočnice vzgo-
jiteljic starejših oddelkov. Načrtova-
le smo zbiranje starih predmetov, 
pripravile malo skupinsko razstavo, 
spoznali smo stare pravljice, pesmi-
ce, izštevanke in rajalne igrice. Ob-
iskali so nas dedek in babici ter nam 
pripovedovali o svojem otroštvu. 
Spoznali smo stare običaje.

Cilj seznanjanja otrok z zgodo-
vinskimi spremembami oziroma 
seznanitev s tem, kako so ljudje ži-
veli v prejšnjih časih, smo dosegale 
postopoma. Najprej smo se otroci, 
starši in vzgojiteljice lotili iskanja in 
zbiranja starih predmetov. Otroški 
kotiček smo spremenili v staro ku-
hinjo. Začeli smo s pogovori ob opa-
zovanju razstavljenih predmetov. 
Večina otrok je prvič videla ročne 
mlinčke za mletje kave,  »broštoli-
ne« za praženje kave, »peglo na žer-
javico«, sklednik, skledo in lesene 
žlice. Posebno zanimiv je bil otro-

kom star kolovrat za predenje volne 
in »pinja«, v kateri so delali maslo. 
Deklice so občudovale »pndekelc«, 
oblačilo, v katerem so otroka nesli 
h krstu. Zelo zanimiva so bila tudi 
druga oblačila, nekatera stara celo 
okrog sto let. Otroci so sodelovali in 
pomagali pri pripravi razstave. Imeli 
so možnost igrati se s starimi pred-
meti, naučili so se jih poimenovati 
in zvedeli so, čemu so služili.

O tem času so nam pripovedova-
li tudi junaki iz pravljic: Peter Kle-
pec in šivilja Bogdanka iz Kettejeve 
pravljice O šivilji in škarjicah. Pes-
niki in pisatelji so nas seznanili s 
takratnimi “ pisali”, gosjimi peresi. 
Tudi otroci so preizkušali to staro 
tehniko pri svojem likovnem ustvar-
janju. Ogledali smo si stare knjige 
in iz njih prebrali mnogo pravljic in 
pesmic. Tudi sami smo izdelali last-

Mesec kulture: Kako so živeli nekoč 
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O tem in onem iz naših vrtcev

no knjigo, ki je vsebovala različne 
zgodbe.

Starih igrač ni bilo na razstavi. 
Kot smo izvedeli iz pripovedovanja 
Mihčeve babice in dedka, so se otro-
ci igrali na paši,  ko so čuvali živi-
no: s kamenčki, lesenimi palicami 
in vsem tistim, kar so našli v nara-
vi. Malo starejši dečki so si izdela-
li piščalke in zbijali »kozo«. Mamice 
so izdelale deklicam punčke iz cunj. 
Starejše sestrice so pazile na mlajše 
otroke. Večkrat so se zgodile nesre-
če in mnogi otroci so se opekli pri 
ognjiščih. Za takratne otroke je bila 
igra delo.                                                                                    

Veliko smo izvedeli o starih je-
deh. Zjutraj so jedli kavo in kruh, 
opoldne pa zelje in polento. Vso 
hrano so ljudje pridelali doma. Ku-
pili so le sol, »cukr« in »petroljo«. 
Oblečeni so bili v oblačilih, ki so 
jih dobili od sorodnikov iz mesta. 

Mnoge mame so same šivale svo-
jim otrokom iz starih oblačil. Otro-
ci so bili bosi. Pastirčki so služili 
premožnejšim kmetom in ob kon-
cu leta dobili za plačilo par visokih 
čevljev in eno obleko. Dolžino no-
ge so pomerili s »špago« in tako ku-
pili čevlje.

Nežina »nona« Marica nas je ob-
iskala in nam predstavila ročno de-
lo, ki se ga je naučila v otroštvu. Pri-
nesla je pripomočke za kleklanje in 
začela kleklati. Otrokom je vzbudi-
la pozornost s prtičkom, ki je nasta-
jal pod njenimi rokami. Radoved-
nim vprašanjem ni bilo ne konca 
ne kraja. Zapeli smo znane pesmice 
Jaz sem mala roža, Majhna sem bi-
la, Pleši, pleši črni kos  – in se imeli 
lepo. V tem času smo se seznanili 
s starimi izštevankami in rajalnimi 
igricami. Iz izkušenj naših babic in 
dedkov smo se veliko naučili.

Otroci iz skupine Pikapolonic in 
strokovne delavke Vida, Nija in Mir-
jam smo preživeli dopoldne v starih 
oblačilih ter se predstavili ostalim 
skupinam v vrtcu. Ob zvokih ročno 
izdelanih bobnov in ropotulj smo se 
izražali s plesom in gibanjem ter ne-
govali ljudsko izročilo. Otroci iz vrt-
ca so spoznavali stare pustne šege, 
se pripravljali in sodelovali pri pust-
nem rajanju. Izdelali smo si ma-
ske, se naučili pustno pesmico, po-
sladkali s krofi in s svojim smehom 
preganjali zimo. Z naštetimi aktiv-
nostmi so tudi najmlajši prispevali 
k ohranjanju kulturne dediščine na 
Bistriškem.    

Barak Vida, vzgojiteljica, 
Vrtec pri  OŠ Antona Žniderišiča ,  

Ilirska Bistrica

Škratovski pohod
Vzgojiteljice v vrtcu Lenart ugo-

tavljamo, da je v mesecu decem-
bru, ki je namenjen miru, medse-
bojnem zaupanju in ljubezni, vse 
preveč tekanja staršev in otrok za 
dobrimi možmi, za obdaritvami in 
najrazličnejšimi potrošniškimi na-
vadami. Otroci se samo pogovarja-
jo, kam gredo in kaj so dobili. Žal 
tega ne zmorejo vsi starši in otroci 
se tako počutijo še bolj prikrajšani. 
Vzgojitelji želimo, da bi te razvade 
nadomestiti z drugačnimi vredno-
tami, predvsem pa, da bi se starši 
znali ustaviti in si vzeti čas zase, se 
pogovarjati in prisluhniti drug dru-
gemu. Odločili smo se za »škrato-
vanje s starši«, da bi skupaj doživeli 
miren, sproščen in prijeten popol-
dan. Z otroki smo ves teden izdelo-
vali »lanterne«, se veliko pogovarja-
li, poslušali pravljice o škratih ter se 
učili pesmico. Vzdušje se je stopnje-
valo ob pričakovanju dneva, ko bo-
mo skupaj s starši iskali škrata.

Zbrali smo se v zeleni igralnici 
ob nežni glasbi. Za popestritev so 

zapeli otroci, zapeli so tudi star-
ši. Potem so otroci s starši prižga-
li »lanterne« in skupaj smo odšli 
v bližnji gozd. Pogled na skupino 
otrok in staršev na pohodu je bil 
vznemirljivo čaroben. Zanimivo je 
bilo poslušati, kaj vse se je zani-
mivega spletlo v tem času. Največ-
je doživetje nas je čakalo v gozdu, 
ko smo opazili škrata. Prikazal se 
nam je le za kratek čas, a nekateri 
otroci so jih videli celo več. Našli 
smo tudi »škratovo mošnjico«, jo 
odvezali ter se posladkali. V goz-
du smo se v krogu poslovili in od-
šli vsak po svoje domov.

Otroci in starši so bili navduše-
ni. Razglabljanja o škratih in po-
govori o nočnem sprehodu z lan-
ternami pa so se nadaljevali še ves 
teden.

Zinka Zemljič, vzgojiteljica, 
Vrtec Lenart

Otroci se učijo jezika  ob po-
slušanju vsakdanjih pogovo-
rov in pripovedovanja lite-
rarnih besedil, ob poslušanju 
glasnega branja odraslih, s 
pripovedovanjem, opisova-
njem, ob rabi jezika v domiš-
ljijskih igrah, dramatizacijah, 
izmišljanju zgodbic in pesmic, 
ob učenju otrok od otrok, in 
sicer v različnih socialnih ig-
rah, pravljicah, izštevankah, 
rimah, šaljivkah, ugankah, 
besednih igrah itn., ki so pre-
živele kot skupna lastnina 
skozi generacije.

Kurikulum za vrtce, str. 31
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Kovček BIBE ČARE pri najmlajših
Kot vzgojiteljica v najmlajši sta-

rostni skupini sem poskusila projekt 
bibe Čare. Nisem vedela, če bodo 
otroci resnično pripravljeni spreje-
ti knjige, vseeno sem to sprejela kot 
izziv. Že od začetka sem otrokom 
veliko brala; izbrala sem malo lažje 
zgodbe, razumljivejše in z malo do-
gajanja. Pomembna se mi zdi doži-
veta interpretacija zgodbe. Ko sem 
otrokom predstavila lutko bibo Ča-
ro, so bili nad njo zelo presenečeni. 
Bila jim je ninica in hkrati vzgled. 
Otroci pa so se zelo razveselili tudi 
knjig, ki jih je biba Čara nosila s se-
boj. Tako je šla prvič z otrokom do-
mov. Potem pa so me presenetile 
prve povratne informacije staršev. 
Starši so bili zelo navdušeni, saj je 
biba Čara zbližala otroke in starše in 

so ob večerih sedli skupaj in uživali 
ob prebiranju knjig. Po vseh izjavah 
staršev pa sem se najbolj nasmejala 
izjavi, ko je neka deklica bila kov-
čka tako vesela, da je s kovčkom 
pod blazino zaspala in ga celo noč 
močno držala v roki. Najprijetnej-
še od vsega pa mi je bilo opazova-
ti otroke, kako ponosno nesejo do-
mov kovček, saj je bil to za njih zelo 
pomemben dogodek.  

Prebrati zgodbico, pokazati sli-
kanico, se ob ogledu pogovarjati, z 
glasom in mimiko obraza nakaza-
ti, kdaj je kdo v zgodbici žalosten, 
vesel, jezen … To je  najmanj, kar 
lahko podarimo otrokom. Res, naj-
manj je otrokom približati knjigo in 
jim od začetka njihove poti pokaza-
ti, da nas vsako sporočilo, vsaka sli-

ka nekaj nauči ali pa v nas prebudi 
domišljijo.

Po enem letu opazujem govor-
ni in kognitivni razvoj otrok in mis-
lim, da so tudi knjige v kovčku veli-
ko prispevale k razvoju otrokovega 
govora, razmišljanja in domišljije. 
Vsak dan jih razveselim z zgodbo, 
vsak ponedeljek pa s kovčkom bibe 
Čare. Njihovi nasmehi na obrazih, 
njihove domišljije polne oči in že-
lja po kovčku me vsak dan ponovno 
razveselijo.

Metka Novak, dipl. vzgojiteljica 
OŠ Marjana Nemca Radeče, Vrtec Radeče 

Ponedeljki v naši igralnici so res 
posebno doživetje. V prijateljskem 
krogu so otroci v pričakovanju, 
kdo bo za en teden domov odnesel 
kovček bibe Čare. V tem kovčku 
so knjige, primerne otrokovi staro-
sti, ekopupa biba Čara, zvezek bi-
be Čare, v katerega starši skupaj z 
otrokom zapišejo, narišejo najlep-
ša doživetja, vtise, mnenja.

Tisti otrok, ki je imel kovček tisti 
teden doma, ima pomembno vlogo 
v prijateljskem krogu. Če sam želi, 
pripoveduje o doživetjih, vtisih, ki 
jih je doživljal skupaj s starši. V po-
moč mu je ekopupa biba Čara, ob 
kateri se govorno šibkejši otroci 
lažje izrazijo, ter tudi zvezek bibe 
Čare, po katerem otroci zelo radi li-
stajo in si ga ogledujejo. Ob listanju 
knjig pa nekateri otroci pripovedu-
jejo o vsebini ali opisujejo kakšne-
ga junaka, dogodek. Na željo otrok 
preberemo tudi katero od knjig iz 
kovčka. Otrok, ki je imel ta dan po-
membno vlogo, izžreba iz poseb-
nega kovčka simbol otroka, ki bo 

odnesel kovček domov. Vsak pone-
deljek posebej se mi zdi enkratno 
in neponovljivo doživetje.

S tem projektom smo želeli 
vključiti k sodelovanju tudi starše. 
Že na roditeljskem sestanku sem 
starše seznanila s projektom, o po-
menu njihovega sodelovanja. Že-
lela sem jih vzpodbuditi k branju 
literature tudi v domačem okolju, 
kajti takšno branje ustvarja topli-
no in krepi čustvene vezi v druži-
ni. Poleg tega dobro in pomirjeval-
no vpliva tudi na starše, saj skupaj 
z otroki uživajo in stopajo v domiš-
ljijske svetove.

Tudi v skupini vsakodnevno pre-
biramo literaturo. V igralnici ima-
mo knjižni kotiček, kjer otroci li-
stajo po knjigah, si jih ogledujejo 
in komunicirajo med seboj. Nekaj 
teh knjig je stalnih, primernih otro-
kovi starosti; druge pa si izposodi-
mo v vrtčevski ali v mestni knjiž-
nici. Mestno knjižnico obiskujemo 
enkrat mesečno, kjer uspešno so-
delujemo s knjižničarko.

Vse te »čarobne« ponedeljke 
smo strnili v programu zaključka, 
kjer smo praznovali otroci in odra-
sli. Skupnemu druženju in prazno-
vanju ob zaključku projekta so se 
pridružili tudi otroci iz enote BIBA 
BAJA. Nagrada za vse otroke je bi-
la ogled predstave Trije metulji, ki 
smo jo zaigrale strokovne delavke 
enote ČIRA ČARA. Vsak otrok je 
prejel spominček za sodelovanje v 
projektu Kovček bibe Čare. Vsaka 
skupina otrok je prejela tudi knjiž-
no nagrado.

Upam, da smo s tem projektom 
pridobili čim več staršev, da bi bra-
li svojim otrokom že v predšolskem 
obdobju. 

Andrejka Simončič, vzgojiteljica 
OŠ Marjana Nemca Radeče, Vrtec Radeče 

Otroci in starši berejo skupaj
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V novembru 2005 smo imeli v 
vrtcu prireditev Zven drugačnosti, 
kjer so se otroci v besedah in glas-
bi seznanili o avstralskih domorod-
cih – aboriginih. Otroci so bili nav-
dušeni, ko so igrali na instrument, 
imenovan didgeridoo, iz katerega 
so prihajali zanimivi, za naša uše-
sa nenavadni zvoki.

Vpliv mojega potovanja v Avstralijo
V mesecu decembru 2005 sem 

tudi sama obiskala Avstralijo. Po-
tovala sem po južni Avstraliji in se 
seznanjala z ljudmi, naravo in pred-
vsem z živalmi, značilnimi za to de-
želo. S potovanja sem jim prinesla:

•	 fotografije videnih živali (koale, 
kenguruji, pritlikavi pingvini);

•	 knjige (Melbourne − Steve Pa-
rish, Aboriginals of Avstralia 
– Douglass Baglin);

•	 prospekte (Melbourne zoo 
– visitor map, Wild encounters, 
Phillip Island);

•	 bumerang in
•	 sliko, ki so jo naslikali aborigini.

Interes otrok za moje pripovedo-
vanje ob ogledovanju materiala je 
bil neizmeren, zato sem oblikovala 
projekt »Spoznavajmo Avstralijo«, v 
katerem sem strnila svoja doživetja 
in spoznanja v niz zanimivih dejav-
nosti.

Prva predstavitev Avstralije je 
bila namenjena vsem otrokom sta-
rejših skupin našega vrtca. Na po-
tovanje smo se odpravili s pomoč-
jo globusa in miniaturnega letala. 
Otroci so ob tem dobili podatek, da 
je moje potovanje z letalom traja-
lo enaindvajset ur – približno toli-
ko, kot traja njihovo spanje ponoči 
in bivanje v vrtcu skupaj. Začudeni 
so bili, ko sem jim povedala, da je 
bilo v Avstraliji poletje, pri nas pa 
je bila mrzla zima. Ob prikazanih 
fotografijah so se otroci seznanja-
li z značilnostmi živali, ki so spe-
cifične za to deželo. Z zanimanjem 
in vedoželjnostjo so ob fotografijah 
prisluhnili moji pripovedi o živalih, 

ki sem jih srečala v naravi. Kaj smo 
izvedeli?

Kenguruji so sive barve. Sam-
ci so visoki tudi do 1,5 m, samice 
so manjše in nosijo v svojih vrečah 
mladička. Ko pride mladič na svet, 
je velik kot fižol. V materini vreči 
se razvija kar nekaj mesecev. Ken-
guruji imajo sprednje tačke kratke, 
zadnje pa zelo dolge in z njimi jim 
uspe skočiti zelo daleč. Imajo tudi 
dolg rep, na katerem sedijo. Najra-
je jedo travo. Delovali so radoved-
no in prijazno. Dotikali so se nas 
s prednjimi tačkami. Videla sem 
jih na igrišču za golf, kjer včasih 
»ukradejo« tudi kakšno žogo, in v 
zavetišču, kjer zdravijo poškodova-
ne in bolne. Tam smo jih lahko tu-
di hranili. 

Koale, ljubki avstralski medved-
ki, radi živijo sami. Koala je ponoč-
njak – ponoči žveči liste evkaliptu-
sa, podnevi pa leno smrči. Njihove 
roke in noge so prilagojene pleza-
nju po drevesih. Nikdar ne pije vo-
de – vso tekočino, ki jo potrebuje, 
dobi iz evkaliptusovih listov. Koala 
pomeni v jeziku avstralskih domo-
rodcev aboriginov «nič vode«. Vide-
la sem jih v naravi, v visokih kroš-
njah evkaliptusa.

Pritlikavi pingvini so visoki samo 
30 cm, tehtajo pa 1 kg. Opazovala 
sem jih, ko so se v temi vračali iz 
morja, kjer so lovili hrano – rakce. V 
svoji značilni hoji so se v jatah vra-
čali v peščene rove, med grmičevje, 
kjer so gnezdili.

Srečanje s tujim jezikom in kul-
turo

Otroci so se ob dejavnostih sez-
nanjali tudi z angleškim jezikom. 
Ob ogledu fotografije belega papa-
gaja sem jim povedala, kaj je znal 
govoriti: »Hello, how are you?«, »Co-
me back!«, »By, by …«. Te besede so 
otroci večkrat uporabljali, ko so se 
igrali »papagaje«. Želeli so tudi, da 
jim preberem, kaj piše pod fotografi-
jami v knjigi »Aboriginals of Austra-
lia«. Ponosno so ponavljali angleške 

besede in se zanimali, kaj pomenijo 
v slovenskem jeziku.

Z zanimanjem so opazovali slike 
avstralskih domorodcev – aborigi-
nov, ki se vizuelno razlikujejo od nas 
– imajo temnejšo polt, široke nosni-
ce. Seznanila sem jih z njihovim nači-
nom življenja in njihovo predanostjo 
umetniškim zvrstem. Radi igrajo na 
glasbila, ki si jih naredijo sami (did-
geridoo). Radi plešejo plese, ki si jih 
tudi izmislijo sami, predvsem pa radi 
slikajo, rišejo. Mnogokrat rišejo živa-
li, ki jih obkrožajo (kenguruji, kuš-
čarji, kače). Največkrat se izražajo 
s pikami in črtami. Otrokom so bile 
slike aboriginov nekaj nenavadnega 
in zanimivega. Prerisovali so vzorce 
s slik. Tudi sami so risali s pikami in 
črtami. Nastale so abstrakcije, ki so 
nosile posebna sporočila in komen-
tarje: 

»Tu sem narisala, kako so šli abo-
rigini v puščavo lovit kuščarja,« je 
razlagala ena izmed deklic. Iz tul-
cev so si otroci izdelovali didgerido-
oje. Poslikali so jih z vzorci, tako kot 
aborigini, in iz njih izvabljali zvoke, 
ki so spominjali na oglašanje koal, 
papagajev, pingvinov.

Plesna dejavnost je vsebovala ob-
likovne prvine različnih gibanj na 
mestu, v različnem ritmu in stop-
njah napetosti. Poimenovali smo ga 
»Ples aboriginov«.

Kot pravi avstralski domorodci 
smo si poslikali obraz. Zvoki didge-
ridoojev in zgoščenka »Memories of 
Ausrtalia« sta še dopolnila otroško 
plesno ustvarjalnost. Koale, kengu-
ruje, pingvine, papagaje smo posne-
mali v gibanju, oglašanju.

Otroci so postavili različna orod-
ja (lestve različnih dimenzij, veliko-
sti), na katera so se lahko vzpenjali 
in gibali kot avstralske živali. Nare-
dili so si tudi ocean (sestavljanka 
Aja – lina ), iz katerega so prihaja-
li kot pingvini, ter travnik (obroči, 
trampolin), na katerem so posne-
mali skoke kengurujev. Gibanje po 
tej vsebini so ponavljali vsak dan. 
Skupno so se dogovarjali za postavi-
tev orodij in določali živali, ki so jih 

Projekt »Spoznajmo Avstralijo«
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Jezikovni projekt Vrtca Borisa Pečeta 
Maribor

Ideja se je porodila na posvetu ob 
mednarodnem dnevu pismenosti v 
Ljubljani, septembra 2004, ki sem 
ga obiskala. Ravnateljica vrtca jo 
je takoj podprla, projekt smo opre-
delile, postavile cilje in ga sprejele 
kot prednostno nalogo tekočega šol-
skega leta na zboru vseh strokovnih 
delavk. Z vzgojiteljicami sem pre-
gledala oddelčne in skupno knjiž-
nico, skupaj smo pripravile torbice 
in igrače, ki so spremljale otroka do-
mov z izbranimi knjigami, primer-
nimi otrokovi starosti. Vse smo se 
strinjale, da vsem otrokom ponudi-
mo Mehurčke Otona Župančiča in 
nekaj slovenskega ljudskega izroči-
la v pravljicah ali pripovedkah. Tre-
ba je bilo seznaniti in motivirati tu-
di starše. V ta namen so strokovne 
delavke naredile na vidnih mestih 
v vrtcu oglasne panoje s projektni-
mi cilji; v torbici pa jih je čakalo pis-
mo, ki jih je ‘opomnilo’ na njihovo 
neprecenljivo starševsko vlogo pri 
razvijanju otrokove predbralne pis-
menosti in na največjo dragocenost 
današnje dobe ter s tem najvrednej-
še darilo svojim otrokom –  na čas, 
ki ga bodo preživeli s svojimi otro-
ki. Pismo je starše prepričalo in no-
ben otrok se ni vrnil v vrtec z ne-

prebranimi knjigami. Staršem smo 
ponudili tudi članke, ki so se na-
našali na pomen branja pravljic za 
otroke in odrasle ter članke o razvo-
ju otrokovega govora v predšolskem 
obdobju. Vzgojiteljice so v posebej 
pripravljene tabele redno zapisova-
le odhode in prihode Potobralke ter 
odzive otrok, starši pa v priložene 
zvezke za komentarje svoje vtise, 
mnenja, pripombe in ideje. Nekate-
ri otroci so vanje narisali tudi risbe, 
ki so včasih odslikavale vsebino sli-
šanega oz. videnega, drugič pa otro-
kovo razpoloženje. Nekaj staršev 
nas je presenetilo s pravimi literar-
nimi prispevki, ki so izražali njiho-
vo in otrokovo navdušenje nad tem 
projektom. Drugi so povedali, da jih 
je Potobralka navdušila za prvi ob-
isk knjižnice; tretji, da so po prebra-
nem pismu res odložili svoje delo 
in se posvetili otroku; četrti, da se 
je ob Potobralki zabavala, nasme-
jala in uživala vsa družina; peti, da 
otrok ni hotel vrniti torbice; šesti, 
da je otrok ves teden spal z igračko 
spremljevalko; sedmi, da so prebrali 
vse članke in jih želijo še več … Med 
letom sem za strokovne delavke pri-
pravila izobraževalna srečanja v ob-
liki predavanj in delavnic o knjižni 

in književni vzgoji; o branju, pisa-
nju in poslušanju; o pomenu govo-
ra vzgojiteljice; o tiskanih medijih 
ter oblikovanju poročil, obvestil in 
vabil. Staršem smo ponudili preda-
vanje z naslovom Pravljica za lahko 
noč; otroke pa razveselili s profesio-
nalno pripovedovalko pravljic in se 
s tem še enkrat prepričali, da noben 
otrok ni premajhen za poslušanje 
pravljic. Članice projektne skupine 
smo se mesečno sestajale, vredno-
tile in dopolnjevale potek projekta. 
Otroci 2. starostnega obdobja so Po-
tobralko dobili enkrat v šolskem le-
tu, otroci 1. starostnega obdobja pa 
zaradi manjšega števila otrok v sku-
pini dvakrat, drugič seveda s spre-
menjeno vsebino torbice in novim 
pismom za starše. Igrača je osta-
la ista. Vzgojiteljice so same izbra-
le ključ za izposojo torbice: po abe-
cednem redu v najmlajših skupinah 
in z izštevankami ali žrebom pri sta-
rejših otrocih. 

Izbira knjig je nastala po nasled-
njem dogovoru: Mehurčki Otona 
Župančiča za otroke vseh starosti, 
slovenska ljudska pravljica ali pri-
povedka samo za 2. starostno ob-
dobje, klasična avtorska pravljica in 

v gibanju predstavljali. Natančno so 
posnemali gibanje in oglašanje ži-
vali in se ob tem zabavali. Priredili 
smo tudi tekmovanje iz »kenguruj-
skih skokov«. Otroci so se neizmer-
no trudili in dosegali dobre rezul-
tate. Dolžine skokov smo merili s 
palicami in med seboj primerjali re-
zultate meritev.

V Avstraliji živijo tudi strupene 
in nevarne živali (pajki, kače). Po-
membna jim je bila pripoved o dveh 
strupenih kačah (brown snike, tiger 
snike), ki sta živeli blizu mojega do-
movanja v Avstraliji. Kač nisem vi-
dela. Ljudje, ki tam živijo, so mi po-

vedali, da ne smem hoditi po visoki 
travi, kjer se kače rade nahajajo. Na-
ravo, ki je v Avstraliji zelo raznoli-
ka, smo občudovali na slikah in se 
strinjali, da je okolje zelo urejeno in 
čisto. Avstralski otroci imajo naravo 
radi in jo zelo varujejo. Ničesar ne 
uničujejo in skrbijo za urejenost in 
čistost okolja. Otroke sem srečala v 
živalskem vrtu. Vsi so nosili klobu-
ke oziroma čepice, saj je sonce v Av-
straliji zelo nevarno. 

Zaključek projekta
Projekt je trajal dva tedna in še 

sedaj, mesec dni zatem, nas po-

govor zanese med aborigine, koa-
le, kenguruje. Svoje izjemno poto-
vanje sem posredovala izjemnim 
ljudem – otrokom. S svojo rado-
vednostjo, sodelovanjem, navdu-
šenjem, odzivnostjo in veseljem so 
mi omogočili, da podoživim dogo-
divščine v najbolj srčni obliki. Pre-
pričana sem, da bo marsikdo iz-
med njih marsikatero spoznanje 
nesel naprej v življenje.

Bojana Ocepek, vzgojiteljica 
Vrtec Velenje
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ena ali dve slikanici za vse otroke. 
Od tega, razen slikanic seveda, je bi-
la ena knjiga brez ilustracij z name-
nom spodbujanja otrokove vizualne 
predstavljivosti in usmerjenosti k 
poslušanju brane besede.  Presenet-
ljivo pozitivne odzive otrok in star-
šev pa smo doživele s slikanico brez 
besedila.   

Ob koncu šolskega leta smo z iz-
branimi komentarji staršev in iz-
delki otrok izdale naš prvi časopis. 
Zbrani prispevki so nas kljub celo-
letnemu spremljanju in vrednote-
nju presenetili. Takšnega odziva, 
polnega pohval, veselja in pričako-
vanj Potobralkinega nadaljevanja v 
jeseni, res nismo pričakovale. Za-
dani cilji so bili doseženi. Potobral-
ka pa je tudi letos že odpotovala k 
otrokom na dom  z novo 

vsebino torbice, a tokrat v sprem-
stvu ročne lutke, ki bo staršem do-
ma pripovedovala o življenju v 
vrtcu, otrokovim vrstnikom, vzgoji-
teljicam in njihovim pomočnicam v 
oddelkih pa o svoji poti od vrtca do 
doma in nazaj, o trenutkih ob gle-
danju in branju vsebine knjig in o 
vsem, kar bo še želela poročiti. Na-
črtujemo pa tudi drugo številko ča-
sopisa, kot smo si ga prvotno zamis-
lile že v začetku lanskega šolskega 
leta, časopisa, ki bo rezultat otrok v 
našem vrtcu od vsebine do oblike; 
ki bo nastajal iz domišljije in ustvar-
jalnosti predšolskega otroka, tako 
da bodo otroci skozi igro uživali v 
njegovem ustvarjanju ter se z na-
mi in svojimi starši veselili pestrosti 
pomena pisane in govorjene besede 
za človeka. Vsi, ki delamo z otroki, 

vplivamo na kakovost življenja sle-
hernega izmed nas, ker iz malega 
raste veliko. V našem vrtcu se zave-
damo besed Kofija Annana ob med-
narodnem dnevu pismenosti v sep-
tembru 2004, da  je pismenost ključ 
do odprave človekove nesreče. Za 
otroke pa je velikega pomena pred-
vsem pot, prehojena do nje. Na tem 
potovanju se želimo čim bolj potru-
diti, da bo vsak otrok doživel nekaj, 
kar mu bo pomagalo in koristilo v 
naslednjih letih njegovega življenja, 
ko ne bo mogel in včasih tudi ne 
smel biti več otrok. 

Dominika Bizjak, prof. sloven. in pedag., 
Vrtec Borisa Pečeta Maribor

Imam že kar precej let delovnih 
izkušenj in od tega večino v oddel-
kih prvega starostnega obdobja. 
Pogosto sem se spraševala, ali nu-
dim otrokom te starostne skupine 
dovolj na področju plesne vzgoje 
in ali je to, kar jim ponujam, tisto 
pravo, saj se plesna vzgoja v mlaj-
ših oddelkih, zaradi še nerazvitih 
sposobnosti otrok,  precej razliku-
je od plesne vzgoje v starejših od-
delkih. Ravno zaradi teh dvomov 
sem se odločila pregledati nekaj li-
terature ter predstaviti delček svo-
jih spoznanj in izkušenj s podro-
čja plesne vzgoje otrok v prvem 
starostnem obdobju. Ob prebira-
nju literature sem ugotovila, da so 
osnove plesne vzgoje v tem sta-
rostnem obdobju, kljub temu, da 
to še ni specifično vzgojno podro-
čje, temveč je močno povezana z 
vsemi drugimi področji, zelo po-
membne za nadaljnji razvoj ples-
ne vzgoje otrok. Tako je za razvoj 
plesne vzgoje v tem obdobju zelo 
pomembno, da otroku v prvi vr-

sti zagotovimo dovolj ustreznega 
prostora v igralnici in na prostem, 
dovolj igrač, igral in drugih govor-
nih, likovnih, glasbenih spodbud, 
ki otroke motivirajo k takšnim ali 
drugačnim vrstam gibanja. 

»Z različnimi spodbudami ob-
likujemo bogato in pestro okolje, 
ki izzove željo deklic in dečkov po 
ustvarjanju in izražanju v skupini 
ali individualno. Mlajši otrok potre-
buje več spodbud za gibalno ustvar-
janje kot starejši, saj se s starostjo 
povečuje bogastvo doživetij in izku-
šenj, iz katerih lahko otrok črpa raz-
lične spodbude za gibalno izražanje 
in ustvarjanje« (Videmšek, M.; Ko-
vač, M., 2001, str. 74).

Pri vsem tem moramo poskrbe-
ti za varnost otroka, seveda pa tu-
di za njegovo zadovoljstvo, da se 
bo čutil sprejetega in s tem spro-
ščenega, kar je pogoj za njegovo 
aktivno vključevanje v dejavnosti. 
Prav zaradi tega, ker se otrok ob 
plesnih dejavnostih počuti spre-
jetega in sproščenega, so zelo pri-

merna dejavnost v času uvajanja 
otrok v vrtec in se jih zato tudi sa-
ma v uvajalnem obdobju še po-
gosteje poslužujem. Pogosto jih 
izvajam tudi priložnostno za pre-
usmeritev razpoloženja otrok.

Usmerjena plesna dejavnost
Kadar je plesna dejavnost načr-

tovana, so poleg prostora in drugih 
spodbud zelo pomembne tudi me-
tode. Vzgojitelj pusti otroku svobo-
do, da sam raziskuje in postopno 
osvaja vedno nove in zahtevnejše 
gibe, lege, položaje (Kroflič, B.; 
Gobec, D., 1995, str. 85). Otrok si 
na ta način razvija motoriko. S po-
nudbo raznovrstnih predmetov, s 
katerimi se otrok igra in jih upo-
rablja na najrazličnejše načine, 
pa vpliva tudi na otrokov duševni 
razvoj. Pri tem je pomembno, da 
vzgojitelj otroka opazuje in se pri-
merno odziva. Proti drugem letu 
starosti izvajamo poleg spontanih 
tudi posamezne usmerjene plesne 
dejavnosti v individualni ali sku-
pinski obliki. Pri teh dejavnostih 

Plesna dejavnost v prvem starostnem 
obdobju
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prevladuje metoda vodenje, seve-
da pa se občasno poslužujemo tu-
di drugih metod:
- od vodenja k improvizaciji;
- od improvizacije k vodenju;
- improvizacije (Kroflič, B.; Go-

bec, D., 1995).

Plesna vzgoja temelji na otroko-
vem naravnem gibanju in pomenijo 
izhodišče za kasnejše gibalne dejav-
nosti v plesni vzgoji. Gibalne dejav-
nosti med prvim in tretjim letom 
starosti lahko razčlenimo na:
- spontano gibanje;
- opazovanje gibanja;
- ravnanje s predmeti;
- gibalne igre;
- posnemanja gibanja in obnavlja-

nje gibanja in 
- gibalno reagiranje, izkazovanje, 

ustvarjanje (Kroflič, B.; Gobec, 
D., 1989).

Vse te dejavnosti so za otrokov 
plesni razvoj enako pomembne, 
sama pa sem se odločila, da bom 
predstavila gibalne igre, saj menim, 
da so zelo pomembne, ne le za raz-
voj na plesnem področju, pač pa tu-
di na govornem, predvsem pa soci-
alno-čustvenem.

Gibalne igre
V ožjem smislu so tiste, ki imajo 

zasnove pravil in neko v naprej da-
no obliko. Do tretjega leta potekajo 
izključno z odraslo osebo, kasneje 
jih izvajajo otroci že samostojno. Te 
igre so: bibarije, rajalne igre, spre-
tnostne gibalne igre in ustvarjalne 
gibalne igre z malimi orodji (Krof-
lič, B.; Gobec, D., 1995). 

Bibarije 
So gibalne igre ob pesmih naga-

jivkah, izštevankah in ritmičnih be-
sedilih. Predstavljajo komunikacijo 
med otrokom in odraslim in zaje-
majo glasovni in besedni stik, kot 
tudi gibanje in dotik, kar je za otro-
ka silno pomembno (Kroflič, B.; Go-
bec, D., 1995). Otrok je v teh igrah 
nenehno aktiven, je v pričakovanju, 
kaj se bo zgodilo in izredno uživa ob 
tej neposredni komunikaciji z odra-
slim. To so igre, kjer se otroci izred-
no sprostijo. Ravno zaradi indivi-

dualnega odnosa, ki se ob teh igrah 
nujno pojavi, so tudi zelo primer-
ne za uvajalno obdobje, ko se otrok 
vključuje v skupino. Igre so tudi pri-
merne za otroke, ki sicer potrebuje-
jo individualni stik z odraslim, a od-
klanjajo klasično »cartanje«. Pri teh 
igrah se navadno tudi ti otroci spro-
stijo. Otroci si teh iger zelo želijo in 
ko jih začneš izvajati z enim otro-
kom, jih je kar kmalu zbranih okoli 
še več. Zanimivo je, da otroci, kljub 
njihovi starosti, kmalu dojamejo 
dejstvo, da se igre pač ne morejo 
igrati vsi hkrati in se tako učijo tu-
di strpnosti. Seveda je potrebna do-
slednost, da izvedeš igro z vsemi, ki 
to želijo, in otroku poveš: »Sedaj se 
bom igrala z Majo, potem pa boš ti 
Ana.« V naši skupini je zelo priljub-
ljena igra »Mačja tačka«. Igro se lah-
ko igramo s posameznikom ali pa s 
skupino. V obeh primerih se veseli-
jo tudi reakcije drugih. V času igre 
se med njimi vzpostavi močna ne-
verbalna komunikacija: izmenjava 
radostnih pogledov, nasmehov, tu-
di dotikov.

»Med odraslim in otrokom nasta-
ja oseben in topel odnos, zato biba-
rije prispevajo k ugodnemu počutju 
otrok. Vsebujejo celo vrsto gibalnih 
kvalitet − ritem, dinamiko, izraz, gi-
be in gibalne motive posameznih 
delov telesa in celega telesa, gibanje 
v odnosu do soigralca, ki jih kasne-
je razvijamo v usmerjenih igrah na 
področju plesne vzgoje« (Kroflič, 
B.; Gobec, D., 1995, str. 93).

Rajalne igre
Te igre so prostorske družabne 

gibalne igre skupine otrok, ki se na-
vadno giblje v krogu ali vijuga. Po-
znamo ljudske, ki so se že uveljavi-
le v starih časih in so se obdržale do 
danes, in umetne, ki nastajajo v no-
vejšem času v sodelovanju otrok in 
vzgojitelja ob raznih pesmih. Oblika 
igre je določena že vnaprej, vselej pa 
je igra povezana s petjem. Poznamo 
igre brez vlog, kjer delajo vsi enako. 
Takšna je igra Ringa raja. In pa igre 
z vlogami, ko posameznik prevzame 
določeno vlogo. Primer rajalne igre z 
vlogo je Bela lilija. V starosti do treh 
let prevladujejo igre brez vlog (Krof-
lič, B.; Gobec, D., 1989).

V naši skupini so rajalne igre zelo 
priljubljene. Igrati se jih začnemo že 
zelo zgodaj, včasih tudi že v paru z 
enim otrokom, nato se krog počasi ši-
ru. Otroci so nekako pri dveh letih že 
sposobni sami narediti krog in se gi-
bati v določeni smeri. To je tudi igra, 
kjer so otroci že zelo zgodaj sposobni 
sodelovanja in je pogosto tudi prva 
oblika sodelovanja v skupini. Pravilo-
ma se v rajalne igre vključujem tudi 
sama, včasih (nepredvidene situacije) 
pa jim (kasneje, ko igro že obvlada-
jo) tudi samo pojem in se gibajo sami. 
Poleg igre Ringa raja, je v naši skupi-
ni zelo priljubljena tudi Biba buba ba-
ja, ki je že nekoliko zahtevnejša, saj 
se pojavi že spremenjena forma kro-
ga − stopamo v sredino kroga, spre-
minjanje nivoja telesa − počepnemo, 
spreminjanje načina gibanja − hodi-
mo, stopamo na mestu, tečemo in na-
zadnje razpustimo krog, ko stečemo 
na določeno mesto in se »skrijemo«. 

»Rajalne igre že na tej stopnji 
vključujejo prvine, ki jih kasne-
je razvijamo v plesni vzgoji: pove-
zovanje gibanja z glasbo − petjem, 
enotno gibanje skupine, gibanje po-
sameznika v vlogi, odnos med sku-
pino in posameznikom, gibanje 
skupine v prostoru, skupina obliku-
je prostor (krog, vijuganje)« (Krof-
lič, B.; Gobec D., 1995, str. 93).

Spretnostne gibalne igre 
Dogajajo se predvsem v družbi 

otroka in odraslega, ko odrasli omo-
goča otroku izvajanje različnih gibal-
nih spretnosti ali ga pri tem varuje. 
Tudi s temi igrami otroku zadovolju-
jemo potrebo po varnosti in čustveni 
toplini. Sem spadajo tudi razne ljud-
ske s prstki »presti čas« (pretikanje 
palca in kazalca). Nekatere so zajete 
tudi v bibarijah. Ena takih je (M. Vo-
glar) »Jezdec« (Kroflič, B.; Gobec, D., 
1995). Igra »Jezdec« je tudi v naši sku-
pini zelo priljubljena. Otrok sedi na 
kolenih oziroma nogah vzgojitelja, ki 
sedi na tleh in se prepusti enakomer-
ni ritmičnosti besedila in gibov, ki jih 
vzgojitelj izvaja, na koncu pa ga »pre-
seneti« z nenadnim gibom − razširi 
noge in otrok »pade v vodo«. Otroci 
neizmerno uživajo v ritmičnem giba-
nju in se veselijo »padca«, ki to ritmič-
nost prekine. Seveda so pri tem po-
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zorni tudi na vsebino. Tudi to je igra, 
kjer se otroci nekako učijo strpnosti, 
saj jih igra tako pritegne, da čakajo, 
da bodo prišli na vrsto, in se pri tem 
veselijo z otrokom, ki se igro igra. Ob 
koncu leta so se otroci sposobni igro 
igrati tudi z igračo, tako da položijo 
dojenčka ali plišasto igračo na kolena 
in oni prevzamejo vlogo odraslega − 
dvigovanje nog v ritmu, seveda ob de-
klamiranju vzgojitelja. Ob teh igrah se 
med vzgojiteljem in otrok razvije zelo 
pristen odnos. »Na kasnejšo plesno se 
ta dejavnost navezuje z razvijanjem 
gibalnih spretnosti in z vzpostavlja-
njem stika s partnerjem − soigralcem, 
soplesalcem« (Kroflič, B.; Gobec, D., 
1989, str. 96).

Ustvarjalne gibalne igre z malimi 
orodji 

Igre sodijo na področje telesne 
vzgoje, ki je na tej stopnji del eno-
vite vzgojne dejavnosti. Omogočajo 

nam uresničevanje predvsem dveh 
ciljev, in sicer: razvijanje gibalnih 
spretnosti in razvijanje ustvarjal-
nosti. V igri z malimi orodji si otro-
ci razvijajo hitrost gibanja, hitro re-
agiranje, koordinacijo, orientacijo, 
pri samoiniciativni uporabi orodij 
pa si razvijajo tudi ustvarjalnost 
(Kroflič, B.; Gobec, D., 1995, str. 
94). Sama ponudim otrokom kot 
mala orodja pogosto balone, žoge, 
obroče (male, večje, PVC, iz blaga, 
papirnate, pokrivala, kartoni …), 
krpe, trakove, tulce. Radi posne-
majo gibe odraslega, čeprav seve-
da v večini pri tem še niso povsem 
dosledni. Kadar izvajajo gibe sami, 
pogosto uporabljajo že znane gibe, 
ali pa se tudi že med seboj opazu-
jejo in posnemajo. Radi se gibajo 
pred ogledalom, kjer se opazujejo. 
V spodbudo pa jim je pogosto tudi 
glasba – seveda, dokler jo »slišijo« 
in se nanjo odzivajo.

Zaključek
Predstavila sem igre, ki so po mo-

jem mnenju primerne za prvo sta-
rostno obdobje. Seveda pa se kljub 
temu, da sem izbrala gibalne igre, 
zavedam, da ostale plesne dejavno-
sti v tem obdobju niso nič manj po-
membne za kasnejši razvoj plesne 
vzgoje pri otroku.
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Lutkovno dejavnost v vrtcu uvr-
ščamo v dramsko umetnost, kar 
spada v področje umetnosti, ki je za 
otroke zelo pomembno, še posebej 
za njihov socialno-čustveni razvoj. 
Velik vpliv pa ima tudi na govorni 
razvoj otrok. Tega se zavedamo tu-
di mi in zato delujejo v okviru naše-
ga vrtca kar tri lutkovne skupine v 
različnih enotah. Tako imamo vsa-
ko leto najmanj tri različne interne 
lutkovne predstave, ki si jih ogleda-
jo otroci vseh enot, saj med seboj 
gostujemo.

Vemo, da morajo biti predstave 
kvalitetne, se pravi primerne tako z 
vsebinskega kot tudi estetskega vi-
dika, in se morajo otrok čustveno 
dotakniti in na nek način vplivati 
na njihov razvoj. Ko predstavo pri-
pravljamo, upoštevamo, da morajo 
izbrane vsebine ustrezati razvojni 
stopnji otrok. Za otroke med tretjim 
in petim letom so primernejši teksti, 
kjer je več poudarka na kretnjah, gi-
banju, dialogi morajo biti kratki in 

naj se ponavljajo. Vsebina mora bi-
ti preprosta, vloge med seboj podo-
bne. Za otroke od pet do sedem let 
izbiramo tekste, ki zajemajo razgi-
ban dogodek in pri katerih je osebe 
mogoče izraziti, predstaviti in ka-
rakterizirati s kretnjami in mimiko 
obraza (Kokalj, Levičnik, 1982, str. 
88, 89).

Lutkovna predstava sestoji iz več 
komponent. Običajno obsega likov-
ni del, animacijo, retacijo, neredko 
tudi glasbo. Zaželjeno je, da so vse 
komponente na isti kakovostni rav-
ni. Še tako lepo oblikovana lutka, ki 
pa je slabo animirana, gledalca ne 
bo prepričala (Miličinski, 1985, str. 
3). Za najmlajše otroke je animacija 
še toliko bolj pomembna, saj sami 
vsebini pogosto še ne sledijo pozor-
no. Te otroke zelo pritegnejo pred-
stave, v katerih je veliko instrumen-
talne in vokalne glasbe. 

Kar nekaj znanja smo v našem 
vrtcu z tega področja pridobile na 
različnih seminarjih, ravnateljica 

ima za to dejavnost dosti posluha. 
Tako nam je omogočila sodelova-
nje na seminarju »Lutkovni oder«, 
ki sta ga izvajala Breda Varl in Tine 
Varl in nas obogatila tako z teoretič-
nim kot praktičnim znanjem v zve-
zi z izdelavo in animacijo lutk. Ko 
pripravljamo lutkovno predstavo, se 
trudimo to znanje kar se da najbolje 
uporabiti. 

Kako pripravimo predstavo?
Prvi korak je izbira besedila in 

glede na izbrano besedilo se odlo-
čimo za vrsto lutk. Lutkovno skupi-
no v enoti Center sestavlja pet članic 
in glede na naše sposobnosti in in-
terese si razdelimo naloge: izbira in 
priredba besedila, ideje za sceno in 
izdelava le-te, izdelava lutk, izbira 
glasbe in glasbenih efektov in raz-
lične organizacijske rešitve. Seveda 
je potrebno veliko sodelovanja, do-
polnjevanja, dajanja in sprejemanja 
kritičnih pripomb, tako idej, izdela-
ve lutk in scene, kot tudi same igre 

Lutkovna dejavnost v vrtcu
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oziroma animacije. Vesele smo tu-
di kritičnih pripomb kolegic, zato je 
zaželjeno, če se nam na vajah kate-
ra pridruži kot gledalec. Vse to pa 
nikakor ne bi zmogle, če nam pri iz-
delavi scene in včasih tudi lutk ne 
bi bil v pomoč naš hišnik z raznimi 
tehničnimi uslugami. Vse to zahte-
va precej truda in prostega časa, a 
pogosto nam te trenutke popestrijo 
različne nepričakovane situacije, ob 
katerih se včasih nasmejimo tudi do 
solz. Najbolj pa je naš trud popla-
čan, ko vidimo ob koncu predstave 
zadovoljne obraze otrok oziroma že 
med predstavo njihove prisrčne re-
akcije. V preteklosti smo se posluže-
vale že različnih vrst lutk: lutke na 
palici, lutke na žici, ploščate lutke 
in ročne lutke.

Na kratko bi predstavili lutke na 
žici, za katere smo se odločile v le-
tošnjem letu.

Lutke na žici
V novejšem času je vse več lut-

karjev, ki se odločajo za igro z ma-
rioneto, ki ima osnovno vodilo trdo. 
Največkrat je to debelejša debela ži-
ca ali varilna šipka. Taka lutka ima 
enako zgradbo telesa, kot lutka na 
nitkah, le da je na njeno telo nave-
zanih manj niti. Pomembno je, da 
lutko na žici lažje vodimo, kot tisto 
na nitkah. Trdo vodilo omogoča ne-
posreden stik med lutkarjem in lut-
ko, gibi so natančnejši in hitri. Vo-
dilo iz žice je precej krajše, kot so 
niti, tako da je razdalija med anima-

torjem in lutko približno taka, kot 
je pri animiranju lutke na palici. Re-
akcija lutke na naše ukaze je takojš-
nja. Z vajo uspemo voditi lutko ta-
ko, da noge samodejno hodijo in jih 
ni nujno navezati na križ. Največ-
krat so lutke na žici narejene tako, 
da je žica vpeta v glavo. V vratnem 
delu naredimo sklep in lutkin trup 
obesimo na vrat. Žica pa lahko gre 
skozi glavo. V tem primeru jo mora-
mo tik ob vratu z okroglimi klešča-
mi zviti v obroček in nanjo obesiti 
lutkin trup. Žica je lahko vpeta tu-
di v lutkin hrbet. Potekati mora za 
glavo do ročaja, da ne ovira gibanja 
glave. Tudi križ ali vodilo lutke je pri 
lutkah na žici precej enostavnejše. 
Leseni ročaj zvrtamo po dolžini ta-
ko, da skozi porinemo žico, ki po-
teka iz glave. Ročaj se mora na žici 
vrteti. Pred ročaj je nameščena deš-
čica, na katero pritrdimo nitke za 
roke in za noge. Deščica je prečno 
pritrjena na žico. Žico nato zvijemo 
navzgor, da se deščica ne more sne-
ti. Najenostavnejše pa so lutke, kjer 
nog ne naredimo, pač pa spodnji del 
telesa rešimo le kostumsko (Varl, 
1995, str. 27−30).

Za te lutke smo se odločile, ker 
dajejo dosti možnosti za animacijo, 
čeprav so za izdelavo kar zahtevne. 
Ker pa smo v letošnjem šolskem letu 
izbrale igrico »Zlati kamenčki«, ka-
tere avtor je Janez Bitenc, in smo jo 
pred leti že izvajale, smo lahko po-
svetile več časa izdelavi lutk, saj smo 

imele dosti manj dela z iskanjem 
raznih scenskih rešitev in priredbo 
besedila. Ugotovile smo namreč, da 
lahko s ponavljanjem lutkovne igre, 
čez nekaj let, ko se večina generaci-
je zamenja, naredimo to predstavo 
še bolj kvalitetno, saj imamo dovolj 
časa za določene malenkosti, ki pa 
so včasih velikega pomena. 

Zaključek
Z lutkovno predstavo gostujemo 

po vseh enotah našega vrtca. Vča-
sih smo s svojo predstavo razveselile 
tudi obiskovalce Otroške knjižnice v 
Celju, kjer je bila predstava vselej do-
bro obiskovana in sprejeta. Na žalost 
pa je gostovanj izven vrtca vse manj, 
saj je v današnjem času vse več te-
žav, ki so povezane z avtorskimi pra-
vicami. Ker ne želimo nepotrebnih 
zapletov, pripravljamo predstave le 
za naše potrebe, se pravi za vzgojno 
delo. Škoda pa je, da z njimi ne mo-
remo razveseliti še drugih otrok, ki 
bi ob ogledu neizmerno uživali, prav 
tako, kot to počno naši otroci.

Literatura:
Kokalj, S. in Levičnik, I. (1982). Predšolska 

pedagogika. Ljubljana: Zavod RS za šol-
stvo.

Miličinski, J. (1985). Lutkovne igrice. Ljub-
ljana: Državna založba Slovenije.

Varl, B. (1995). Lutke na nitkah. Šentilj: Za-
ložba Aristej.

Marjana Marinšek, vzg.  
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Varen in svoboden otrok 
razvija in udejanja svoje 
ustvarjalne in razvojne 
potenciale na sebi lasten 
način. Odrasli otrokovo 
ustvarjalnost pričakujejo 
in negujejo na nivojih vse-
bine, zamišljanja, oblikova-
nja in sprejemanja glasbe, 
slike, igre, plesa. 

   Kurikulum za vrtce, str. 46
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Naj se predstavimo
Vrtec pri OŠ Žužemberk ima se-

dem oddelkov. Za prvo starostno 
obdobje so trije oddelki in za drugo 
starostno obdobje so štirje oddelki. 
Trenutno je v vrtcu 129 otrok, zanje 
pa skrbi 15 strokovnih delavk. Raz-
porejeni smo na štirih lokacijah v 
Žužemberku in na Dvoru. Pedago-
ško nas vodi ravnateljica mag. Jelka 
Mrvar. Prenova predšolske vzgoje, 
ki se je v Sloveniji pričela leta 1999, 
je dosegla tudi naš vrtec. Čeprav naš 
vrtec ni bil v postopnem uvajanju in 
dodatnem izobraževanju, ki je bilo 
nudeno strokovnemu osebju, smo 
sledile novostim. Kljub temu smo se 
morale v večini primerov znajti kar 
same in iskati strokovne rešitve v 
našem strokovnem timu. 

Medsebojne hospitacije
V letošnjem letu smo se v našem 

vrtcu odločili za medsebojne hospi-
tacije med vzgojiteljicama, ki imata 
otroke približno enake starosti. Med-
sebojne hospitacije so dogovorjena 
oblika izmenjave dobrih izkušenj. 
Pri hospitaciji je bila posebna po-
zornost namenjena opazovanju te-
ga, kako se otroci vključujejo v igro, 
kako izbirajo sredstva, kakšna je vlo-
ga odraslih, kako prehajajo otroci 
od igre v usmerjeno dejavnost, kako 
kakovostno govorijo odrasli, kakš-
na pravila postavljajo in kako je na 
splošno urejena igralnica. Pri hospi-
tacijah smo želeli:

- opaziti dobro, uspešno, zanimi-
vo prakso v konkretnih situaci-
jah;

- razvijati strokovni dialog med 
vzgojiteljicami;

- ozavestiti pomanjkljivosti in na-
pake ter nejasnosti v postopkih 
in reakcijah;

- dvigniti kvaliteto dela na višjo 
raven. 

Medsebojne hospitacije so po-
tekale po naprej določenem časo-
vnem načrtu in smernicah v novem-

bru 2005, od 8.30–9.30, ko so bile 
na vrsti dejavnosti po zajtrku. O tem 
smo se dogovorile na aktivu. 

Hospitacija je potekala po na-
slednjem vrstnem redu:
- priprava na hospitacijo – razmis-

lek o skupnih ciljih opazovanja;
- hospitacija (zabeležile smo, kaj 

je bilo dobro, pozitivno, kaj bi 
npr. spremenila ali dodala, kaj mi 
ni bilo jasno, česa nisem razume-
la, kakšen je moj predlog …);

- pogovor o poteku dejavnosti (kaj 
mi je bilo všeč, kaj bi želela vnesti 
v svojo skupino, kako sem se po-
čutila v vlogi opazovalke ali opa-
zovane, kakšna je samostojnost 
otrok pri izvajanju dnevne rutine, 
(umivanje rok, uporaba tekočega 
mila in papirnate brisačke), kakš-
na je ponudba različnih igralnih 
sredstev (tudi nekonstruktivnega 
materiala), kako odrasli v skupini 
prisluhnejo otrokom; njihovim 
željam, potrebam, ali so navodila 
otrokom razumljiva, jasna in pri-
merno glasna, kako je poskrbljeno 
za varnost pri igri (igralni kotički 
– »hišice«), kakšen odnos imajo 
otroci do igrač, kako navezujejo 
medsebojne stike, kako uporab-
ljajo vljudnostne izraze, kako na-
zivajo osebje, kako sodelujejo pri 
urejanju igrač po končani igri na 
stalno mesto ipd.;

- vzgojiteljica, pri kateri se je oprav-
ljala hospitacija, je dala fotokopijo 
dnevne priprave (za del tedna);

- obe vzgojiteljici sta zabeležili 
svoje vtise, dosežene cilje, nova 
spoznanja (obe poročata na akti-
vu za 1. in 2. starostno obdobje).

Vzgojiteljice smo na skupnem 
aktivu podale informacije o vtisih, 
doživetjih in občutkih, kako smo 
medsebojno hospitacijo doživljale 
me same in kako je bilo v oddelku, 
kjer smo hospitirale.

Ugotavljale smo, da so se v začet-
ku nekatere vzgojiteljice v vlogi opa-
zovalke počutile nekoliko nelagodno 
in utesnjeno, vendar le krajši čas.

Otroci so nas sprejeli; nekateri so 
zelo hitro vzpostavili komunikacijo.

 Kaj smo ugotovile?
V skupinah funkcionirajo stal-

ni igralni kotički, ki zaradi stalno-
sti nudijo otroku občutek varnosti, 
spretnosti. Kotički so postavljeni v 
višino otrok, kar omogoča boljšo 
preglednost nad igralno dejavnost-
jo v posameznih igralnih enotah. 
Na odprtih policah so nameščene 
označene škatle z različnimi sred-
stvi za igro otrok v dosegu otroko-
vih rok. Otroci se navajajo na redo-
ljubnost ob pospravljanju igrač na 
stalno mesto. Vsaka igralnica ima 
kotiček za umik od skupine. To je t. 

Medsebojne hospitacije – korak k večji 
kvaliteti 

   Plesna dejavnost (foto: O. Mačerol)
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i. intimni kotiček, ki omogoča otro-
ku, da se umakne, ko si želi malo 
miru. Ugotavljale smo estetski vi-
dez igralnice in urejenost igralne-
ga prostora. Igralnice so opremljene 
z risbicami oz. izdelki, ki odsevajo 
starost otrok v oddelku in so odraz 
»dogajanja oz. teme«, ki je trenutno 
aktualna v skupini. Opazile smo, da 
so likovni izdelki otrok v večini na-
meščeni na panojih v vidnem pol-
ju otrok. Pozorne smo bile tudi na 

knjige. V knjižnem kotičku vseh od-
delkov so knjige oz. slikanice zlože-
ne tako, da otroci vidijo prvo stran 
in si željeno slikanico sami izberejo. 
Slikanice si otroci ogledujejo za mi-
zo z osebjem ali z vrstniki ali indivi-
dualno. Komunikacija je bila jasna 
in razumljiva. Ugotovile smo, da so 
bila navodila enostavna, razumlji-
va in primerno glasna. Komunika-
cija med otroki je bila sproščena, v 
posameznih oddelkih so bili opazni 
tudi otroci, ki nekako izstopajo po 
»glasnem« govornem izražanju. 

Pozorne smo bile tudi na do-
slednost pri otrocih, kar je po-
membna komponenta dela v sku-
pini. Otrok potrebuje meje zato, 
da se počuti varnega, sprejetega in 
ljubljenega. V pogovoru o hospita-
ciji smo poudarile situacije, kjer so 
posamezne vzgojiteljice in pomoč-
nice dosledno vztrajale pri upošte-
vanju določenih pravil. Kritičnost 
do lastnega ravnanja vodi k spre-
membi. Odkrile smo različne mož-
nosti, da na tem področju napre-
dujemo. Opazna je bila umirjenost 
otrok ter mehki in neprisiljeni pre-
hodi k usmerjenim dejavnostim. 
Omogočena je bila možnost izbire 
med dejavnostmi oz. ponudbe raz-
novrstnih aktivnosti.

Zaključki
V zaključku pogovora na aktivu 

smo ugotovile, da nas je obisk v sku-
pinah obogatil na več ravneh: strokov-
no, organizacijsko in odnosno. Dobre 
ideje bomo poskusile »ukoreniniti« v 
svoji skupini, drugače se bomo poslu-
šale na strokovnih srečanjih in pre-
prosto videle pripoved sodelavke v 
konkretni situaciji. Dogovorile smo 
se, da bodo v februarju hospitirale na-
še pomočnice, prav tako načrtno, le z 
nekoliko drugačnimi poudarki. Verja-
memo, da so medsebojne hospitacije 
prispevale korak v smer večje kvalite-
te pri delu v našem vrtcu.

Literatura:
Prikriti kurikulu – rutina ali iziv v vrtcu. (20-

06). Zbornik. Ur.: Betka Vrbovšek. Ljub-
ljana: Supra.

Napotnik, A., Katalinič, D., Fošnaric, S. (20-
05). To zmoremo že sedaj. Priročnik. Ma-

ribor: UM, Pedagoška fakulteta.

Pavla Štravs, vzg. 
Vrtec Žužemberk pri OŠ Žužemberk

Dijakinje in dijaki gimnazije 
Center Celje, predšolska vzgoja, 
so pod mentorstvom profeso-
ric Barbare Arlič in Lidija Fe-
gic Muller pripravili za otroke 
dramsko igro Trnuljčico v sodo-
bni izvedbi in z njo gostovali v 
nekaterih vrtcih na Celjskem.

Zaslužijo si zahvalo in prizna-
nje!
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Zanima nas vaša življenjska pot. 
Jo lahko za naše bralce na kratko 
opišete ?

Moja življenjska pot je poveza-
na z rojstnim mestom Ptujem, v 
katerem sem začela, in bom, ta-
ko upam, tudi zaključila svojo po-
klicno pot. V jeseni 1970 sem kot 
mlada vzgojiteljica začela dela-
ti v že takrat velikem kolektivu v 
vrtcu Ptuj. Kmalu so mi k vzgo-
jiteljskemu delu dodali še naloge 
vodenja enote, kasneje pa še stro-
kovne naloge pedagoške vodje. 
Pred petindvajsetimi leti sem pre-
vzela naloge ravnateljice, ki jih 
opravljam še danes.

Kakšni so vaši spomini na čas, ko 
ste v vrtcu opravljali delo vzgoji-
teljice? 

Kar dolgo je od tega, ko sem lah-
ko ustvarjala za otroke, ki so mi bi-
li zaupani. V spominu so mi ostali 
tudi takratni pogoji dela. Imeli smo 
prenatrpane oddelke, nobenih di-
daktičnih sredstev ter nizke plače. 
Začeli smo si prizadevati za pravi-
co do odmora, za sodobnejšo orga-
nizacijo časa in dela z otroki, za 
boljše sodelovanje s starši in še in 
še bi lahko naštevala. Vzgojiteljica 
je morala z iznajdljivostjo poiska-
ti vse razpoložljive vire v okolju, da 
je imela kaj ponuditi otrokom. Pri-
manjkovalo je otroških slikanic, da 

o pomanjkanju strokovne literature 
sploh ne govorim. 

Kako vidite poklic vzgojiteljice 
danes?

Delo vzgojiteljice je izredno po-
membno in dragoceno. To sem ču-
tila nekoč in čutim še danes. Seveda 
prinašajo novi časi tudi nove izzive, 
nova spoznanja, drugačne rešitve. 
Še vedno pa verjamem, da vzgoji-
teljica s svojim strokovnim delom, 
z zavzetostjo za otrokovo dobro, z 
ljubeznijo do otroka in ob podpori 
staršev, polaga najžlahtnejše teme-
lje za otrokov nadaljnji razvoj in ka-
kovostnejše življenje.

Lahko predstavite vrtec, ki ga 
vodite?

Vrtec Ptuj je še vedno eden naj-
večjih vrtcev v Sloveniji. Ko sem 
postala ravnateljica, je bilo 280 za-
poslenih, skrbeli pa smo za vzgo-
jo in varstvo skoraj 3500 otrok na 
celotnem območju občine Ptuj, iz 
katerega je pozneje nastalo kar pet-
najstih občin. Z razdelitvijo občine 
Ptuj so se osamosvojili tudi vrtci v 
novo nastalih občinah. Danes ima 
Vrtec Ptuj enainpetdeset oddelkov, 
ki delujejo v desetih enotah v Mest-
ni občini Ptuj. Vanje je vključenih 
870 otrok, ki obiskujejo oddelke 
prvega starostnega obdobja in od-
delke drugega starostnega obdo-

bja. Poslovalni čas enot je različno 
organiziran med 5.30 in 22.30 uro. 
Imamo tudi razvojni oddelek, bol-
nišnični oddelek in programe s pri-
lagojenim izvajanjem. 

Za vzgojo, izobraževanje in tudi 
za vse, kar otroci potrebujejo, skrbi v 
skladu s svojimi delovnimi obveznost-
mi 170 zaposlenih. Kolektiv našega 
vrtca je izredno delaven in ustvarja-
len, nikomur ni nikoli odveč narediti 
še kaj za otroke in naš vrtec. 

Kako ocenjujete svojo poslovno in 
pedagoško funkcijo ravnateljice 
tako velikega vrtca? Kateri funkci-
ji posvečate več časa in zakaj?

Težko strogo ločujem katero ko-
li nalogo na poslovno ali pedago-
ško, ker so vse naloge izredno pre-
pletene in soodvisne. So obdobja, 
ko sem morala poskrbeti za pre-
prosto preživetje vrtca, so pa tudi 
obdobja, ko so se vse naloge lepo 
prepletale in dopolnjevale. Vedno 
sem se trudila, da smo imeli takš-
ne pogoje, da so lahko strokovne 
delavke mirneje ustvarjale za otro-
ke, da smo vrtec umestili kot po-
memben dejavnik v našem okolju 
in da smo lahko razvijali in dopol-
njevali tudi strokovna znanja. Pre-
pričana sem, da se v funkciji rav-
nateljevanja tesno prepletajo vse 
naloge: finančne, organizacijske, 
pravne in strokovne. Tako je še v 

Verjamem v moč povezanega delovanja
Novica, da je letošnja nagra-
jenka in dobitnica največje dr-
žavne nagrade za predšolsko 
vzgojo Božena Bratuš, dolgo-
letna ravnateljica Vrtca Ptuj in 
prizadevna članica izvršnega 
odbora Skupnosti vrtcev Slo-
venije, je razveselila vse, ki že 
dolgo cenimo njene bogate iz-
kušnje in spoštujemo njeno pre-
udarno besedo. Brez oklevanja 
se je odzvala na našo željo, da 
spregovori o sebi in svojem delu 
v Vzgojiteljici.
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marsikateri drugi podobni javni 
ustanovi, le da je v vrtcu bistve-
no manj zaposlenih za vse naloge, 
ki jih nalagajo različni zakoni, pa 
mora zelo veliko narediti kar rav-
natelj sam.

Dolgo časa ste aktivni tudi v 
Skupnosti vrtcev Slovenije. Lahko 
opišete svoja dosedanja prizade-
vanja v njej?

V Skupnosti vrtcev Slovenije 
sem aktivna že celih petindvajset 
let. Moja prizadevanja v skupno-
sti so primerljiva s prizadevanji 
za naš vrtec. Izhajam iz razmišlja-
nja, da vse, kar si želimo v našem 
vrtcu in kar imamo dobro urejeno 
pri nas, lahko pomaga tudi drugim 
vrtcem po Sloveniji. Vsekakor si 
želim, da bi bilo tako pomembno 
področje, kot je vzgoja in izobra-
ževanje najmlajših in najobčutlji-
vejših generacij predšolskih otrok, 
sistemsko enotno urejeno. Saj ži-
vimo  v majhni Sloveniji! Želim, 
da bi bilo čim manj nepričakova-
nih in nepremišljenih pretresov, 
ki vnašajo nemir in negotovost v 
delovanje vrtcev. Največ energi-
je sem vložila v pripravo in spre-
jem pravilnika o metodologiji za 
izračun cen programov v vrtcih, ki 
omogoča vsem vrtcem in ustano-
viteljem urediti primerljivo in pre-
gledno vrednotenje predšolske de-
javnosti v celotni državi.

Članstvo v Skupnosti vrtcev 
Slovenije je prostovoljno. V čem 
vidite prednost vključitve posa-
meznega vrtca oz. osnovne šole z 
vrtcem v Skupnost vrtcev Sloveni-
je? Zakaj je potrebna?

Prav zaradi medsebojne poveza-
nosti na vseh področjih dela in živ-
ljenja vrtca. Skupaj laže, hitreje in 
učinkoviteje predlagamo, rešuje-
mo in se dogovarjamo za pozitiv-
ne spremembe. Delo Skupnosti vrt-
cev Slovenije je usmerjeno na prav 
vsa področja, ki so pomembna za 
vrtec.  Verjamem v moč povezane-
ga delovanja, skupnega nastopanja 
in zagovarjanja pravic otrok, staršev 
in javne službe. Skupnost je bila in 
je pomemben, kooperativen, dovolj 
korekten, pa tudi odločen sogovor-
nik v vseh pogajanjih z oblastjo, še 
posebej v času spreminjanja zako-
nodaje tega področja. Zaradi tega in 
še mnogih drugih, pogostokrat na 
videz nepomembnih zadev, ki pa 
vplivajo na položaj vrtcev in vzgoji-
teljev predšolskih otrok, je potrebno 
in vredno biti član te skupnosti.

Kako vidite razvoj javnih vrtcev 
v prihodnje? Kaj bi želeli, pred-
lagali?

Verjamem v pomembno in nena-
domestljivo dopolnilno vlogo vrtcev 
pri vzgoji in učenju najmlajših. Vr-
sta novejših raziskav, doma in v tu-
jini, o katerih poročajo znanstvene 

revije, je potrdila daljnosežen vpliv 
predšolske vzgoje in učenja. V prete-
klosti so že bila, pa verjetno še bodo, 
obdobja, ko je v politični ali družbe-
ni sferi manj posluha za predšolsko 
dejavnost, ko se področje razumeva 
kot obrobno, nepomembno ali celo 
manj potrebno. Slovenski javni vrtci 
so v povprečju kakovostni, v okvi-
ru možnosti se prilagajajo potrebam 
staršev. Ker se otroci kar naprej ro-
jevajo in rastejo, ob tem pa se mo-
rajo vzgajati, socializirati in razvijati 
svoje potenciale, bo delo vzgojiteljic 
v vrtcih vedno potrebno. Kolo druž-
benega razvoja se praviloma vrti 
naprej! Zaradi avtonomnosti stro-
ke in razvoja predšolske dejavnosti 
si želim, da bi bili vrtci samostoj-
ni zavodi in le v izjemnih primerih, 
na primer v odročnejših krajih, se-
stavni del kakšnega drugega zavo-
da. Želim si, da bi vsi, ki so si nalo-
žili odgovornost voditi narod, torej 
predvsem politiki, poznali pomen 
predšolske dejavnosti in ji v družbi 
namenili tudi ustrezno pozornost, 
energijo in sredstva.

Kaj vam pomeni državna nagrada 
Ministrstva za šolstvo in šport za 
življenjsko pedagoško delo na po-
dročju predšolske vzgoje?

Vsekakor najprej veliko čast. 
Upam si misliti, da je bil kakšen moj 
korak ali opravljeno delo prepozna-
no tudi širše. Nagrada je požlahtnila 
spomine na težke trenutke prizade-
vanj za uveljavitev in priznanje jav-
ne predšolske vzgoje. Torej je po-
žlahtnila tudi mojih petintrideset 
let dela, dela vseh mojih sodelavk in 
sodelavcev in prijateljev, ki so mi na 
tej poti pomagali. Mojim najdražjim 
pa je uteha za vsa odrekanja, saj so 
me imeli nekoliko manj, kot bi me 
imeli sicer. 

 
V imenu uredništva in bralcev 

Vzgojiteljice vam iskreno česti-
tam in želim še veliko uspehov pri 
prizadevanjih, v dobro predšolske 
vzgoje in vrtcev na Slovenskem. 

Urednica
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V vsakem trenutku življenja nas 
spremljajo barve. Vsako jutro se 
vprašamo, kakšne barve oblačil bi 
oblekli in če se barvno ujemajo. 
Ko kupujemo cvetje, se vprašamo, 
kakšne barve rož se bo obdarova-
nec najbolj razveselil. Ko pleska-
mo stanovanje, kupujemo prepro-
go ali izbiramo avto, moramo spet 
povedati, kakšno barvo si želimo. 
Vedno znova naletimo na isto vpra-
šanje. Kakšne barve? Nismo samo 
ljudje dovzetni na vpliv barv, saj 
v živalskem in rastlinskem svetu 
barve odločajo o preživetju ali iz-
umrtju. Privabljajo in prikrivajo ali 
odganjajo nevarnost. So bistvo živ-
ljenja in enako pomembne za vse, 
kar je živega. Te pozabljene govori-
ce se moramo znova naučiti, zaradi 
sebe, svojega zdravja, sreče in celo 
obstanka. Barve nas tudi informi-
rajo in opozarjajo. Ko zagledamo 
rdečo luč na semaforju, avtomat-
sko stopimo na zavoro. Barva sad-
ja in zelenjave nam pove, če je že 
zrelo, je še dobro ali se je že začelo 
kvariti. Opazila sem, da bolj ko si 
pozoren na barve, bolj se zaveš nji-
hovega pomena. V vsej tej množi-
ci barv pa si poišče vsak svojo naj-
ljubšo barvo. Moja najljubša barva 
je modra, saj me spominja na mor-
je in širno nebo in v njej neskončno 
uživam. Ko pa sem opazovala ljudi 
okoli sebe, sem ugotovila, da ima 
večina ljudi oblečeno modro barvo. 
Po tem sem sklepala, da je ta ena 
izmed njihovih najljubših.

V svoji seminarski nalogi pa že-
lim raziskati doživljanje, spreje-
manje in priljubljenost barv, ven-
dar ne pri starejših ljudeh, marveč 
pri otrocih. 

Otroci so del mojega vsakdanji-
ka. So zanimiva, preprosta in iskre-
na bitja, na katere ne vpliva moda, 
ki živijo tako življenje, takšno kot 
se jim ponuja, zato v svoji sprošče-
nosti in igrivosti segajo po barvah, 
ki so jim trenutno najbolj všeč: za-
to je trava lahko tudi drugačne bar-
ve kot zelena, sonce ni vedno samo 
rumeno … S poseganjem odraslih v 

njihovo brezskrbnost pa v svojem 
razvoju in zorenju dobivajo znanja 
o barvah, o načinih uporabe barv in 
tako se postopoma odločajo za svo-
jo najljubšo barvo.

Zgodovina barv
Rdeča barva je bila prva barva, 

ki jo je človek poimenoval. Verjetno 
so bili prvi proizvajalci rdeče bar-
ve stari Egipčani, ki so jo pridobiva-
li iz barvilnih uši ali celo krvi. Prvo 
simbolično vrednost je rdeča bar-
va dobila z nastankom prvih viso-
kih kultur. Postala je barva najviš-
jih dostojanstvenikov. V srednjem 
veku so jo nosili le plemiči in nato 
je z dvigom meščanstva postala rde-
ča barva barva mestnih bogatašev. 
Rdeča barva je imela najprej soci-
alni pomen in je bila znanilka raz-
košja in bogastva, kasneje pa je po-
stala znamenje delavskih gibanj in 
simbol socializma ter komunizma. 
Rdeča je  vpadljiva barva in  jo upo-
rabljamo za označevanje nevarnosti 
in prepovedi. Vedno namreč izstopa 
iz naravnega okolja.

Modra barva ima veliko različ-
nih odtenkov. V zgodovini se je naj-
več uporabljala indigo modra barva, 
saj so našli 5000 let stare mumije, 
oblečene v oblačila, ki so bila po-
barvana z indigom in so obdržala 
barvo. V srednjem veku je bila mo-
dra barva cenenih blag značilna za 
nižje stanove. Svetlo modro svile-
no blago so nosili pripadniki višjih 
stanov. S pocenitvijo indiga je padla 
vrednost tudi svetlo modri barvi in 
nazadnje so z njim začeli barvati tu-
di delovne obleke, kar počnejo na 
Kitajskem še danes. Z indigom se je 
barval tudi modri jeans. 

Rumena barva ima v različnih 
kulturah različen pomen. V Aziji 
ima izredno visok položaj priljub-
ljenosti, kar pa ne velja za Evropo. 
Rumeno barvo so pridobivali iz ras-
tline žafran, ki je bila zelo draga. V 
srednjem veku je bila rumena barva 
za označevanje izobčencev, prosti-

tutk in nezakonskih mater. Z rume-
no so kasneje tudi ožigosali Žide.

Zelena barva je barva rastlinja. 
Včasih niso poznali nobenega ze-
lenega barvila za barvanje oblačil. 
Blago so barvali z listi breze, jelše 
in jablane pa tudi z lubjem. Toda 
rastlinska barva zbledi, zato je bilo 
zeleno blago vedno poceni in so ga 
uporabljali za izdelovanje vsakda-
njih oblačil.

Vijolično barvo so v antiki pri-
dobivali iz purpurnih polžev, ki jih 
najdemo povsod v Sredozemskem 
morju. Okoli leta 1500 pred našim 
štetjem so Fenečani odkrili skriv-
nost barvanja s purpurom in kot 
najdragocenejšo barvo ga omenjajo 
že v stari zavezi. V antiki je bila vi-
jolična barva vladarjev, cesarjev in 
prestolonaslednikov. Dosti vijoliča-
ste uporablja tudi katoliška cerkev. 

Oranžno barvo pred pomaranča-
mi v Evropi niso poznali. Nikoli tudi 
ni bila posebno priljubljena. V Indiji 
pa povezujejo njeno priljubljenost s 
podobno obarvanostjo njihovih pre-
bivalcev. 

Rjave barve je v naravi veliko, 
toda posebej je niso nikoli cenili. 
Rjava je namreč barva cenenih,  ne-
pobarvanih oblačil iz naravnih ma-
terialov. V srednjem veku je veljala 
za najgršo in z njo so se oblačili be-
rači, hlapci in služabniki. Rjavo bar-
vo so tudi nosili meniški redovi, ki 
so se zaobljubili največji revščini.

Kaj pa bela barva? Po francoski 
revoluciji so se ženske po vsej Ev-
ropi oblačile samo v belo. Bela ve-
lja v zadnjem stoletju tudi za najpri-
mernejšo barvo poročnih oblek, saj 
simbolizira prazničnost, eleganco 
in nedolžnost.

Najcenejšo črno barvo so prido-
bivali iz jelševega lubja in s to barvo 
barvali ceneno blago. Črna barva je 
pridobila visoko vrednost šele tedaj, 
ko so z njo začeli barvati tudi drago-

Otroci in barve
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cenejše blago. Črna je tudi bila bar-
va duhovnikov. V krščanstvu črna 
simbolizira smrt in žalovanje. Pred 
stoletji so skoraj vse neveste nosile 
črne svilene obleke, ki so jih potem 
nosile ob različnih svečanostih. Čr-
na oblačila so še danes  prototip ele-
gantnih oblačil (Kovačev, 1997).

Vpliv barv na telo 
Četudi zamižimo, barve ne neha-

jo vplivati na nas. Naše celice potre-
bujejo svetlobo za normalno delova-
nje, posamezne barve pa učinkujejo 
nanje tako, da povzročajo spremem-
be v rasti in vedenju. Barve torej vpli-
vajo na naš sistem na celični ravni. 
Barvna svetloba vpliva na možgan-
ski privesek, tako imenovano hipofi-
zo, poglavitno žlezo našega sistema 
notranjega izločanja, ki uravnava iz-
ločanje hormonov iz endokrinih žlez. 
Ti hormoni uravnavajo vrsto telesnih 
funkcij, med drugim na primer rast in 
spanje, telesno temperaturo, spolni 
nagon, zaloge energije, hitrost pre-
snove in tek. Tudi češerika ali epifiza, 
žleza, ki leži globoko v možganih, je 
občutljiva za svetlobo. Deluje kot no-
tranja telesna ura in izloča posebno 
snov, imenovano melatonin. Melato-
nin uravnava vsakdanji ciklus spanja 
in zadržuje spolno dozorevanje. Po-
manjkanje naravne svetlobe ponoči 
spodbudi večje izločanje melatonina 
– to spodbuja spanec, dnevna svetlo-
ba pa njegovo izločanje zavira. Količi-
na in kakovost svetlobe, ki prodre do 
epifize, se v posameznih letnih časih 
precej spreminjata. Ker se hkrati spre-
minja tudi razmerje posameznih barv 
v sončni svetlobi, se naše telo – enako 
velja tudi za živali in rastline – prilaga-
ja energiji posameznih letnih časov. 
Zato nas poleti razganja od energije, 
pozimi pa z njo varčujemo, tako da 
postanemo manj aktivni. 

Vsi vemo, da barve vplivajo na na-
še razpoloženje. Nekatere barve so 
vesele in spodbudne, druge otožne. 
Velikokrat uporabljamo fraze, kot so 
»modro se držati«, »biti rdeč od jeze«, 
»biti zelen od strahu«, »pozeleneti od 
zavisti», ne da bi razmišljali, kakšen 
pomen se pravzaprav skriva za posa-
meznimi besedami. Na naše občut-
ke in čustva neposredno vpliva hor-
monsko ravnovesje ali neravnovesje 

v telesu. Ker na to dvoje vplivajo tu-
di barve, imajo torej barve precejšen 
vpliv na naše razpoloženje in čustva. 
Določene barve pomirjajo misli, dru-
ge spodbujajo delovanje možganov. 
Z uravnoteženjem dotoka energije v 
možganski privesek ali hipofizo lah-
ko znova dosežemo čustveno rav-
novesje in uravnotežimo presnovo. 
S tem odpravimo občutek tesnobe, 
strahu in potrtosti. Določene barve 
nam pomagajo obvladati osamlje-
nost, nezadovoljstvo in žalost.

Spreminjanje čustvene energije 
z barvami spremeni tudi dojemanje 
sveta in izkušnje, povezane s tem. 
Ker se barve navezujejo neposredno 
na podzavest, lahko z njimi odkrije-
mo globoko zakoreninjene težave in 
jih zdravimo.

Vpliv barv na človeka
RDEČA: vitalnost, moč, toplota, 

udobje, čutnost, odločnost, prija-
teljstvo, pogum, samozavest, prega-
njanje potrtosti, pa tudi jeza in ne-
strpnost.

ROŽNATA: čustvena pomiritev, 
nežna toplina, prijaznost, obzir-
nost, nesebična ljubezen.

ORANŽNA IN BRESKOVA: toplo-
ta, prepričanost vase, navdušenje, 
ustvarjalnost, zabavnost, živahnost, 
poživitev, smeh in veselje, šaljivost 
in neodvisnost.

RUMENA: poživitev, veselje, sve-
tlost, spodbujanje k razmišljanju, 
logika, inteligenca, urejenost, opti-
mizem, jasnost misli, strah.

ZELENA: skladnost, umska in 
telesna sprostitev, umirjenost, po-
miritev, uravnoteženost, iskrenost, 
prepričanost vase, svoboda, zado-
voljstvo, delitev z drugimi, samo-
obvladovanje, radodarnost.

TURKIZNA: osvežitev, mirnost, 
umska pomiritev, mladostnost, več-
ja zbranost in govorna spretnost, 
moč sporazumevanja in zaupanje.

MODRA: hladnost, očiščenje, 
sprostitev, umska pomiritev, spo-
kojnost, mir in modrost, brezmej-
nost morja in neba, čutnost, upanje, 
zaupanje, zvestoba, prilagodljivost, 
gotovost, sprejemanje.

INDIGO, VIJOLIČNA IN PUR-
PURNA: dramatičnost, poduhov-
ljenost, ustvarjalnost, razmišljanje, 

skrivnostnost, umetniški navdih, 
zaščitništvo in očiščevanje.

CIKLAMNA: pripravljenost po-
magati, naravnost, ustrežljivost, so-
čutje, prijaznost, obzirnost.

BELA: mirnost, očiščevanje, hlad, 
osama, prostor za razmislek.

SIVA: neodvisnost, samostojnost, 
ločenost od drugih, osamljenost in 
samokritičnost.

SREBRNA: spremenljivost, urav-
noteženost, skladnost, ženskost, 
čutnost.

RJAVA: hranljivost, zemeljskost, 
opora, umikanje v samoto, ozko-
srčnost in preobremenjenost s pred-
sodki (Chiazzari, 2000).

Barve in otroci
Psihologi vsesplošno priznavajo 

veliko diagnostično vrednost barve v 
otroških risbah in slikah, saj se zave-
dajo, da so otrokove barvne slike spon-
tana projekcija njegove notranjosti na 
papir. Barve same nam predvsem ra-
zodevajo otrokovo emocionalno živ-
ljenje. Črte in liki pa nam razodeva-
jo smer in stopnjo samonadzora, to se 
pravi stopnjo, na kateri vpliva na otro-
ka že njegov razum. Prostorske raz-
sežnosti v slikah pa nam razgrinjajo 
vpliv okolja na otrokov značaj. Zato je 
razumljivo, da v slikah, ki jih naredijo 
deklice, prevladujejo barve v naspro-
tju s črtami in pustimi liki, ker so de-
klice pač bolj čustvene kot dečki (Tr-
stenjak, 1978).

Tabela 1: Uporabljene barve pri 
risanju, lastnosti otrok

V raziskavi sem preizkusila 50 
otrok iz vrtca Petrovče, ki me po-
znajo in mi zaupajo, saj tam poma-
gam kot učiteljica plesne interesne 
dejavnosti. Otroci so stari od 5 do 7 
let, tako da so lahko razumeli izra-
ze imeti rad, ne marati ipd. Vse so 
sprejeli izredno pozitivno in z zani-
manjem. 

Pri raziskovalni nalogi sem upora-
bila različne metode dela. Preden sem 
se lotila osrednjega dela raziskovalne 
naloge, sem s pomočjo zgodovinske 
metode preučila zgodovino barv in 
njihov pomen v preteklosti. Prebrala 
sem tudi obstoječo literaturo o bar-
vah, njihovi priljubljenost ter vplivih 
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v knjigah in na spletu. Na kratko sem 
izvlečke tudi predstavila v seminar-
ski nalogi. Pri otrocih sem ugotavljala 
priljubljenosti barv s pomočjo pobar-
vank, ki so jih pobarvali z barvami, ki 
jih imajo najraje. Ker pa je otrokov se-
stavni del vzgoje in izobraževanja ri-
sanje, sem si z njihovimi risbami po-
magala pri vprašanju, koliko stvari 
poznajo otroci, ki so modre barve. Iz-
birali so tudi različne barvne škatlice 
in pakete, s katerimi sem ugotavljala, 
ali na njih vpliva oblika predmeta. Pri 
analiziranju dobljenih podatkov pa 
sem se posluževala statističnih metod 
– grafov in z njimi prikazala rezulta-
te. Pri otrocih sem si pomagala s po-
barvanko metulja, ki so jo pobarvali z 
najljubšimi barvami.

Ponujenih je bilo 11 barv: rdeča, 
modra, zelena, rumena, oranžna, 
rožnata, vijolična, rjava, siva, bela 
in črna.

Slika 1: METULJ-POBARVANKA

Sedaj pa predstavljam primer po-
barvanke, s katero potrjujem 1. in 2. 
hipotezo.

Slika 2: METULJ POBARVANKA 1

Barvo, ki je prevladala, sem uvr-
stila v analizo. 

Rezultati so prikazani v nasled-
njem grafu; otroci pri barvanju naj-
pogosteje uporabljajo modro barvo.

graf 1: OTROŠKE POBARVANKE

Risbe
Najprej sem vprašala otroke po 

njihovi najljubši barvi. Nato sem jih 
prosila, da narišejo risbice z najljub-
šo barvo. Največ risbic so narisali z 
modro, s čimer so tudi dokazali, 
da pri barvanju najpogosteje upo-
rabljajo modro barvo. Nato sem se 
osredotočila samo na njihovo zna-
nje in razgledanost in jih prosila, da 
mi narišejo na list papirja stvari, za 

katere vedo, da so modre barve. Nji-
hove risbe so domišljijsko zelo bo-
gate. V njih zmorejo vse, kar hočejo. 
Prikazujem tudi primer risbice, ki jo 
je narisala J. J. iz vrtca Petrovče, ki 
je stara 5 let. 

Zaključek
Vsak dan se srečujemo s celo-

tnim spektrom barv, ne da bi se jih 
prav zavedli. Vendarle si ne moremo 
predstavljati sveta brez njih; najbrž 
bi bil pust in turoben. Z dolgočas-
nostjo barv so se že v preteklosti 
ukvarjali psihologi, med njimi tudi 
Anton Trstenjak. Narava nas je ob-
darila z barvami, ki preplavljajo na-
šo dušo in telo ter nam dovajajo živ-
ljenjsko pomembno energijo.

Čeprav se vsak dan srečujem z 
barvami, sem v dilemi, kako bi jih 
uporabljala, določala njihovo sklad-
nost in nasprotnost ali kakšne bar-
ve naj bo določena stvar. Barve lah-
ko vpeljemo v svoje življenje na več 
načinov. Če poznamo pomen barv 
ter to, kako vplivajo na duševno in 
telesno počutje, znamo izbrati pra-
ve odtenke za oblačila, stene, pohi-
štvo, rože … Moja najbolj priljublje-
na barva je modra in takšne barve 
je tudi večina mojih oblačil. Opazi-
la sem, da modra barva spada med 
najbolj priljubljene in zanimalo me 
je, če je ta hipoteza pravilna tudi pri 
otrocih. Za potrditev te in tudi dru-
gih hipotez sem se posluževala ne-
koliko bolj nenavadnih metod, saj 
otroci drugače doživljajo in spreje-
majo barve, kakor jih starejši.

Tabela 1: Uporabljene barve pri risanju, lastnosti otrok

UPORABLJENE BARVE PRI RISANJU LASTNOSTI

TOPLE BARVE
(rdeča, rumena, oranžna)

Spontanost, čustvenost, prijateljski odnosi do 
drugih, čustvena odvisnost od drugih.

HLADNE BARVE
(zelena, modra, rjava, črna)

Nadzorovano obnašanje, nevsiljivost, indivi-
dualnost, napadalnost, maščevalnost, tlačenje 
spontanih čustvenih vzgibov.                                                                                        
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Pri otrocih sem ugotavljala pri-
ljubljenost barve s pomočjo pobar-
vank, njihovih risbic in barvnih pa-
ketkov – bonbonov in škatlic.

Prišla sem do ugotovitve, da je 
tudi večini otrok všeč modra barva 
in da jih le-ta največkrat spremlja v 
njihovem odraščanju. 

Modra je najljubša barva večine 
ljudi. Toda vse njene odtenke bi tež-
ko obravnavali kot eno samo barvo. 
Poznamo jih namreč vsaj osem. V 
strogem pomenu besede je modra 
zgolj tista barva, ki ne vključuje ni-
kakršnega vijoličastega ali zelenega 
odtenka. Modro povezujemo z da-
ljavo in neskončnostjo. Z oddalje-

vanjem dobijo skoraj vsi predmeti 
nekoliko modrikast odtenek. Odda-
ljenost pogosto povezujemo s hrepe-
nenjem, zato se modra v romantiki 
večkrat pojavlja kot njegov simbol. 
Poleg oddaljenosti simbolizira pro-
sojna modrina tudi velikost, saj po-
večuje predmete. Obe omenjeni 
lastnosti povezujemo z bogovi in bo-
žanskostjo. Tako je modra barva tudi 
barva vernikov. Modra barva je naj-
hladnejša med vsemi barvami sve-
tlobnega spektra. Modri prostori so 
videti široki in prazni, ljudje, ki jih 
osvetlimo z modro barvo, pa bledi in 
bolehni.

Modra barva ima tudi psiholo-
ški učinek, ima veliko različnih po-

menov, in sicer hladnost, očiščenje, 
sprostitev, umsko pomiritev, spo-
kojnost, mir in modrost, brezmej-
nost morja in neba, čutnost, upanje, 
zaupanje, zvestoba, prilagodljivost, 
gotovost, sprejemanje.
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Chiazzari, Suzi. (2000). Barve. Ljubljana.
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Lorena Kolonič, dipl. vzg. 
Vrtec Šoštanj

Knjižna vzgoja se začenja že v 
zgodnjem otroštvu v družini, kas-
neje je vpletena v vzgojno-izobraže-
valni proces v vrtcu in šoli. »Knjižna 
vzgoja je postopna, starostni stopnji 
primerna vzgoja ob knjigi za knjigo. 
Otroke postopno oblikuje v bralce, 
uporabnike knjige – leposlovne in 
poučne, pa tudi v uporabnike dru-
gega knjižničnega gradiva (pred-
vsem avdiovizualnega gradiva)« 
(Jamnik, 1994, str. 12).

Priporočljivo je, da imajo otro-
ci posrednika pri branju nekje do 
10. leta starosti. Pri delu z otroki 
uporabljamo različne knjige, be-
remo jim pravljice, pesmice, dru-
go leposlovje in hkrati v poučnih 
knjigah, priročnikih, enciklopedi-
jah iščemo odgovore na otrokova 
zastavljena vprašanja, iščemo ideje 
za ročne dejavnosti, športne igre, 
kuhanje, izdelovanje instrumentov 
… Ne smemo pozabiti na čustveni 
vidik knjige in branja. Strokovnja-
ki ocenjujejo, da je čustveni vidik 
branja enako vreden kot spoznav-
ni. »Otroku je potrebno zbuditi za-
nimanje in ljubezen do književ-
nosti, da bi zmogel postati dober 
bralec in hkrati bralec kvalitetne li-
terature« (Haramija, 1999, str. 5). 

Za uspešno knjižno vzgojo v vrtcu 
naj bo v vsaki igralnici knjižni ko-
tiček.

Pomembno je, da imajo otroci na 
razpolago dovolj različnih in kvali-
tetnih knjig ter dovolj časa, da lahko 
knjige pregledujejo z zanimanjem.  
Otroku so nekatera književna dela 
zelo pri srcu, zato pogosto zahte-
va, da mu jih večkrat beremo. Šele 
ob večkratnem poslušanju postane 
književno delo otroku razumljivo 
in v njem vzbudi čustva. Knjige pa 
vplivajo tudi na jezikovni razvoj, 
s tem tudi na razvoj mišljenja. V 
vsakdanjiku se v pogovoru z otro-
kom uporablja omejena količina 
besed. Z branjem in pripovedova-
njem iz knjig si otrok širi svoje be-
sedišče in se besedno bogati, zato 
odrasli ne bi smeli prikrajšati otro-
ka za knjigo. »V vrtcu in šoli mora 
biti zastopana knjižna vzgoja, saj 
je le-ta zelo pomembna za otrokov 
vsestranski razvoj, kajti »knjižna 
vzgoja pomeni oblikovanje otroka 
v bralca, ki bo knjigo potreboval, ki 
bo znal doživljati dobro leposlov-
no knjigo v vseh njenih razsežno-
stih in znal uporabljati vredno in-
formacijsko knjigo. Se pravi, da gre 

za sistematično, starosti primerno 
vzgojo h knjigi in s knjigo, skratka 
za usposabljanje otroka v osvešče-
nega uporabnika knjige (Harami-
ja, 2004 v Kobe, 1974, str. 29, 30). 
Pri knjižni vzgoji bi veljalo pose-
bej opozoriti, da morajo vzgojitelji 
in učitelji pri svojem delu ločeva-
ti funkcijo leposlovne književnosti 
od informativnih knjig. Obe vrsti 
knjig morata biti v vrtcu in šoli ne-
nehno v uporabi, saj otroka z dve-
ma tipoma knjig navajamo na dva 
tipa poslušanja oziroma (pozneje) 
branja: na literarno-estetski tip bra-
nja in pragmatični tip branja. Po-
slušanje, pripovedovanje in pozne-
je branje so tri temeljne sestavine 
uspešne knjižne vzgoje pri otro-
ku v vrtcu in učencu v prvem tri-
letju osnovne šole. Potrebno je po-
udariti, da kvalitetna umetnostna 
in neumetnostna besedila vsebu-
jejo estetsko, etično in spoznavno 
funkcijo, vse tri pa so nujno potreb-
ne za spodbujanje veselja do branja 
(poslušanja)« (Haramija, 2004, str. 
16, 18). Pomembno je, da se otro-
ci srečujejo s knjigo vsak dan in da 
jo ne spoznavajo le kot vir pravljic 
in drugih literarnoestetskih zvrsti, 
ampak tudi kot vir znanja.

Vzgoja ob knjigi za knjigo
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Iz teorije v prakso

Cilji knjižne vzgoje 
Vsi strokovnjaki so si edini v raz-

mišljanjih, čemu otroka vzgajati ob 
knjigi in za knjigo. Otrok ob knji-
gah razvija domišljijo, razvija in 
bogati govor, mišljenje, inteligen-
co in samostojnost, pridobiva zna-
nje, spoznava okolja, ki so daleč od 
njega in drugačna, pridobiva od-
nos do knjige, spoznava knjižni je-
zik, ima možnost, da si sam izbira 
knjige, postaja samostojen, ustvar-
jalen – izmišlja si lastne zgodbe, 
laže se nauči brati in pisati, knji-
ga otroku predstavlja tudi zabavo, 
ga sprošča in veseli, knjiga utrjuje 
vezi med otroki in odraslimi. Bra-
nje je torej zabaven in hkrati pre-
prost način, da pomagamo otroku 
izboljšati njegovo duševno zdravje. 
Spodbujamo pa tudi njegov čustve-
ni, intelektualni in socialni razvoj 
ter krepimo čustveno vez med po-
srednikom in otrokom.

Izbira literature
Pomembno je, da pri izbiri lite-

rature upoštevamo otrokovo psiho-
loško zrelost. Obdobja v otrokovem 
psihološkem in bralnem razvoju so 
poimenovana različno:

•	 obdobje do 3.–4. leta starosti,
•	 obdobje od 3.–4. leta do približ-

no 9. leta starosti (pravljično ob-
dobje),

•	 obdobje od približno 9. leta do 
11.–12. leta (robinzonsko obdo-
bje),

•	 obdobje po 12. letu starosti.

Prvi dve obdobji sta še zlasti po-
membni za otrokov vsestranski raz-
voj, zato je pomembna izbira raz-
lične in otrokovi starosti primerne 
literature. V diplomski nalogi sem 
natančneje opisala prvi dve obdo-
bji otrokovega bralnega obdobja (do 
9. leta otrokove starosti), zadnji dve 

sem le omenila, saj presegata temo 
mojega diplomskega dela in zame 
nista tako pomembni.

Obdobje do 3.– 4. leta otrokove 
starosti

V drugem letu začenja otrok po-
imenovati stvari in otrokom ponudi-
mo prve knjige, zgibanke ali lepore-
la, na katerih so slike posameznih 
predmetov, živali itd. Pozneje, ko 
začenja otrok komunicirati s svetom 
okrog sebe, so primerne slikanice, 
ob katerih starši lahko pripoveduje-
jo o naslikanih situacijah in vedno 
znova berejo besedilo ob ilustraci-
jah. Gre za dialog med knjigo, otro-
kom in starši. Otrok se tako postop-
no uči postavljati vprašanja o knjigi, 
to pa je pogoj za poznejše otrokovo 
doživetje knjige kot vira informacij. 
Primerne so slikanice s situacijami 
in konflikti, ki jih otrok srečuje in 
pozna.

Neli Zlatoper (6 let), mentorica: Kristina Kolšek, Vrtec Tončke Čečeve - enota Center
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Iz teorije v prakso

Obdobje od 3.– 4. leta do približ-
no 9. leta otrokove starosti

Okrog tretjega leta otrok že toliko 
obvladuje jezik, da si je ob pripove-
dovanju sposoben predstavljati ose-
be in njihova dejanja, tudi če ta ni-
so v zvezi z njegovimi konkretnimi 
življenjskimi razmerami. To je zače-
tek pravljičnega obdobja, v katerem 
otroci poslušajo predvsem pravlji-
ce. Primerne so pravljice, ki so pri-
lagojene otrokovemu izkustvenemu 
svetu, glasbene pravljice in pravlji-
ce, opremljene z verzi. Pravljice in 
druga domišljijsko oblikovana otro-
ška literatura vseh vrst ustrezajo 
otrokovemu dojemanju samega se-
be in sveta. Vsakdanji realni svet se 
namreč pridruži nevsakdanjemu, 
čudežnemu, oba pa tvorita tipično 
otroški pogled na svet. Junaki, situ-
acije in predvsem čudeži v pravlji-
cah otroka na svojstven način hkrati 
tudi pripravljajo na svet in življenje, 
ki v resnici še z daleč nista »pravljič-
na«. V tem času je pomembno, da 
otroku pravljico pripoveduje ali bere 
mati ali drug bližnji človek. Tako se 
povezujejo estetski dražljaj ter otro-
kove potrebe po varnosti in pripad-
nosti. Kasetofon sicer lahko posredu-
je pravljico, ne more pa nadomestiti 
živega pripovedovanja, ker otroku ne 
posreduje tako pomembnega občut-
ka varnosti in topline. Razumevanje 
pravljice je odvisno od otrokovega 
mišljenja in čustvovanja. Ta proces 
doseže primerno stopnjo približno v 
4. ali 5. letu; hkrati se začne otrok za-
nimati za realni svet, zato mu ponu-
dimo primerno poučno literaturo.

Okoli sedmega leta se zelo spre-
meni način otrokovega mišljenja. 
Loči med realnim in irealnim sve-
tom, spreminjajo se otrokovi mo-
ralni občutki, postane socialno bit-
je. Na tej stopnji ne more več verjeti 
v klasične pravljice. V tem obdobju 
otrok vstopi v šolo in življenje po-
stane suhoparno, brez domišljije. 
Zato si otrok želi, da bi se zgodilo 
kaj nenavadnega, čudežnega. Naj-
ljubša literatura so t. i. pustolovske 
pravljice (npr. Pika Nogavička, Ostr-
žek, Peter Pan …). Gre za literarne 
like, s katerimi se otrok brez težav 
identificira, ker jim želi biti podo-
ben. Otrok knjige kar »požira«, pri-

tegnejo ga fabule. Knjige, ki so mu 
všeč, pogosto vzame v roke in tako 
učinkuje nanj tudi lepota literature. 
Poleg tega otrok bere poučne knji-
ge s področja spoznavanja narave in 
družbe ter z drugih, zanj zanimivih 
področij. Pri osmih, devetih letih 
otrok lahko prebere celo poljudnoz-
nanstveno knjigo, primerno njegovi 
starosti (Jamnik, 1994). 

Vzgojitelj kot 
profesionalni posrednik 
književnih del v vrtcu

»Osebe, ki delajo z otroki, pri-
povedujejo in berejo otrokovi sta-
rosti primerne pravljice, zgodbice, 
uganke, pesmice, uprizarjajo lut-
kovne igrice, otroku že v tem obdo-
bju omogočajo stik s knjižnim jezi-
kom (tako govorjenim kot zbornim) 
in mu s tem omogočajo ob narečju 
in pogovornem jeziku spoznavati 
tudi knjižno zvrst jezika« (Kuriku-
lum za vrtce, 1999, str. 35). Kuriku-
lum za vrtce (1999) ne predpisuje, 
katera književna dela naj vzgojitelj 
posreduje otroku. Vzgojitelj svo-
bodno odloča, katere pravljice pri-
poveduje ali bere oziroma deklami-
ra, upošteva pa določene kriterije. 
Med pomembnejše kriterije spada 
starost otrok. Vsebine morajo bi-
ti otrokom razumljive in blizu, da 
jim vzbudijo čustva in fantazijo. Po-
gosto so odvisne od okoliščin (let-
ni časi, vreme, predmeti) in interesa 
otrok. Število tekstov oz. del, ki naj 
bi jih vzgojitelj posredoval otrokom, 
se ravna po razvojni stopnji večine 
otrok v oddelku, od obsežnosti tek-
sta in od metode razvijanja govora. 
Vzgojitelj mora posredovati vsebino 
tako, da jo doživijo vsi ali vsaj več-
ina otrok. Vzgojitelj med pripovedo-
vanjem oz. branjem spodbuja intim-
nost majhnih skupin, saj se ustvarja 
interakcija med otrokom in vzgoji-
teljem. Pogostost branja in dolžina 
sta odvisni od interesa otrok in od 
tega, kako uspe vzgojitelju otroke 
motivirati za poslušanje. Kljub te-
mu pa vnaprej ni možno določiti 
točnega časa in pogostosti branja, 
ker so okoliščine vsakokrat lahko 
drugačne. Pomembna vzgojiteljeva 
naloga je, da ustvarja vzpodbudno 
okolje, kamor sodi tudi to, da zna 

prisluhniti otrokom, ko si izmišlja-
jo besedila. Vzgojitelj lahko besedi-
la zapisuje in jih zbrana ob primerni 
priložnosti predstavi staršem. Pogo-
sto se dogaja, da vzgojitelji berejo in 
pripovedujejo otrokom vsako leto 
ista književna dela. To pa ni spod-
budno. Vzgojitelj mora biti sezna-
njen tudi z novimi književnimi de-
li. Pomemben vodnik po kakovostni 
izbiri informativne in leposlovne li-
terature za otroke je knjižni katalog, 
ki ga pripravlja Knjižnica Otona Žu-
pančiča v Ljubljani. Katalog je ure-
jen po temah, zvrsteh in žanrih, po 
primernosti za otrokov bralni razvoj 
in ti podatki posrednika usmerjajo 
v primerno izbiro književnih del za 
otroke.
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Nataša Janžič, dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

(Odrasli) spodbujajo in-
timnost majhnih skupin 
med pripovedovanjem/bra-
njem; branje in poslušanje 
zgodb in pesmi je namreč 
ugodno in interaktivno po-
četje tako za otroka kot za 
vzgojitelja ali pomočnika 
vzgojitelja.

Spodbujajo otroke k razprav-
ljanju in pripovedovanju o 
prebranem.

     Kurikulum za vrtce, str. 36
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Odmevi, komentarji, mnenja

Načrtovanje in izvajanje vzgoj-
nega dela v vrtcu poteka predvsem 
v tandemu (paru).  Vključevanje 
otrok s posebnimi potrebami pa pri-
naša v naš prostor vse več dela v ti-
mu, kajti nekaterim je dodeljena 
pomoč spremljevalke. Za mano je 
dvoletna izkušnja s timskim delom, 
ki jo želim predstaviti.

Vse, kar je novo, neznano, vzbu-
ja skrbi, bojazni – tudi pri meni se 
je to dogajalo. Najbolj me je skrbel 
pristop k vzgojnemu delu, usklaje-
vanje pogledov na vzgojne prijeme. 
Toda odločila sem se, da bo timsko 
delo zame izziv. Prvi korak, za kate-
rega sem se odločila, je bil organiza-
cija delovnega srečanja, na katerega 
sem se v naprej pripravila. Sode-
lavkama sem pojasnila svoje pogle-
de in pričakovanja. To je prvi pogoj 
za uspešno sodelovanje in uspešno 
delo. Drugi korak, ki sem ga nare-
dila, je bil jasna opredelitev nalog 
posameznice in razdelitev stalnih 
(celoletnih) nalog. Prevzem stalnih 
nalog omogoča izvajalcu samoor-
ganizacijo, a hkrati razbremeni vse 
člane tima. Tretji korak se nanaša 
na načrtovanje in izvajanje vzgojnih 
dejavnosti.

Vloga vzgojiteljice in pomočnice 
se z razvojem pedagoške in psiho-
loške znanosti spreminja, kajti spre-
minja se, sicer počasneje, tudi peda-
goška praksa. Po opredelitvi nalog, 
pogledov in ravnanj ostane še nepo-
sredno izvajanje vzgojnih dejavno-
sti. Pri samem načrtovanju dejavno-
sti je bil moj prvi cilj poiskati močna 
področja sodelavk in jih izkoristiti v 
prid otrok. Pomembno se mi je zde-
lo tudi to, da omogočim in hkrati 
spodbudim sodelavki k samostojne-
mu izvajanju določene dejavnosti, 
ki spada med njena močna podro-
čja. To nam omogoča medsebojno 
dopolnjevanje in bogatenje. Prva 
dva koraka označuje odprta komu-
nikacija, tretji korak skupno načr-
tovanje in sprotno dogovarjanje, 
toda brez medsebojnega zaupanja 
in spoštovanja bi se vse porušilo. 

Medsebojno spoštovanje, priznava-
nje truda in prispevka pri rezulta-
tih skupnega dela, je pogoj za dobro 
počutje vseh in s tem tudi za večjo 
kvaliteto. Timsko delo morajo začu-
titi ne le otroci in strokovni delavci, 
ampak tudi starši.

Timsko delo mi je prineslo nove 
izkušnje, v nekaterih pogledih me 
je razbremenilo. Bila sem zadovolj-
na, a pogosto utrujena, česar nisem 
pričakovala. Veliko časa in naporov 
mi je vzela organizacija dela. Otrok 
s posebnimi potrebami v skupini 
je lahko prijetna izkušnja, če star-
ši sprejemajo otroka takega, kot je, 
če je delo z njim načrtno in uskla-
jeno. Prepričana sem, da bi morala 
imeti spremljevalka otroka s poseb-
nimi potrebami tudi del časa name-
njenega načrtovanju individualnega 
dela z njim. Prineslo je več skupin-
skega dela, otrokom več novih izku-
šenj. Organizacija skupinskega dela 
zahteva več časa in dodatne napo-
re. Sodelavke so me dopolnjevale 
in obogatile z lastnimi izkušnjami 
na področjih, kjer so močne (v mo-
jem primeru na področju gibanja, 
umetnosti – glasba, ples, likovno 
področje; intelektualnem področju 
– narava in družba; in na tehničnem 
področju. Svoje znanje in izkušnje 
smo združevale v projektih, ki smo 
jih pripravile skupno z otroki za 
starše (plesna dramatizacija, mini 
instrumentalni koncert). V prvem 
primeru so se spremljevalke otro-
ka s posebnimi potrebami vsako 
leto menjale, v drugem primeru je 
spremljevalka spremljala otroka več 
let. Z večjim delom skupine se je se-
lila tudi ona, kar je v meni sprožilo 
skrb, kako me bodo otroci sprejeli. 
Moja skrb je bila odveč, kajti trudi-
le smo se, da smo ravnale usklajeno 
in odgovorno. Sodelavka je otroke 
spodbujala k dejavnostim, mi daja-
la podporo pri reševanju konfliktov. 
Med nami je veljal dogovor, da kon-
flikt z otrokom rešuje tista, na kate-
ro se je otrok obrnil. Večje konflikte 
smo reševali družno. Otroci so ime-
li večje možnosti izbire, komu bo-

do zaupali, kdo jih bo opogumljal, 
potolažil.

Timsko delo je spremljalo kar ne-
kaj dejavnikov, ki so name vplivali 
obremenjujoče.
•	 V prvem letu timskega dela sem 

bila mentorica prvi sodelavki pri 
opravljanju strokovnega izpita 
in drugi sodelavki pri izvajanju 
učne prakse za prekvalifikacijo 
poklica. Na prakso so prihajale 
študentke Pedagoške fakultete.

•	 Večje število otrok s težavami na 
čustvenem in vedenjskem po-
dročju ter alergikov na živila, ki 
potrebujejo dietno hrano.

•	 Zdravstvene težave spremlje-
valke in kot posledica omejitev 
fizičnih naporov, ki jih je potreb-
no porazdeliti na druge. Daljše 
odsotnosti zaradi zdravljenja 
so prinašale nadomeščanja. De-
lavke, ki nadomeščajo, nimajo 
izkušenj z delom z otroki s po-
sebnimi potrebami.
Povečanemu naporu, večji in-

tenzivnosti dela se pridružijo tudi 
druge obremenitve članov tima. Te 
druge obremenitve vplivajo na spre-
membo ravnanja, ki se kažejo v raz-
ličnih oblikah umikov in ustvarjajo 
nezadovoljstvo.

Timsko delo me je naučilo več-
je selekcije in upočasnitve izvajanja 
vzgojnih dejavnosti. Ob prehodu od 
timskega k delu v tandemu me je 
spet zaskrbelo. Bilo je veliko lažje, 
kot sem pričakovala. Nekateri obre-
menjujoči dejavniki so bili odstra-
njeni, pri drugih sem si nabrala že 
dovolj izkušenj, tako da sem se laže 
in bolje organizirala. Področje tim-
skega dela, delo z otroki s posebni-
mi potrebami in mentorsko delo so 
področja, ki ponujajo nove izzive, 
nove izkušnje in si zaslužijo vso na-
šo pozornost.

Pina Pištan, 
Vrtec Semedela

Timsko delo – strah ali izziv?
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V letu 2006 praznujemo v Vrtcu 
Tončke Čečeve 60 let delovanja. Pr-
vič je bil vrtec ustanovljen 8. mar-
ca 1946 kot Mladinski dom Tončke 
Čečeve za predšolske in šolske otro-
ke. Pod različnimi organizacijskimi 
imeni (VVU, VVO, VVZ) je nepreki-
njeno deloval do leta 1997, ko ga je 
kot javni Vrtec Tončke Čečeve usta-
novila Mestna občina Celje.  

V prvem desetletju (1946– 
1956) so zavod zaznamovale po-
sledice vojnih in povojnih razmer. 
V prvi kroniki zavoda je zapisano, 
da je bil zavod ustanovljen 8. mar-
ca 1946. Westnova družinska hiša z 
vrtom je bila sprva dom zaprtega ti-
pa, ki je skrbel za zapuščene vojne 
sirote brez staršev, a že leta 1949 je 
imel v vzgoji in varstvu 96 predšol-
skih otrok zaposlenih staršev

V naslednjih dveh desetletjih  
(1956–1976) se je kot zavod uveljavil 

v dveh smereh: prvič kot ustanova, 
ki dobro poskrbi za varstvo in vzgojo 
otrok v odsotnosti staršev; drugič kot 
ustanova, ki zna dobro pripraviti otro-
ke za uspešen začetek obveznega šo-
lanja. Tako je bil VVZ Tončke Čečeve, 
po zaslugi takratne ravnateljice Vil-
me Štucin, prvi v Celju, ki je spreje-
mal v vzgojo in varstvo tudi dojenčke 
po končanem porodniškem dopustu 
zaposlenih mater, in prvi v Sloveniji, 
ki je organiziral potujoči vrtec in malo 
šolo izven rednega dnevnega progra-
ma. K uveljavitvi strokovnosti v vrtcu 
so veliko prispevale izšolane vzgoji-
teljice, ki so se po petletnem šolanju 
dobro zavedale svojega vzgojiteljske-
ga poslanstva. 

V četrtem desetletju (1976–1986) 
delovanja je zavod doživel svoj naj-
večji teritorialni razmah. Povpraše-
vanje po vrtcih je narekovalo hitro 
širitev. V prizadevanju, da se poveča 
kakovost dela z otroki v vrtcih, se je 

na pobudo Zavoda RS za šolstvo za-
čel proces reorganiziranja predšolske 
vzgoje, ki je manjše vrtce pri osnov-
nih šolah priključil k samostojnim 
vrtcem. Tako je bil Zavod Tončke Če-
čeve v svojem največjem obsegu se-
stavljen iz osemnajstih enot vrtca, ki 
so imele skupaj 75 oddelkov, v njih pa 
je bilo 1730 otrok.

V petem desetletju (1986–1996) 
je zavod po zaslugi ravnateljice Emi-
lije Pešec strokovno poglobil delo z 
otroki in starši in ga postopoma tako 
uskladil s sodobnimi pedagoškimi, 
psihološkimi in andragoškimi tokovi, 
da se je uveljavil tudi izven celjskih 
meja. Osrednja pozornost strokov-
nih delavcev v vrtcu se je osredoto-
čila okoli vprašanja, kako zagotoviti 
otrokom kakovostne pogoje za nji-
hov razvoj na vseh področjih. Pod 
vodstvom ravnateljice se je vzgojno 
osebje intenzivno izobraževalo na 
raznih izobraževalnih seminarjih in 
v svoje delo premišljeno vnašalo šte-
vilne  novosti in posodobitve. Vrtec 
se je odprl možnostim, ki jih je pri-
našal čas demokratizacije in samo-
stojnosti in se hkrati sproti prilagajal 
spremembam, ki jih je prinesla no-
va lokalna samouprava. Le-ta je bila, 
poleg neprestanega padanja rojstev, 
v tem obdobju tudi razlog za postop-
no zmanjševanje števila enot, oddel-
kov in otrok v vrtcu. 

V šestem desetletju (1996–2006) 
se je moral vrtec ponovno prilagoditi 
spremembam, ki jih je prinesla nova 
šolska zakonodaja, pa tudi vrsta dru-
gih novih zakonov. Akt o ustanovitvi v 
letu 1997 je dal zavodu tudi ime: Vrtec 
Tončke Čečeve. V letu 1998, ko je po-
stala ravnateljica Betka Vrbovšek, se 
je pospešil proces posodabljanja no-
tranjih prostorov za otroke in urejanje 
zunanjih igrišč. V letu 1999, ko je bil 
sprejet Kurikulum za vrtce, državni 
dokument, ki predpisuje cilje in stro-
kovno doktrino, drugačno organiza-
cijo časa in prostorov, se je strokovno 
osebje pod ravnateljičinim vodstvom 

Odmevi, komentarji, mnenja

Šest desetletij odzivov na potrebe časa
Vrtec Tončke Čečeve praznuje 60-letnico neprekinjenega delovanja

Naslovnica izredne publikacije
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in podpori Zavoda RS za šolstvo in-
tenzivno ukvarjalo s posodobitvijo iz-
vedbenega kurikula. Vse večje število 
višje in visoko izobraženih vzgojite-
ljic se je strokovno pripravljeno sooči-
lo z novimi izzivi: avtonomijo vrtca in 
vzgojiteljev, da samostojno oblikuje-
jo vsebine, metode in oblike pedago-
škega dela, posodobijo sodelovanje s 
starši in se strokovno uveljavijo v šir-
ših povezavah.

Ob šestdesetletnici posluje vrtec v 
petih enotah. Obiskuje ga 580 otrok 
od prvega do šestega leta. Vsi so 
vključeni v dnevni šest- do deveturni 
program, ki se izvaja v deset- do pet-
najsturnem poslovalnem času enot. 
Poslanstvo Vrtca Tončke Čečeve je 
vzgoja in učenje predšolskih otrok in 
pomoč družinam pri tej nalogi. Po-
leg Kurikuluma za vrtce izvajamo v 
vrtcu tudi obogatitvene dejavnosti za 
otroke, ki vključujejo predvsem gle-
dališke in lutkovne predstave, izlete 
in interesne dejavnosti. O vključitvi 
obogatitvenega programa v kurikul 
oddelka odločijo starši na prvem ro-
diteljskem sestanku.

V vseh enotah vrtca zagotavljamo 
strukturno in procesno kakovost iz-
vedbenega kurikula. Naši prostori so 
urejeni tako, da omogočajo različ-
ne dejavnosti za otroke. Vzgojitelji-
ce načrtujejo, organizirajo in evalvi-
rajo usmerjene dejavnosti za otroke 
in pogoje za svobodno igro. Opazu-
jejo otrokove aktivnosti in spremlja-
jo razvoj vsakega otroka. Na osnovi 
spoznanj o razvojnih potrebah otrok 
v oddelku načrtujejo dejavnosti, ki 
bodo omogočale razvoj otrokovih 
miselnih, govornih, gibalnih, social-
nih in čustvenih zmožnosti.

Ravnateljica, ki poslovno vodi vr-
tec, neposredno usmerja pedagoški 
proces h kurikularnim ciljem in nu-
di strokovno podporo v skladu s stro-
kovno doktrino, ki je zapisana v na-
čelih Kurikuluma za vrtce (1999).

Otroci se v Vrtcu Tončke Čečeve 
učijo z lastno aktivnostjo tako, da 
osmišljajo svoje fizične, socialne in 
kognitivne izkušnje. V procesu uče-
nja je v ospredju otrokov razvoj in 

spodbujanje otrokovih strategij do-
jemanja, razmišljanja in izražanja. 
Vzgojiteljice se pogosto udeležuje-
jo organiziranega izobraževanja, saj 
potrebujejo kakovostno znanje z raz-
ličnih področij, ko se pri svojem de-
lu z otroki in starši srečujejo z vedno 
novimi, večkrat edinstvenimi in ne-
predvidljivimi situacijami. Tudi v ta-
ko imenovani dnevni rutini zaposle-
ni spoštujemo otrokove pravice, še 
posebno pravico do izbire, hkrati pa 
postavljamo jasna pravila in vztraja-
mo pri njihovem spoštovanju. Vsi za-
posleni v vrtcu smo otrokom dober 
zgled prijetne in odprte komunikaci-
je. Zajtrk, malica in kosilo so ponuje-
ni na kulturno primeren način. Spa-
nje ni otrokova obveznost, ampak 
potreba in izbira.

V centralni kuhinji, kjer kuhinjski 
delavci delujejo v skladu s sodobnimi 
zdravstvenimi in higienskimi zahte-
vami o ravnanju z živili, se pripravlja 
hrana za vse enote vrtcev. Vrtec ima 
tudi centralno pralnico, ki oskrbuje 
vse enote s potrebnim perilom. Za ne-
moten razvoz, manjša popravila, ure-
jena igrišča, pregled nad delovanjem 
kurilnih podpostaj in raznih priprav 
za delo, skrbita hišnika, za čiščenje 
prostorov pa ekipa snažilk. Interni 
nadzor nad zdravstveno higiensko 
in prehrambeno situacijo v vrtcu ima 
organizatorka zdravstveno-higienske-
ga režima in prehrane.

S starši otrok vsak dan znova gra-
dimo odnos medsebojnega spošto-
vanja in zaupanja. K temu pripomo-
re vsakodnevna komunikacija med 
starši in vzgojitelji, pa tudi organi-
zirane oblike srečevanja, kot so go-
vorilne ure, roditeljski sestanki, vr-
tec za starše in razne prireditve. 
Pomembno vlogo v komunikaciji 
s starši ima tudi administrativno-
računovodska služba, saj se nanjo 
vsak dan obrača veliko staršev.

Vrtec Tončke Čečeve je tudi men-
torsko in študijsko središče za javne 
vrtce v MO Celju in Žalcu, hospita-
cijski vrtec za dijake in študente ter 
vrtec, ki se povezuje tudi z drugimi, 
za otroke pomembnimi inštitucija-
mi v okolju.

Samostojne razstave v muzejih 
in galeriji, javne prireditve v Narod-
nem domu, članki in drugi prispevki 
v strokovnem tisku, predstavitve de-
la na strokovnih posvetih, nagrajena 
otroška likovna dela in še kaj, priča-
jo, da Vrtec Tončke Čečeve uresniču-
je svojo vizijo vrtca »odprtih src, dlani 
in oči, bivališča igre in učenja, medse-
bojnega zaupanja in skupne uspešno-
sti. Ob podpori ustanovitelja, MO Ce-
lje, staršev in strokovne javnosti se ob 
praznovanju častitljive obletnice po-
gumno odpira tudi izzivom, ki jih bo-
do prinesli prihodnji časi.

mag. Betka Vrbovšek

Predšolsko vzgojo je treba 
razumeti kot pomembno za 
predšolskega otroka (potreb-
na je »izraba« vsakega raz-
vojnega obdobja takega, kot 
je) in ne kot pripravo za neko 
naslednjo stopnjo vzgoje in 
izobraževanja; 

v kurikulu za predšolske 
otroke je na izvedbeni ravni  
nujen preplet različnih po-
dročij dejavnosti in preplet z 
dnevno rutino;

predšolska vzgoja v vrtcu mo-
ra graditi na otrokovih zmož-
nostih in ga voditi k pridobiva-
nju novih doživetij, izkušenj, 
spoznanj), tako da predenj 
postavlja smiselne zahteve  
oz. probleme, ki vključujejo 
otrokovo aktivno učenje, mu 
omogočajo izražanje, doživlja-
nje ter ga močno čustveno in 
socialno angažira;

          Kurikulum za vrtce, str. 19
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V Celju je bil v soboto, 1. apri-
la 2006, posvet predšolske vzgoje z 
naslovom Umetnost v kurikulu vrt-
ca. Organizator posveta je bila Su-
pra d.o.o. iz Ljubljane. Posveta se 
je udeležilo 601 strokovni delavec iz 
vseh predelov Slovenije.

V uvodnem pozdravu je pred-
sednica  programskega sveta, ki je 
posvet strokovno pripravljal, mag. 
Betka Vrbovšek, poudarila, da je 
predšolski otrok lahko ustvarjalen 
povsod, še najbolj v svoji igri, toda 
področje umetnosti daje dodatne 
možnosti za ustvarjalnost, saj ponu-
ja vrsto spodbud za razvoj otroko-
vih funkcij: zaznavanja, doživljanja, 
spoznavanja sebe pri ustvarjanju, 
spoznavanje in doživljanje lepote 
umetnosti, seznanjanje z umetnost-
jo v neposrednem okolju, spozna-
vanje umetnostnih zvrsti in podo-

bno. V skladu s cilji, ki so določeni 
v Kurikulumu za vrtce (1999), po-
nujamo otrokom v javnem vrtcu de-
javnosti plesa, likovne dejavnosti, 
glasbene dejavnosti, avdio-vizual-
ne dejavnosti, dejavnosti oblikova-
nja in dramske dejavnosti. Dejav-
nosti morajo biti primerne otrokovi 
starosti, a tudi razvojno spodbudne. 
Pri tem je ključnega pomena vzgoji-
teljeva vloga. Najprej zato, ker smo 
vzgojitelji tisti, ki otrokom organi-
ziramo spodbudno okolje, ki notra-
nje motivira otroke k dejavnostim s 
področja umetnosti, še bolj pa zato, 
ker smo v raznih skupnih dejavno-
stih z otrokom s področja umetnosti 
njegov soigralec, sogovornik, men-
tor, model itd. 

Strokovni svet, ki je vsebinsko 
pripravljal 2. regijski posvet v Celju, 
se je odločil, da pri predstavitvi de-

javnosti iz prakse podeli prednost 
tistim prispevkom, ki se najbolj 
približujejo kurikularnim ciljem 
in načelom s področja umetnosti. 
Bralci  prispevkov v zborniku pa 
se bodo gotovo z zanimanjem po-
globili tudi v tiste prispevke, ki ni-
so bili predstavljeni, čeprav nedvo-
mno tudi odražajo sedanje stanje 
na področju umetnosti v javnih vrt-
cih. Zbornik lahko dodatno naroči-
te pri organizatorju posveta (supra-
@supra.si).

Prepričani smo, da je 2. posvet 
v Celju uspel in je pomemben  pri-
spevek k večji osveščenosti in boljši 
kakovosti na področju umetnosti v 
javnih vrtcih.

                 
 

Irena Kukovičič Hren, dipl. vzg.

Drugi strokovni posvet v Celju z 
naslovom Umetnost v kurikulu vrtca

V Cankarjevem domu v Ljubljani je bil 24. januarja 20006 posvet dobre prakse v vrtcih, z naslovom »Kakovost v kurikulu 
vrtca – od načel do izvedbe«, ki se ga je udeležilo 448 strokovnih delavcev  iz vse Slovenije.  Izšel je tudi priložnostni zbornik 

plenarnih referatov in  referatov praktikov.



vzgojiteljica 29

Gradniki iz kartonske 
embalaže 

Ob prepevanju pesmi Marsovska (M. 
Voglar) so otroci dali pobudo, da bi zgra-
dili in »izstrelili« raketo. Razmišljali so, 
da bi jo lahko ustvarili iz kartonske em-
balaže. Nato se je porodilo vprašanje, 
kakšne barve bi bila. Otroci so ob pogo-
voru prišli do zaključka, da bi iz emba-
laže naredili gradnike, jih oblepili z re-
klamami, na sredini stranic pa izrezali 
luknje, da bi lahko opazovali vesolje in 
vesoljske prebivalce (vesoljsko gosenico, 
psa …). Ves teden so otroci lepili, sam pa 
sem jim z nožkom izrezal odprtine – ta-
ko so bili gradniki nared za ustvarjanje. 
S težkim pričakovanjem so skonstruirali 
raketo in jo »izstrelil« v vesolje.

Kartonski gradniki omogočajo šte-
vilne možnosti konstruiranja in ustvar-
janja otroških zamisli. Ker otrokova 
domišljija ne pozna meja, raketa spre-
minja svojo podobo. Otroci v naslednji 
igri iz gradnikov zgradijo vesoljsko lad-
jo, avto, hišo, mesto, labirint … Gradni-
ki so mobilni, lahki, različnih velikosti, 

imajo odprtino na dveh do štirih strani-
cah, zato omogočajo različno komponi-
ranje, pogled in poseganje v notranjost, 
pogled skozi.  So sredstvo, ki otrokom 
ponuja aktivno doživljanje in kreiranje 
prostora (ga pregrajujejo, delijo, odpira-
jo, zapirajo, gradijo v višino ter tako raz-
vijajo boljšo orientacijo in zavedanje v 

prostoru). Ker so oblepljeni z reklama-
mi, ob igri otrok spoznava in prepozna-
va pisne in slikovne simbole, s katerimi 
se srečuje v vsakodnevnem življenju.

Leon Kores, vzgojitelj 
Vrtec Zarja Celje

Didaktična igra: Drevo 
letnih časov

Zaradi fizikalnih lastnosti je stiropor 
zelo primeren za oblikovanje in preobli-
kovanje. Iz stiroporja je možno izdelati 
celo vrsto najrazličnejših igrač in pripo-
močkov, ki jih lahko otrok uporabi pri 
ustvarjalnem delu in igri. Hkrati pa je 
stiropor material, ki ga otroci premalo 
poznajo, podobno pa je  tudi s pozna-
vanjem postopkov, orodij in naprav za 
njegovo preoblikovanje. 

Didaktična igra »Drevo letnih časov« je 
primerna za otroke stare od 6−7. let. Moj 
namen je bil, da izdelam večnamensko 
igro, ki bo hkrati tudi učilo. Likovni motiv 
didaktične igre je bila stara jablana v bliži-
ni šole, saj je s svojim spreminjanjem nu-
dila dojemanje bistvenih spoznanj o let-
nih časih. Vtise opazovanja smo beležili 
in zbirali, le-te pa sem uporabila pri sesta-
vi didaktične igre. S pomočjo didaktične 
igre otroci svoji starosti primerno nad-
grajujejo in utrjujejo tipične značilnosti 
letnih časov. Didaktična igra je primerna 
za motivacijo otrok na začetku ali za po-
glabljanje čustvenega doživljanja ob kon-
cu tovrstnih vsebinskih aktivnosti. Igro 
lahko igra od štiri do osem otrok. V ška-
tli iz stiroporja, ki je poslikana s simboli 
štirih letnih časov, so štirje kvadrati, ki so 
prav tako porisani s simboli letnih časov. 
Otrok povleče iz škatle enega izmed kva-
dratov. Simbol na kvadratu in barva na 
hrbtni strani kvadrata določita otroku, ka-

tera sestavljanka mu pripada (modri kva-
drat s snežinkami − sestavljanka zima). 
Otrok vzame ustrezno sestavljanko. Da 
se sestavljanke ne bi pomešale, je hrb-
tna stran vsake sestavljanke pobarvana z 
barvo, ki simbolizira letni čas, prav takih 
barv so tudi kvadrati in kocke. Ko imajo 
že vsi otroci sestavljanke, dam v škatlo še 
8 kock (2 rumeni, 2 zeleni, 2 rdeči, 2 mo-
dri), ki z barvo simbolizirajo sestavljanko 
v ustreznem letnem času.

V določenem zaporedju otrok povle-
če kocko iz škatle. Šele takrat, ko otrok 
povleče kocko, ki je iste barve, kot je 
otrokova sestavljanka, lahko prida en del 
sestavljanke (sestavljanka pomlad ima 

pobarvano hrbtno stran z rumeno barvo 
− otrok mora izvleči rumeno kocko).

Zmagovalci so tisti, ki prvi sestavijo 
sestavljanko.

Didaktično igro lahko uporabimo 
predvsem v 1. razredu. Otroci sestav-
ljanke sestavijo, opazujejo in opisujejo. 
Lahko si izmislijo tudi zgodbico ali opi-
sujejo značilnosti letnih časov. Didaktič-
na igra je uporabna v koleraciji z različ-
nimi področji dejavnosti.

Angela Tivold, vzg. 
VVE pri OŠ Kuzma   

Preizkušene ideje
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Vzgojiteljica v devetletki

V projektnem delu z učenci od 
pobude do skiciranja in načrtova-
nja pridemo do izvedbe oziroma 
do želenega cilja. Učenci so v de-
lu aktivni in pridobivajo izkušnje, 
sposobnosti in pridobivajo ali raz-
širijo znanja o določenem podro-
čju in se navajajo na medsebojno 
sodelovanje, kar je pomembno za 
življenje ljudi v skupnosti oziroma 
v življenju nasploh. V samem pro-
jektu je zelo pomembna pobuda. 
Pobuda za naš projekt se je poja-
vila ob fotografski razstavi v šolski 
avli Osnovne šole Prežihovega Vo-
ranca, Maribor. Učenci prvega raz-
reda so si lahko tudi ogledali stare 
učne pripomočke −zvezke, peres-
nike, peresa, tablice, računala in 
tudi igrače.

Kako je nastala ideja o projektu?
V razredu smo se po ogledu po-

govarjali, kaj vse smo videli na raz-
stavi. Učenec je povedal, da je na 
razstavi videl mamin zvezek iz pr-
vega razreda. Ugotovili smo, da so 
bila dekleta navdušena nad igrača-
mi – medvedki, dečki pa so bili nav-
dušeni nad starim denarjem. To si-
tuacijo sva z učiteljico izkoristili in 
učence vprašali: »Kaj menite, kako 
je bilo nekoč?« Tako je nastala po-
buda za situacijski projekt.

Namen projekta je bil razvijanje 
pozitivnega odnosa do kulturne 
dediščine, spoštljivega in strpnega 
odnosa do naravnega, kulturnega 
in družbenega okolja. Želeli sva, da 
učenci pridobivajo spoznanje, da 
se ljudje in družba skozi čas spre-
minja. želeli sva omogočiti spozna-
vanje različnih virov informacij, 
kjer si pridobivamo in širimo zna-
nje o preteklosti.

Skupaj z učenci smo pripravili 
postopek oblikovanja pobude. Zbi-
rali in prinašali bomo stare predme-
te − knjige, denar, revije, fotografije, 
načrte … Nato bo sledila predelava 
pobude za naš situacijski projekt, 

saj je na to vplivala okoliščina ozi-
roma situacija v šolski avli. Zastavili 
smo si naslednje delne naloge: opi-
sovanje in ogled starih − novejših 
fotografij, ogled videokasete, stare 
igre in igrače … Odločili smo se, da 
bomo takoj pričeli z zbiranjem sta-
rih predmetov in jih prinesli v šolo, 
kjer si bomo naredili razstavo. Ob-
likovali smo načrt in ga ponazorili 
z risanjem.

Izvedba projekta
Prvi dan so učenci prinašali 

knjige, revije, fotografije … Učite-
ljica je prinesla tudi prvo številko 
Cicibana in skupaj smo si ga ogle-
dali, nato smo poiskali zgodbico 
ter jo prebrali. Primerjali smo pr-
vo številko Cicibana z današnjimi 
številkami. Ugotovili smo, da je bi-
lo v prvih starih številkah Ciciba-
na veliko zgodbic, majhne in rjave 
črke in da je bilo veliko narisane-
ga. V novejših številkah Cicibana 
pa je veliko zgodbic, križank, labi-
rintov, pesmic, prevladujejo svetle 
in vesele barve, dobre fotografije, 
lepe ilustracije … Ugotovili smo, 
da je sodoben Ciciban zelo zaba-
ven in lep.

Primerjali smo tudi stare foto-
grafije in razglednice ter se ob tem 
pogovarjali, v kakšnih hišah so ži-
veli ljudje  nekoč in v kakšnih ži-
vimo ljudje danes. Na videokaseti 
smo si ogledali, kako je nekoč iz-
gledala črna kuhinja in kaj so ljud-
je v njej počeli.

Učenci so prinesli tudi stare 
predmete. Prinesli so stari likal-
nik, kavni mlinček, denar, glineno 
posodo … Skupaj smo si ogledali 
predmete, ugotovili njihovo upo-
rabo ter jih primerjali z današnji-
mi. Na fotografijah smo si ogleda-
li tudi stare igrače in se dogovorili, 
da si izdelamo igračo − Stržka, na 
katerega bomo lahko igrali, in pre-
proste punčke iz blaga. Za izdela-
vo stržka smo potrebovali orehovo 

lupinico, elastiko in vžigalico. Ko 
smo igračo izdelali, smo nanjo tu-
di zaigrali.

Tretji dan smo namenili poslu-
šanju ljudskih pesmi, igrali smo se 
stare rajalne igre in prstne igre − iz-
števanke. Spoznali smo igro Rinčce 
talat.

Dopoldan smo v razredu pripra-
vili razstavo starih predmetov in 
razstavo so si lahko ogledali tudi 
starši otrok.

Na skupni razstavi so učenci po-
vedali svoja mnenja:

»Nekoč so uporabljali drugačen 
likalnik kot danes. Bil je na oglje. 
Kavo so mleli z mlinčki na roke, da-
nes uporabljamo električni mlin-
ček. Nekoč so ljudje jedli iz glinenih 
posod, danes ne. Denar je nekoč bil 
drugačen, kot je danes.«

Zaključek projekta
Projekt smo zaključili z razstavo. 

V samem projektu so učenci aktiv-
no sodelovali in vnašali ter aktivirali 
čutila − sluh, vid, otip, vonj … Fantje 
so bili navdušeni nad starim denar-
jem, saj smo zbrali veliko različne-
ga denarja. Dekleta so bila navdu-
šena nad starimi posodami, mlinčki 
in starima likalnikoma, ki sta bila v 
primerjavi z današnjim zelo težka. 
Učenci so se v projektu dobro poču-
tili in bili veseli, da so pripravili raz-
stavo starih predmetov, ter spozna-
li, da so se zaradi razvoja znanosti 
močno spremenili.

Literatura:
1. Kako drugače? Projektno učno delo v vrt-

cu, Glogovec, Lepičnik Vodopivec,Vonta, 
ZRSŠ, Ljubljana, 1993.

Irena Krajnc, vzg. 
OŠ Prežihov Voranc, Maribor

Predstavitev šolskega projekta: Kako so 
ljudje živeli nekoč?
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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 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.

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

Da boste svoje tekste lahko brali na straneh vaše in naše 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



O zboržji i likovnih del za marec - april 2006

Revija VZGOJITELJICA se zahvaljuje
vsem sodelujočim otrokom in mentorjem katerih likovna dela so pri

zalo knjige; otroci dobijo osebne unikatne knjige, v
katerih nastopajo kot glavni junaki.

šla v ožji
izbor, žba POZOJ pa poklanja

POZOJ d.o.o.,
Efenkova cesta 61,
3320 Velenje

Lepo se zahvaljujemo tudi donatorju

Adela Husejnovič (3,5 let), mentorica Zdenka Travner,
Vrtec Velenje, enota Lučka

Zala Kamenik (2 leti), mentorici Joca Konečnik in Mateja Mavc,
VVZ Slovenj Gradec, enota Šmartno

Nina Cingl (5 let), mentorica Nada Koprivc,
Vrtec Tončke Čečeve Celje, enota Ljubečna

Bla (3 leta), mentorici Irena Pejovnik in Vesna Oder,žka Knap
VVZ Slovenj Gradec, enota Podgorje


