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Uvodnik
Spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji,  
cenjene pomočnice in pomočniki vzgojiteljev,  
prijazen pozdrav vsem ostalim!

Poleg  rutinskih nalog, ki jih opravljamo v vrtcu, si zastavljamo tudi ci-
lje. Pri zasledovanju ciljev se zavedamo določenega trenutnega stanja ter 
diskrepance med trenutnim in želenim stanjem. Cilji vplivajo na našo mo-
tivacijo, motivacija pa je ena izmed večnih pedagoških tem. Obenem je ob-
širen in zahteven problem, ki ga obravnavajo in pojasnjujejo različne teo-
rije. 

Kurikulum za vrtce (1999) govori o motivaciji v povezavi z učenjem, 
ko pravi, da „učenje predšolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s 
predmeti in pridobivanju konkretnih izkušenj z ljudmi, stvarmi, razmisleku 
o dejavnostih ter oblikovanju predstav in predpojmovnih struktur na osnovi 
prvih generalizacij, na notranji motivaciji in reševanju konkretnih proble-
mov ter pridobivanju socialnih izkušenj.” (str. 19).

Notranja motivacija je torej povezana z aktivnostmi, ki same po sebi pred-
stavljajo nagrado: Lahko sam. Znam. Zmorem. Uspelo mi je! Vzgojitelji(ce) 
vidimo v takem primeru v otroških očeh veselje, navdušenje, radost . . .

Samoumevnost? Daleč od tega. V ozadju je veliko načrtovanja, priprav, 
timskega sodelovanja in dela v paru, sodelovanja s starši, dobra organizaci-
ja, načrtno spremljanje, evalvacija in še kaj. Veliko o tem, kakšne dejavno-
sti bodo otroke pritegnile in jih notranje motivirale za učenje na vseh po-
dročjih kurikularnih dejavnosti, najdete v rubrikah  junijske Vzgojiteljice. 
Še posebej priporočamo primere dobre prakse s področja naravoslovja in 
intervju z dr. Tomažem Zupančičem.

V letošnjem letu praznuje petdeset let delovanja tudi Zavod Republike 
Slovenije za šolstvo. Svetovalke za predšolsko področje so v preteklih letih 
kurikularne prenove pomembno vplivale na spremembe v javnih vrtcih. O 
tem, kako ocenjuje dosedanje delo in uspeh prenove, smo vprašali mag. 
Marjeto Domicelj. 

V vrtcih je tudi veliko kulturnega delovanja: javne prireditve z nastopi 
otroških zborov, instrumentalnih skupin in plesnih skupin, nastopi vzgo-
jiteljskih pevskih zborov in skupin, javne razstave otroških likovnih del in 
še kaj. Znamo vse to dogajanje predstaviti tudi medijski javnosti? Najbrž se 
moramo še marsičesa naučiti. O tem pa nekaj več v naslednji, četrti letošnji 
številki, ki bo izšla v mesecu oktobru. 

Vmes bo dolgo in, upajmo, tudi toplo poletje. V uredništvu Vzgojiteljice 
želimo, da obnovite moči, poskrbite zase in svoje bližnje in se v jeseni sve-
ži vrnete v živahen vrtčevski utrip. Vaše prispevke bi v uredništvu radi pre-
brali do 15. septembra.

Srečno!

Urednica

Filip Meh (6 let), mentorici Poldika Pra-
protnik in Tanja Žvikart, VVZ Slovenj 

Gradec, enota Podgorje

Kotiček uredništva

Kurikulum za predšolske 
otroke v vrtcu naj bo odprt za 
uveljavljanje različnih poseb-
nosti okolja, otrok in staršev, 
za uveljavljanje avtonomnosti 
vrtca ter vzgojiteljev in drugih 
strokovnih delavcev v vrtcu 
ter za prilagajanje različnim 
spremembam, hkrati pa naj bo 
ustrezno strukturiran, tako 
da bo predstavljal kakovostno 
podlago za visoko profesionalno 
delo.

Kurikulum za vrtce, str. 11
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Kranjski vrtci
Kranjski vrtci imajo že dolgo tra-
dicijo. Lahko na kratko opišete 
svoj razvoj?

Prva oblika organiziranega var-
stva sega v leto 1947. To je bil vrtec 
Tugo Vidmar. Imenoval se je »Dom 
igre in dela« in leta 1948 otroške 
jasli v Jurgovi vili na Golniku. Ved-
no večja zaposlenost mater je nare-
kovala potrebo po odpiranju novih 
vrtcev. Vrtci so se naselili v lepih 
stanovanjskih vilah z velikimi senč-
nimi vrtovi. Prvi namensko grajen 
vrtec v Kranju je bil vrtec Tatjane 
Odar leta 1958. V začetku so delova-
li kot samostojne institucije, do leta 
1966, ko so se odločili za združitev 
v Vzgojno varstveni zavod Kranj. 
Vrtce so poleg predšolskih otrok 
obis  kovali tudi šolski otroci. 

Do leta 1982 so bile zahteve po 
organiziranem varstvu v Kranju ve-
like. Gradili so se novi vrtci, ki so 
komaj zadoščali vsem potrebam za-
poslenih družin, organizirali so se 
potujoči vrtci, odprl se je razvojni 
oddelek v vrtcu Mojca, odpirali so 
se oddelki v bližnjih blokih. Leta 1982 
smo se preimenovali v Vzgojno var-
stveno organizacijo Kranj. Posto-
poma so se priključili še vrtec Gol-
nik, Čriček, Voklo in Trboje ter na 
prizadevanja Krajevne skupnosti le-
ta 1984 vrtec Čirče, leta 1990 Čira Ča-
ra in 1994 vrtec Ježek na Trsteniku. 
Potrebe so narekovale tudi odprtje 
oddelka za otroke in mladostnike, 
motene v razvoju, to je leta 1991 od-
prt oddelek Mavrica. Leta 1998 so se 
nekatere enote priključile osnovnim 
šolam, vrtci smo se preimenovali v 
Kranjske vrtce. 

Razmere so se začele spreminja-
ti, upadalo je število rojstev, upadlo 
tudi število otrok. Iz prej 91 oddel-
kov smo se postopno zmanjševali 
do 66 oddelkov. Po tej hudi krizi se 
je stanje pri nas ustalilo, razpoložlji-
ve igralnice smo znali izkoristiti za 
telovadnice, ustvarjalne delavnice, 
sobe za počitek in jedilnice.

Letos je pri nas posebno leto, saj 
praznujemo 40 let delovanja. Svo-
je praznovanje bomo strnili na raz-
stavi kotičkov z  naslovom: Majhne 

roke spreminjajo svet, posneli smo 
svojo himno in izdali  jubilejno gla-
silo Žarek. 

Opišite, prosim, prelomni čas v 
razvoju vašega vrtca. Kaj bi še po-
sebej izpostavili?

V letih po osamosvojitvi se je 
v Kranju začelo prestrukturiranje 
podjetij, kar je pomenilo, da je veli-
ko ljudi izgubili delo. Kranjski vrtci 
smo se bili prisiljeni soočiti z manj-
šim številom otrok in kot posledica z 
manjšim številom zaposlenih. Kljub 
težkim razmeram smo uspeli ohra-
njati pripravljenost vseh za kvalitet-
no delo in skrb za spremljanje novo-
sti, ki smo jih uspešno vključevali v 
svoje delo.

Prelomni čas za Kranjske vrtce 
je bilo vsekakor tudi obdobje uva-
janja Kurikuluma za vrtce. Postop-
nemu uvajanju Kurikuluma za vrtce 
smo se priključili v drugem krogu, 
zelo aktivno pa smo sodelovali že 
pri sami pripravi dokumenta. Gle-
de na našo velikost in razvejanost 
se je bilo potrebno kar potruditi, da 
smo se organizirali na način, da so 
lahko vse strokovne delavke prispe-
vale svoj delež pri postopnem uva-
janju kurikula. Uspelo nam je obli-
kovati sodelovalno klimo, ki nam je 
omogočila, da smo bili pri uvajanju 
uspešni. Svoje izkušnje smo preko 
Mreže mentorskih vrtcev posredo-
vali drugim vrtcem na Gorenjskem, 
ki so se vključili v našo mrežo.

Lahko predstavite organiziranost 
vrtca?

Smo eden večjih vrtcev v Sloveni-
ji. V 13 enotah imamo 68 oddelkov: 

Metropola Gorenjske, Kranj, 
je po velikosti četrto sloven-
sko mesto. Zgodovinski viri 
poudarjajo, da je bilo podro-
čje zaradi ugodne lege na-
seljeno že v mlajši kameni 
dobi, v antiki pa vključeno v 
rimski imperij. V 13. stolet-
ju se kraj prvič omenja kot 
mesto. Staro mestno jedro, 
ki se je razvilo nad sotočjem 
Save in Kokre, je bilo leta 1983 
razglašeno za kulturni in 
zgodovinski spomenik. Žup-
nijska cerkev sv. Kancijana 
je eden izmed pomembnejših 
spomenikov slovenske got-
ske arhitekture.

      V Kranju je tekla zibel 
mnogim pomembnim Sloven-
cem: politiku Janezu Blei-
weisu, izumitelju Puharju, 
slikarju Layerju, alpinistom 
Nejcu Zaplotniku, Andreju in 
Mariji Štremfelj in še mno-
gim drugim. V Kranju je kraj-
ši čas deloval in tudi umrl 
pesnik France Prešeren. 

     Posebno po drugi svetovni 
vojni se je mesto z velikimi 
stanovanjskimi soseskami 
močno razširilo in posrkalo 
vase številna primestna na-
selja. S tem razvojem je po-
vezan tudi razvoj kranjskih 
vrtcev. Za pogovor o pre-
teklem in sedanjem razvoju 
vrtcev v Kranju, pa tudi o 
načrtih za prihodnost, smo 
zaprosili ravnateljico Jav-
nega zavoda Kranjski vrtci, 
Danico Gaber.

KRANJSKI

VRTCI

40 LET
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18 oddelkov prvega starostnega ob-
dobja, 4 kombinirane oddelke, 38 
oddelkov drugega starostnega obdo-
bja, 5 razvojnih oddelkov, 2 oddelka 
vzgoje in izobraževanja mladine in  
popoldanski oddelek. Kranjske vrt-
ce obiskuje 1130 otrok.

Smo kolektiv z 200 zaposlenimi. 
Za vzgojno delo skrbi 135 strokov-
nih delavk. Večina vzgojiteljic ima 
višjo in visoko izobrazbo, pomočni-
ce pa srednjo izobrazbo. Ker smo v 
povprečju starejši kolektiv, imamo 
še vzgojiteljice, ki imajo srednjo iz-
obrazbo in pomočnice s šolo za va-
ruhinje.

Pri vseh zaposlenih strokovnih 
delavkah kot tudi drugih zaposle-
nih cenim predvsem pripravljenost 
za sodelovanje, za dodatna strokov-
na izpopolnjevanja in predvsem od-
govornost do otrok, staršev in po-
slanstva, ki ga opravljamo.

Katere elemente izvedbenega ku-
rikula vrtca bi izpostavili kot ne-
kaj drugačnega, svežega, novega?

V postopno uvajanje Kurikuluma 
za vrtce so se aktivno vključile vse 
enote znotraj Kranjskih vrtcev. V za-
dnjih letih je tako Kurikulum za vrt-
ce postal naš vsakdan z vsemi svoji-
mi elementi. Uspelo pa nam je, da je 
vsaka enota znotraj Kranjskih vrtcev 
ohranila svoj »jaz«, svojo prepoznav-
nost in mogoče bi lahko izpostavila 

prav to, da smo uspeli na ravni iz-
vedbenega kurikuluma ohraniti raz-
ličnost in prepoznavnost vsake hiše. 
V vsakdanjem življenju posamezne 
enote se zaznava okolje, v katerem 
enota deluje, otroci in starši. 

V nekaterih enotah zelo tesno so-
delujejo s starši, dobrodošli gostje 
so tudi dedki in babice, drugje spet 
se bolj intenzivno ukvarjajo z zdra-
vim življenjem in naravo, spet drug-
je je v ospredju glasba, pa šport in 
pravljice ter izposoja knjig ... Pose-
ben izziv nam predstavlja integraci-
ja otrok s posebnimi potrebami. Še 
bi lahko naštevala, saj se nam prav 
v izvedbenem kurikulu vsak dan 
kaže visoka strokovnost, ustvarjal-
nost, iznajdljivost in avtonomnost 
strokovnih delavk in tudi vseh osta-
lih zaposlenih v Kranjskih vrtcih.

Vrtec ima za seboj kar veliko 
uspehov, ki so odmevali tudi šir-
še. Na kaj ste bili v zadnjem času 
še posebej ponosni?

Vedno bolj se zavedamo dejstva, 
da se je potrebno na različne načine 
predstavljati, da moramo biti prepo-
znavni, zato se poskušamo pojavlja-
ti v javnosti in delovati v različnih 
projektih, saj tudi na ta način skrbi-
mo za večjo kvaliteto dela in prepo-
znavnost v širši javnosti. 

Šolsko leto 2004/2005 je bilo zelo 
uspešno prav z vidika sodelovanja 

v projektih na državni ravni. Tako 
smo se udeležili Verižnega eksperi-
menta, ki ga je organiziralo Društvo 
matematikov in fizikov v letu fizike, 
kar z dvema eksperimentoma. Eks-
periment, ki je nastal v tesnem so-
delovanju strokovnih delavk, star-
šev in otrok v enoti Čirče, je bil v 
svoji kategoriji prepričljivo prvi in je 
prejel kar tri prve nagrade. Omenje-
ni eksperiment je nato gostoval še 
na mnogih predstavitvah širom Slo-
venije. Folklorna skupina iz enote 
Biba, ki pod vodstvom prizadevne 
vzgojiteljice deluje že vrsto let, se je 
udeležila srečanja folklornih skupin 
z naslovom Pika poka pod goro in 
prejela priznanje, uspešno pa so za-
stopali »barve« Kranjskih vrtce tudi 
otroci iz enote Čebelica na držav-
nem srečanju Orffovih skupin, kjer 
so prav tako prejeli priznanje.

Navedla sem uspehe, ki so bili v 
preteklem letu tudi medijsko bolj po-
kriti in izpostavljeni, vsak dan po-
sebej pa se v posameznih hišah do-
gajajo večji in manjši projekti, ki so 
uspeh otrok in strokovnih delavk 
posamezne enote in kateri so pre-
poznani znotraj vrtca in namenjeni 
predvsem otrokom in staršem. Tako 
posamezne enote predstavljajo svoje 
delo tudi na internetni strani Kranj-
skih vrtcev, kjer v rubriki Aktualno 
ter Novice in objave najdejo starši in 
drugi zanimivosti ter »male – velike« 
uspehe posameznih sredin.

Kot ravnateljica skrbite za peda-
goško in poslovno vodenje? Čemu 
dajete večjo težo in zakaj? 

Veliko poslovnih, organizacij-
skih in kadrovskih nalog, ki jih mo-
ra opraviti ravnatelj, zahteva tudi  
organizacijo in delitev nalog s svoji-
mi najožjimi sodelavci. Ravnateljica, 
pedagoške vodje, delavke strokovnih 
služb in vodja sanitarno živilskega 
nadzora sestavljamo strokovni kole-
gij, kjer koordiniramo naloge zavoda 
in pripravljamo osnovne smernice za 
delo v vrtcu. Ob upoštevanju skup-
nih strokovnih smernic posamezne 
enote oblikujejo različne programske 
ponudbe in iščejo kvalitetne vsebin-
ske rešitve, ki jih prilagajajo otrokom, 
okolju, kjer enota funkcionira ter po-
budam in predlogom staršev. Peda-

Danica Gaber, ravnateljica Javnega zavoda Kranjski vrtci
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goške vodje preko vsakodnevnih sti-
kov, spremljanj dejavnosti otrok in 
vloge odraslih ter preko strokovnih 
aktivov prevzemajo težo pedagoške-
ga vodenja v našem vrtcu. 

Kakšni so vaši načrti v prihodno-
sti? Kje vidite razvoj vrtca?

Izpostaviti želim nekaj ključnih 
poudarkov, katerim bomo pri na-
črtovanju razvoja vrtca namenjali 
v prihodnosti posebno pozornost. 
Ohranjali bomo raven kvalitete, ki 
smo jo skozi obdobje zadnjih let 
gradili na strokovnih izhodiščih in 
vnašali  v neposredno prakso. Ne-
prestano bomo osveščali lokalno 
skupnost o pomenu in smiselnosti 
vlaganja v predšolskega otroka in 
iskali možnosti za dvig  vključeno-
sti  otrok  v vrtec. 

Posebno pozornost bomo name-
nili skrbi za dobro in učinkovito ko-
munikacijo med vsemi udeležen-
ci v vrtcu in poskušali vzpostavljati 
partnerski odnos s starši.

Iskali bomo ustrezne oblike in 
vsebine nadaljnjega izobraževanja 
in skrbeli za nove kadre ter spodbu-
jali strokovne delavke za vrednote-
nje in  raziskovanje lastne prakse. 

Kje vidite uspešnost vrtcev kot 
javne službe na Gorenjskem?

Na Gorenjskem segajo začetki 
organizirane predšolske vzgoje v le-
to 1900. Skozi ves ta čas smo si zapo-
sleni v gorenjskih vrtcih, s sprotnim 
spremljanjem teoretičnih izsledkov 
in z udeležbo na različnih izobraže-
vanjih, prizadevali, da bi otrokom 
nudili optimalne razmere za življe-
nje in delo v vrtcih. Znani so poda-
tki, da so Gorenjke že pred letom 
1950 hodile v Ljubljano na poglobit-
vene tečaje predšolske vzgoje. Tudi 
danes skrbimo, da poskušamo hodi-
ti v korak s časom. Trije vrtci na Go-
renjskem so se vključili v postopno 
uvajanje Kurikuluma za vrtce, ve-
liko število strokovnih delavk se je 
vključilo v študij na fakulteti, kjer so 
pridobile visoko izobrazbo, prav ta-
ko pa veliko pozornost namenjamo 
vsakoletnemu izobraževanju stro-
kovnih delavk v vrtcih.

Gorenjski vrtci sodelujemo med 
seboj preko Mreže mentorskih vrt-
cev, saj je za študijske skupine, ki 
potekajo znotraj mreže, značilno, 
da so regijsko prepletene že od vse-
ga začetka, kar se je pokazalo kot 
zelo dobro. Ravnateljice gorenjskih 

vrtcev se družimo na aktivih rav-
nateljev, kjer poskušamo uskladiti 
mnenja o najbolj aktualnih vpraša-
njih in problemih, hkrati pa se zave-
damo, da moramo ohranjati vso pe-
strost oziroma raznolikost, ki smo 
jo zgradili v preteklih letih. 

Menim, da smo gorenjski vrtci 
kakovostni. Za strokovno povezo-
vanje skrbi svetovalka Zavoda repu-
blike Slovenije za šolstvo, območne 
enote Kranj.

Kako ocenjujete revijo Vzgojitelji-
ca in česa si v njej še želite?

Revija Vzgojiteljica je zanimiva 
kombinacija med veliko praktičnih 
izkušenj in najnovejšimi teoretični-
mi spoznanji. Daje možnost vzgoji-
teljicam za predstavitev svojega dela 
in zato omogoča, da se dobra praksa 
sodelujočih širi. Želimo vam uspeš-
no nadaljevanje izdajanja revije.

V imenu uredništva Vzgojite-
ljice se zahvaljujem za pogovor in 
predstavitev.

Urednica 
Betka Vrbovšek

Kranjski vrtci, avtor in mentor neznana
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Natančno 1. aprila 2006 je prazno-
val Vrtec Anice Černejeve Celje 50 let 
obstoja. Prvi začetki delovanja  sega-
jo v leto 1956, ko so v stavbo v Jur-
čičevi ulici 6 (na prostoru, kjer stoji 
danes Dom ob Savinji) sprejeli prvih 
40 otrok. V vrtcu so takrat delale tri 
strokovne delavke, naloge upravnice 
pa je opravljala Majda Turk, ki je bila 
kasneje tudi prva ravnateljica Vrtca 
Anice Černejeve. Njeno ravnateljeva-
nje je trajalo do leta 1968, ko je na-
loge ravnateljice prevzela Ana Četko-
vič Vodovnik. Vrtec je vodila vse do 
svoje upokojitve leta 1996.

Danes je Vrtec Anice Černeje-
ve Celje eden od treh javnih vrtcev 
Mestne občine Celje, v jubilejnem 
letu  je vanj vključenih 417 predšol-
skih otrok, za katere skrbi 69 zapo-
slenih. Svojo dejavnost opravljamo 
v enoti Sonce, Kajuhova ulica 5, v 
enoti Luna, na Ljubljanski cesti 48, 
v enoti Mavrica, Čopova ulica 21, h 
kateri organizacijsko spada tudi od-
delek Hribček, Vegova ulica 1. V vrt-
cu deluje tudi razvojni oddelek, in 
sicer v enoti Mavrica. Vanj so vklju-
čeni otroci s posebnimi potrebami. 
V Splošni bolnišnici Celje pa delu-
jejo tri vzgojiteljice našega vrtca, 
ki opravljajo svoje delo na pediatri-
ji, ORL, otroški kirurgiji in infekcij-
skem oddelku. 

Ob petdeseti obletnici delovanja 
smo pripravili več prireditev. V de-

cembru 2005 smo izdali »Ustvar-
jalni koledar 2006«, ki vsebinsko 
po mesecih predstavlja izvedbeni 
kurikulum Vrtca Anice Černejeve. 
Zakaj ustvarjalni? Ker vsebine ko-
ledarja po mesecih omogočajo vsa-
kemu otroku posebej, da ga v so-
delovanju s starši doma po svoje 
oblikuje. 

Ves mesec april so bile v vseh eno-
tah našega vrtca razstave o dejavno-
stih v Vrtcu Anice Černejeve nekoč 
in danes. V maju se predstavljamo 
tudi v izložbah trgovin v mestnem 
jedru. V maju smo na prostem v me-
stu Celje prepevali in popestrili meš-
čanom Celja sobotno dopoldne.

Izdali smo jubilejni zbornik, v 
njem smo zajeli pogled skozi vseh 
pet desetletij. Zbornik so prejeli 
starši naših otrok, zaposleni in vsi 
vabljeni gostje na osrednji slovesno-
sti v Narodnem domu, ki je bila 6. 
aprila 2006 ob 17. uri.  Nanjo smo 
poleg sodelavcev povabili tudi vse 
naše upokojence ter strokovno jav-
nost mesta Celja,  regije in države. 
Prireditev so popestrili otroci s pet-
jem in plesom, podelili pa smo tudi  
plakete Vrtca Anice Černejeve.

Ana Potočnik, ravnateljica; 
Vrtec Anice Černejeve Celje

Vrtec Anice Černejeve Celje je 
praznoval petdeset let delovanja

Utrinek s prireditve v Narodnem domu.

V enoti vrtca pri OŠ Rogatec je že 
nekaj let ustaljena praksa, da v mese-
cu marcu pripravimo srečanje – dru-
žinski dan. Letos smo se v vrtcu od-
ločili, da bo družinski dan potekal 
nekoliko drugače. Skupaj z ostalimi 
vzgojiteljicami smo skušale najprej 
ugotoviti, kaj staršem in otrokom v 
današnjem času primanjkuje. Ugoto-
vile smo, da  starši zelo malo časa pre-

živijo z otroki, ker so obremenjeni in 
zasedeni zaradi službe, posledično se 
njihovi otroci premalo gibljejo, nima-
jo časa za sprostitev in razvedrilo in 
se poredko družijo z ostalimi starši in 
otroki. Vse to močno vpliva na otro-
kov čustveni in psihofizični razvoj. 

Družinski dan smo tako skuša-
li izkoristiti za izvedbo aktivnosti, 

kjer bi se lahko otroci skupaj s star-
ši sprostili, se razgibali, opravili 
skupaj nekaj gibalnih nalog ter ta-
ko preživeli nekaj lepih trenutkov. 
Na druženje smo povabili še osta-
le člane družine: babice, dedke, 
sestre, brate ter tako skušali zbra-
ti vso družino. Za izvedbo družin-
skega dne smo vzgojiteljice skupaj 
sestavile enotne smernice, ki smo 

Družinski dan
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Letošnji 8. marec je bil za naš vr-
tec žalosten dan. Že navsezgodaj, 
ob 5. uri zjutraj, me je zbudil tele-
fon. Klical me je šofer avtobusa, ki 
je imel parkiran avtobus na postaja-
lišču ob vrtcu. »Pridi takoj v vrtec, 
vrtec gori!« mi je sporočil z razbur-
jenim glasom. Nisem mogla verjeti, 
da se to res dogaja. V hipu sem bila 
oblečena. Ko sem pripeljala na glav-
no cesto, sem zagledala gasilni avto, 
ki je z utripajočo lučjo hiti v smeri 
proti Trsteniku. V srcu me je stisni-
lo, saj sem vedela, da gasilci hitijo 
reševat naš vrtec. Na prizorišče smo 
se pripeljali sočasno. Gasilci me ni-
so pustili v stavbo, češ da je preveč 
nevarno. V tem času sem premišlje-
vala, kam bomo šli z otroki, ki obis-
kujejo vrtec.

      V eni uri je bil požar pogašen 
in v spremstvu gasilca sem si lahko 
ogledala pogorišče. Nisem si misli-

la, da je tako hudo. Igrače, s kate-
rimi so se otroci še prejšnji dan ta-
ko veselo igrali, so bile stopljene 
ali ožgane. Uničila jih je vročina, ki 
se je razvila ob požaru. Na mizah 
in stolih je bila stopljena plastika, 
ki je kapljala z goreče strehe. Knji-
ge, ki niso zgorele, so bile polne čr-
nih mastnih saj. Mislila sem si: »To 
so samo grde sanje.« Odšla sem na 
dvorišče vrtca, kjer sem sprejemala 

starše z otroki. Vsakemu od njih 
sem razložila, kakšna nesreča nas je 
doletela in jih hkrati prosila, če lah-
ko odpeljejo ta dan otroka v kakšno 
drugo varstvo, kje bomo v nasled-
njih dneh, pa jih bom obvestila po 
telefonu.

     Sestali smo se z našo ravnate-
ljico Danico Gaber in vodstvom OŠ 
Simona Jenka na Trsteniku. Odločili 
smo se, da bomo z otroki čas adap-
tacije preživeli v šoli. V šoli so nas 

učiteljice in učenci lepo sprejeli. V 
tem času smo se z otroki veliko po-
govarjali o požaru. Zavedala sem se, 
da se moramo z otroki čim več po-
govarjati, hkrati pa sem skrbela, da 
smo skupaj natančno spremljali ob-
novo naše igralnice. Otroci so opa-
zovali delavce pri gradbenih delih. 
Ekipa, ki je skrbela za hitro adapta-
cijo vrtca, je bila res organizirana, 
saj smo z otroki lahko vsakodnevno 
opazovali, kako dobiva igralnica no-
vo podobo. V manj kot mesecu dni 
smo se lahko vrnili nazaj v vrtec. 
Naša igralnica je sedaj svetla, opre-
mljena z novim pohištvom in igra-
čami, ki so jih darovali posamezniki 
in sponzorji. Vsi smo se veselili ob-
novljenega vrtca.

Anka Vidmar, vzg. 
Kranjski vrtci, Trstenik

Požar v vrtcu Ježek

jih prilagajale starosti in sposobno-
stim otrok. 

Dan naj bi bil sestavljen iz:
- kratkega kulturnega programa;
- skupne vadbene ure:
	 o	 ogrevanje ob živahni glasbi,
	 o	 razgibavanje z rekviziti,
	 o	 izvajanje posameznih gibal-

nih nalog in
	 o	 umirjanje ob nežni glasbi.

Za konec smo pripravili še prese-
nečenje za starše – EKO nakupoval-
no vrečko z risbo in imenom otro-
ka (naš vrtec si je pridobil naziv 
EKO vrtec, zato so za presenečenje 
otroci staršem podarili EKO naku-
povalne vrečke, ki bi naj zamenja-
le okolju neprijazne PVC vrečke) ter 
skupno druženje vseh prisotnih ob 
zakuski.

Odziv na druženje je bil zelo po-
zitiven, saj se je družinskega dne 
udeležila večina staršev, še pose-
bej pa so bili vabila veseli ostali dru-
žinski člani. Srečanje je potekalo 
v prijetnem in živahnem vzdušju. 
Prvotno je bilo predvideno, da bo 

»družinski dan« trajal približno eno 
uro, vendar se je na željo vseh pri-
sotnih nekoliko podaljšal. Najdlje 
smo se zadržali pri izvajanju posa-
meznih nalog na vadbenih posta-
jah. Starši so aktivno sodelovali ter 
tako dali vzgled tudi otrokom. 

Ob zaključni zakuski smo strnili 
vtise in skupaj ugotovili, da lahko, 
če si le močno želimo, upočasni-

mo kazalce ter naredimo nekaj do-
brega zase in svoje otroke. Sklenili 
smo, da podobno druženje ponovi-
mo še kdaj.

Barbara Šmit, dipl. vzg. 
Vrtec pri OŠ Rogatec
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V našem vrtcu imamo v dveh he-
terogenih oddelkih 33 otrok. V le-
tošnjem letu smo že drugič vključe-
ni v Unicefov projekt, z namenom, 
da bi pri starših in otrocih spodbu-
dili čut solidarnosti do tistih, ki živi-
jo v pomanjkanju in  revščini. Izva-
jali smo ga v mlajšem heterogenem 
oddelku. 

Starši se radi udeležujejo dopol-
danskih in popoldanskih ustvarjal-
nih delavnic, kjer si izmenjujemo 
različne povratne informacije in iz-
kušnje. Z njihovo pomočjo smo tu-
di v letošnjem letu izvedli projekt 
»Punčka iz cunj«. Kot uvod v pro-
jekt smo si najprej uredili kotiček 

»Dom«, kjer so se otroci igrali z »do-
jenčki« različnih ras. Otroci so »do-
jenčke« oblačili, hranili in ob igri z 
zanimanjem prisluhnili razlagi, da 
je Zemlja od vseh ljudi in smo si 
dolžni med seboj pomagati.

Mamice otrok, ki so po pokli-
cu šivilje, so v vrtec prinesle šival-
ni stroj, kroje za oblačila in polno 
vrečo raznovrstnega blaga. V do-
poldanskih in popoldanskih ura 
smo v ustvarjalnih delavnicah zašili 
kar nekaj punčk iz cunj. Za vse, čr-
ne, bele in rumene, smo oblikova-
li osebne izkaznice in jih opremili z 
vsemi najpomembnejšimi podatki: 
ime, datum rojstva, kraj izdelave, 

ime izdelovalca ter nalepili njihove 
fotografije. Punčke smo oblekli in 
jih dali v kotiček »Dom« ter se z nji-
mi igrali. Naslednje dni smo od do-
ma prinašali vse, kar so punčke po-
trebovale za »življenje«.

Po predhodnem dogovoru smo 
se odločili, da bomo punčko, ki smo 
jo imenovali Ana, poslali v organi-
zacijo UNICEF. Z izkupičkom pro-
daje bomo tako poskrbeli za zdrav-
je vsaj enega otroka. 

Metka Sudec in Gabrijela Glavač, vzg. 
Vrtec pri OŠ Razkrižje

Pomagali smo vsaj enemu otroku

Otrokom želimo omogočiti zdrav 
razvoj na vseh področjih in zaradi 
tega smo se strokovne delavke vrtca 
Mežica še posebej razveselile pro-
jekta Medi Medo. ‘’Kaj pomeni in 
kako poteka?’’ smo bile radovedne. 
Osnovni moto projekta Medi Medo 
je odpravljanje morebitnega stra-
hu pred obiskom zdravnika, zoboz-
dravnika, bolnice, bele halje …

Pobudnica projekta je domačin-
ka Maja Navotnik, ki je končala štu-
dij stomatologije. Povabila nas je k 
sodelovanju in nam podala nekaj 
smernic za izvajanje projekta. Zde-
lo se nam je zanimivo, zato smo se 
dela navdušeno lotile.

Kako je potekal projekt?
Po igralnicah so potekale usmer-

jene dejavnosti v zvezi z zdravjem, 
zdravniki, obiski ambulante, lekarne 
… Ustvarjalne delavnice na to temo 
so se odvijale po vseh skupinah, ak-
tivno smo vključile tudi starše in sta-
re starše, predvsem tiste, ki delajo v 
zdravstvu. Oskrbeli so nas z materia-
lom za igro (embalaža zdravil, povoji, 
gaze, zaščitne maske, halje, plastične 
posodice za shranjevanje zdravil, be-
ležke …), od doma so prinašali brošu-
re in knjige, izdelali so si zdravstvene 

kartice, skratka, ves vrtec je bil pre-
žet s pričakovanjem in obenem izred-
no aktivnostjo otrok. Ob pogovorih in 
igri je nastajalo veliko pobud in v in-
terakciji s starši in osebjem v ambu-
lanti so si razvijali lastno družbenost 
ter si širili vedenje o nalezljivih bolez-
nih, zdravljenju, pomoči in vživljanju 
v vlogo bolnika, zdravnika, zoboz-
dravnika, farmacevta …

Ko so bili z osnovami dodobra sez-
nanjeni, je v vrtec prišlo osem študen-
tov medicine različnih smeri (nekate-
ri izmed njih so študij že zaključili in 
so zaposleni v zdravstvenih ustano-
vah). Eno izmed igralnic so spremeni-
li v bolnišnico. V njej so uredili lekar-
no, svojo ordinacijo so imeli zdravnik 
splošne medicine, zobozdravnik, ki-
rurg, rentgenolog, psihologinja in 
medicinska sestra, ki je v čakalnici 
sprejemala bolnike in jih usmerjala. 
Izvajalci  projekta so s sabo prinesli 
ves material, različne pripomočke za 
zdravljenje, rentgen, plakate …; oble-
čeni so bili v zdravniške halje. Bolniki 
so bili otrokove igrače – igrače, ki otro-
ku pomenijo največ in so jih prinesli 
od doma. V čakalnici so oddali zdrav-
stvene kartice in medicinski sestri po-
vedali, za čem je zbolel njihov med-
vedek, punčka, junak iz risanke … V 

njenem spremstvu je otrok odšel do 
ustreznega zdravnika, ki se je z njim 
najprej pogovoril. Ko je oskrbel paci-
enta, je predpisal še ustrezna zdravila 
in otroka napotil v lekarno. Otroci so 
iz ambulante prihajali sproščeni, na-
smejani, z žarom v očeh so pripove-
dovali, kaj se je zgodilo ter da se nji-
hova igrača ni bala zdravnikov in tudi 
oni ne. V rokah so stiskali povito pun-
čko, medvedka s pozdravljeno tačko, 
zajčka z ozdravljenim zobom, Nodija 
z mavcem na nogi …

Ta dan je bil naš vrtec bolnišni-
ca. Pa ne samo ta dan, še sedaj se v 
vrtcu odvijajo dejavnosti v poveza-
vi z zdravjem in kotički z ambulan-
to in lekarno so postali naša stalni-
ca. Dosegle pa smo tudi cilj, ki je bil 
s tem projektom zastavljen: otroci se, 
po pripovedovanju staršev in odzivih 
otrok, veliko manj bojijo obiska kate-
rega koli zdravnika.

Ta projekt poteka po večjih mestih 
Slovenije, da pa smo ga lahko izvedle 
pri nas, v manjšem koroškem kraju, 
se zahvaljujemo vsem, ki so nam to 
omogočili.

Milena Starc, dipl. vzg. 
Vrtec pri OŠ Mežica 

Zdravniki v vrtcu
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Stalna skrb za strokovni razvoj je pogoj 
za avtonomijo vrtcev

Se še spominjate svojega vtisa ob 
prvih srečanjih z vrtcem? Kaj ste 
želeli spremeniti?

Prav dobro se spominjam prvih 
srečanj z vrtcem. Še ko je moja hči 
hodila v vrtec, sem si predvsem žele-
la, da bi imele strokovne delavke dru-
gačen odnos do otrok in več strokov-
ne samozavesti. Cenila sem njihovo 
delovno prizadevnost in veliko skrb 
za varnost otrok. Motilo pa me je, da 
je bilo njihovo delo naravnano pred-
vsem na vso skupino otrok ter togo 
izvajanje načrtovanega programa,  
katerega uresničevanje se je zrcalilo 
v dokazljivih  rezultatih (otroški iz-
delki, naučene pesmice ipd.). Togost 
in skupinska rutina je bila prisotna 
tudi pri vsakodnevnih dejavnostih, 
kot so hranjenje in  počitek. Otroci so 
se morali v celoti prilagajati takšne-
mu načinu dela; kazni in zastraševa-
nje so bila običajna vzgojna sredstva. 
Najlepši spomin na vrtec iz tistega 
obdobja je tečaj smučanja. Vzgoji-
teljice in pomočnice vzgojiteljic so 
z veliko požrtvovalnostjo sedem dni 
vozile otroke na Ulovko in jih učile 
ter tudi naučile smučati. Za to sem 
jim še vedno hvaležna. Pozneje sem 
se srečala z vrtcem, ko sem postala 
pomočnica ravnateljice Viških vrtcev 
in sem vodila enoto vrtca. Seveda je 
bil pogled na vrtec od znotraj druga-

čen. V tem vrtcu je bilo vzdušje bolj 
demokratično in s tem tudi prijaz-
nejši in bolj razumevajoč odnos do 
otrok. Še vedno pa so bile vzgojite-
ljice pri načrtovanju in izvajanju pro-
grama usmerjene bolj k rezultatom, 
manj k procesu; bolj k celotni sku-
pini, manj k posameznim otrokom 
ali skupinam otrok, posebno »mali 
šoli«. Po eni strani so otroke prece-
njevale v akademskem smislu, to je v 
smislu šolskega učenja, po drugi pa 
podcenjevale v intelektualnem smis-
lu. Od otrok se je pričakovalo vztra-
janje in natančnost pri izpolnjevanju 
nalog za pridobivanje določenih veš-
čin. Naloge so bile pogosto iztrgane 
iz konteksta, v njih otroci niso vide-
li smisla, potrudili pa so se, da bi jih 
izpolnili čim boljše, zaradi pohvale 
oziroma nagrade (zvezdica, čebeli-
ca ipd.). Takšne vrste nalog sicer lah-
ko ob ustreznem vodenju in podpori 

odraslega pomenijo prispevek k raz-
voju otrokovih veščin, pa tudi vztraj-
nosti in pridobivanju občutka za 
lastni napredek. Otrokovo mišljenje 
na kompleksnejši ravni pa se razvija 
ob vsebinah in dejavnostih, ki so po-
vezane z njegovim življenjskim kon-
tekstom in ga spodbujajo k odkriva-
nju novih pomenov,  novih povezav, 
k iskanju novih rešitev. Ugotavljala 
sem, da je takšnih izzivov za otroke 
premalo. Včasih sem rekla, da je za-
nje v zadnjem letu pred vstopom v 
šolo v vrtcu vse »premajhno«: mize 
in stoli so bili prenizki, ležalniki pre-
kratki, program vsebinsko premalo 
spodbuden ... Motila me je tudi še 
vedno prevladujoča skupinska dnev-
na rutina, posebno v času počitka. 
Poleg tega sem želela spremeniti na-
čin sodelovanja med vzgojiteljicami 
in pomočnicami vzgojiteljic. V mno-
gih primerih je bil hierarhičen, tako 

V letu 2006 praznuje petde-
seto letnico delovanja tudi 
Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo. 

 Čestitkam ob okroglem jubi-
leju se pridružuje tudi  naša 
revija. V želji, da kar najbolj 
verodostojno opozorimo slo-
venske vrtce na  pomen dose-
danjega dela zavoda v zvezi z 
razvojem javnih vrtcev, smo 
za pogovor zaprosili dolgolet-
no pomočnico direktorja za-
voda, mag. Marjeto Domicelj.

mag. Marjeta Domicelj
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da ni bilo možno govoriti o strokov-
nem sodelovanju, temveč le o dode-
ljevanju in izpolnjevanju nalog – po-
močnice vzgojiteljic so bile v izrazito 
podrejenem položaju. Želela sem, da 
bi se v vrtcu razvilo timsko delo zno-
traj posameznega oddelka in med 
oddelki, na ravni celega vrtca.

Katero od spoznanj, ki so vam jih 
dale različne izkušnje z vrtci v tu-
jini, bi še posebej poudarili?

Videla sem kar nekaj vrtcev v Ve-
liki Britaniji, Avstriji, Španiji, Italiji 
in na Hrvaškem. Vrtce v tujini, pred-
vsem v državah Evropske skupnosti 
in ZDA, pa sem posredno spoznavala 
tudi preko strokovne literature in iz-
menjave izkušenj s strokovnimi ko-
legi na mednarodnih srečanjih.  

Ob teh izkušnjah sem ugotavlja-
la, da smo na institucionalno pred-
šolsko vzgojo v naši državi lahko 
ponosni. Redke so države, ki bi se 
lahko pohvalile s tako gosto javno 
mrežo kakovostnih vrtcev za otroke 
od enega lata starosti do vstopa v šo-
lo. Drugače povedano, s tako široko 
dostopnostjo do kakovostne predšol-
ske vzgoje, tudi za najmlajše otro-
ke. Med vsemi pristopi na področju 
predšolske vzgoje, s katerimi sem se 
posredno ali neposredno seznanila, 
me je najbolj navdušil pristop Reg-
gio Emilia. Prvič sem se s tem pristo-
pom teoretsko seznanila v ameriški 
reviji Young Children leta 1992,  kjer 
je bil predstavljen vrtec Diana, eden 
izmed vrtcev iz Reggio Emilie. Vrtec 
je namreč decembra 1991 na izboru 
»Deset najboljših šol na svetu« dobil 
prvo mesto v kategoriji predšolska 
vzgoja. Predstavitev vrtca v omenjeni 
reviji me je izredno pritegnila in že-
lela sem si, da bi vrtce v Reggio Emi-
lii tudi videla. Želja se mi je izpolnila 
po šestih letih, ko sem se udeležila 
tridnevnega seminarja v RE. Na se-
minarju so nam nosilci pristopa Reg-
gio Emilia predstavili celotni razvoj 
predšolske vzgoje v tej regiji, od te-
oretičnih izhodišč in zamisli za nji-
hovo uresničevanje, do praktičnih iz-
peljav v vrtcih. Ko razmišljam, kaj je 
bilo tisto, kar je naredilo name naj-
večji vtis v vrtcu, je bil to neizmerno 
resen in spoštljiv odnos odraslih do 
razvijajočega se otrokovega uma. Ta 

odnos se zrcali v opremljenosti pros-
torov, v skupnih dejavnostih otrok in 
odraslih, v skrbni dokumentaciji ko-
mentarjev, vprašanj, idej otrok in ne 
nazadnje v izdelkih otrok, ki kažejo 
njihovo izredno intelektualno in ču-
stveno vpletenost v dejavnosti. Stri-
njam se z besedami profesorja Ho-
warda Gardnerja: »Toliko je bilo že 
zapisanega o močeh mladega uma, 
pa vendar ga tako redko lahko vidi-
mo v polni akciji. V Reggio pa vzgoji-
telji vedo, kako poslušati otroke, ka-
ko jim omogočati lastno iniciativo, in 
jih hkrati voditi na produktivne nači-
ne«. Te besede je zapisal v uvodu h 
knjigi Sto jezikov otrok: pristop Reg-
gio Emilia v predšolski vzgoji, v ka-
teri glavni protagonisti pristopa, vsak 
s svojega zornega kota, predstavlja-
jo teorijo in prakso predšolske vzgo-
je v Reggio Emilia. V pristopu Reggio 
Emilia so jasno razvidni vsi elementi 
učinkovite prakse, ki so zadnji dve le-
ti predstavljali osrednjo vsebino dela 
mreže mentorskih vrtcev: kontekst, 
skupne dejavnosti otrok in odraslih, 
spodbujanje jezikovnega razvoja 
skozi vsa področja dejavnosti, misel-
ni izzivi, didaktični pogovori.   

Nekatere študentke predšolske 
vzgoje ob delu se vas spominjamo 
kot predavateljico Filozofske fakul-
tete, ki je v marksistično obarvan 
program vnašala drugačen pogled 
na Freuda in njegove naslednike, 
predstavila Maslowa, Fromma in 
druge humaniste, E. Eriksona in 
Vigotskega ... 

Program predšolske pedagogi-
ke je vsebinsko zasnovala profesori-
ca Milica Bergant in izvajala sem ga 
pod njenim mentorstvom. Vendar pa 
sem se dejansko najbolj poglabljala 
v avtorje, ki ste jih navedli, ker sem 
ob študiju njihovih teorij našla od-
govore in razlage za mnoge vzgibe 
in motive ter odzive ljudi – otrok in 
odraslih, tako v službenem kot oseb-
nem življenju. Relativno velik pou-
darek sem dajala teoriji tudi zato, ker 
sem bila in sem še vedno prepriča-
na, da je poznavanje in razumevanje 
teoretičnih izhodišč in predpostavk 
izredno pomembno za vsakokratno 
ustrezno izbiro ciljev, vsebin, oblik, 
metod in sredstev pri neposrednem 

delu z otroki. Seveda sama teorija ne 
more nadomestiti praktičnih izku-
šenj, jih pa osmišlja in povezuje v ce-
lovit sistem profesionalnega znanja, 
kar je osnova za strokovno samoza-
vest, svobodo in ustvarjalnost.   

Pozneje ste svoja prizadevanja 
strnili z mag. Jožico Ferjančič in 
drugimi sodelavci ter pripravili 
Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih. 
Izšel je 1996 leta in opredelil vred-
note in načela, ki delavce v vrtcih 
usmerjajo pri delu. Z njim ste 
sprožili pomembne spremembe 
vsaj v tistih vrtcih, ki smo kodeks 
poglobljeno proučevali. Kakšen je 
danes vaš pogled na to dogajanje?

Komaj verjamem, da je že deset 
let minilo od takrat, ko smo priprav-
ljali Kodeks etičnega ravnanja v vrt-
cih. Vesela sem, ko pravite, da smo s 
kodeksom sprožili pomembne spre-
membe v vrtcih, ki so kodeks poglob-
ljeno proučevali. S kolegico in prija-
teljico mag. Jožico Ferjančič imava 
na ta čas zelo lepe spomine. Takrat 
sva bili na Zavodu tesni sodelavki. 
Še pred tem sva sodelovali v skupi-
ni za pripravo Zasnove javnih vrtcev 
za Belo knjigo o vzgoji in izobraže-
vanju v republiki Sloveniji (1995), ki 
je predstavljala strokovne podlage za 
vsebinsko reformo vzgoje in izobra-
ževanja. V  Kodeksu etičnega ravna-
nja v vrtcih sva videli predvsem sred-
stvo, ki bi na osnovi prostovoljnega 
odločanja vodilo k demokratizaciji 
odnosov v  vrtcu, k večjemu upoš-
tevanju pravic otrok in odraslih, ter 
boljši strokovni presoji vsakodnev-
nih praktičnih rešitev. Odločili sva 
se, da bova poiskali sodelavce in 
prepričali strokovno javnost, da Ko-
deks potrebujemo. Za strokovno po-
moč pri pripravi kodeksa sva prosi-
li dr. Zorana Pavloviča. Sprva je bil 
malo skeptičen, po pregledu osnutka 
in daljšem razmisleku pa je v sodelo-
vanje privolil. Njegov vsebinski pri-
spevek h kodeksu je bil neprecen-
ljiv. Po dveh letih intenzivnega dela 
je Kodeks izdala Sekcija za predšol-
sko pedagogiko pri zvezi društev pe-
dagoških delavcev Slovenije. Poseb-
nost Kodeksa etičnega ravnanja v 
vrtcih je v tem, da se nanaša na vrtec 
kot celoto, in ne na posamezni stro-
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kovni profil, kot npr. etični kodeks 
zdravnikov, pravnikov idr. Zgled za 
takšno zasnovo kodeksa smo dobi-
li v podobnem kodeksu, ki ga je iz-
dalo že omenjeno ameriško Nacio-
nalno združenje za vzgojo v ranem 
otroštvu. Po našem mnenju je bila 
takšna zasnova utemeljena, saj mo-
ra vrtec, če naj nudi  otroku varno, 
prijazno in spodbudno okolje, v ka-
terem se bo dobro počutil in razvijal, 
delovati kot organizacijsko in stro-
kovno trdno povezana skupnost, v 
kateri je vsak član zavezan uresniče-
vanju skupnih ciljev in upoštevanju 
sprejetih načel. S tega vidika se nam 
je zdelo tretje poglavje kodeksa »Od-
govornost do delovne organizacije in 
sodelavcev« še posebej pomembno. 
V zadnjih desetih letih, torej po izi-
du Kodeksa, se je zgodilo v naši de-
želi na področju šolstva, in seveda 
tudi na področju predšolske vzgoje, 
mnogo pomembnih stvari. Sprejeti 
so bili boljši normativi, kadrovski in 
prostorski, vzpostavljen je bil sistem 
napredovanja vzgojiteljev in učite-
ljev, dobili smo visoko šolo za vzgoji-
teljice in potrjen je bil  Kurikulum za 
vrtce, izvedeno je bilo postopno uva-
janje Kurikula za vrtce, opravljeno je 
bilo spremljanje izvajanja Kurikula 
za vrtce. Mislim, da je primeren čas 
za ponoven pregled kodeksa ter  raz-
mislek o morebitnih spremembah, s 
katerimi bi ga posodobili in oživili. 

Sledilo je zelo intenzivno delo-
vanje za pripravo in sprejem Ku-
rikuluma za vrtce. Bili ste članica 
Področne kurikularne komisije 
za vrtce. Kako danes ocenjujete to 
obdobje?

Obdobje priprave Kurikula za vrt-
ce je bilo za člane Področne kuri-
kularne komisije po moji oceni ze-
lo zahtevno in naporno. Komisija je 
bila sestavljena interdisciplinarno. 
Usklajevanje znotraj skupine je bi-
lo izredno težko, dolgotrajno, včasih 
tudi napeto in neprijetno. Največ ča-
sa in energije smo porabili za pripra-
vo vsebinske zasnove celotnega do-
kumenta. Ko smo dosegli soglasje na 
tej točki, smo se razdelili v delovne 
skupine, ki so, okrepljene s strokov-
njaki praktiki, pripravljale posamez-
na poglavja. Nato je sledilo usklaje-

vanje vseh tekstov, prvo preverjanje 
v praksi preko študijskih skupin ter 
upoštevanje in vnašanje pripomb, 
drugo preverjanje v praksi in obliko-
vanje končnega teksta ter oddaja v 
presojo Nacionalnemu kurikuralne-
mu svetu. Po dopolnitvah teksta na 
osnovi zahtev Nacionalnega kuriku-
larnega sveta smo Kurikulum odda-
li Strokovnemu sveti RS za splošno 
izobraževanje, ki je Kurikulum potr-
dil na svoji 26. seji 18. 3. 1999. Zame 
osebno je bil ta del moje strokovne 
poti izredno zahteven, saj smo delo 
v področni komisiji opravljali poleg 
svojega rednega dela v službi. Ko po-
mislim nazaj, moram priznati, da je 
imela moja hči, takrat najstnica, za 
moje delo veliko razumevanja in me 
je v celoti podpirala. 

Po sprejemu dokumenta, Kuri-
kuluma za vrtce v letu 1999, se je 
začela temeljita kurikularna pre-
nova. Kurikulum se je uvajal po-
stopoma, v prvem in drugem kro-
gu. Kako ste spremljali in doživljali 
ta proces?

Pravzaprav se je intenzivno delo 
zame samo nadaljevalo. Na Zavodu 
RS za šolstvo sem bila nosilka projek-
ta postopno uvajanje kurikula. S sode-
lavkami, svetovalkami za predšolsko 
vzgojo, se tistega obdobja spominja-
mo kot obdobja plodnega timske-
ga strokovnega dela na vseh ravneh. 
Prednosti timskega dela smo spozna-
vale pri svojem delu na zavodu, ko 
smo pripravljale strategijo za imple-
mentacijo kurikula in podporna gra-
diva za projektne time v vrtcih. Mož-
nosti in prednosti timskega dela  pri 
načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 
kurikula smo želele približati tudi vo-
dilnim in strokovnim delavcem v vrt-
cih, kar nam je v veliki meri uspelo. V 
tistem obdobju so intenzivno delali ti-
mi strokovnih delavk, timi ravnateljic 
in svetovalnih delavk na regionalni 
ravni in seveda naš tim svetovalk na 
zavodu. Presojali smo prakso v vrtcih, 
kaj je dobrega, kje so vrtci že pred 
vsebinsko reformo začeli uvajati spre-
membe, in kaj je tisto, kjer bo potreb-
no iskati drugačne rešitve. Pozitivni 
premiki v smeri v praksi ter strokov-
na rast vseh udeleženih v projektu so 
nam vedno znova dajali energijo. To 

je bilo tudi obdobje razvoja resnično 
partnerskih odnosov med Zavodom 
in vrtci. Skupaj smo delali, iskali smo 
ustrezne rešitve, učili smo se drug od 
drugega.  

Kakšna je, po približno petih le-
tih dela po Kurikulumu za vrtce, 
vaša osebna ocena uspeha prenove 
v javnih vrtcih do sedaj?

Če vzamem kot kriterij presoje ci-
lje kurikula za vrtce, ki pravzaprav 
vsebujejo vso filozofijo oz. izhodiš-
ča vsebinske prenove, lahko rečem, 
da gre delo v vseh vrtcih v smeri ures-
ničevanja teh ciljev in da gre za pre-
cejšen uspeh. Vidne so spremembe 
pri konceptualizaciji in reorganiza-
ciji prostora in časa. Prostor je bolj 
funkcionalno izrabljen, lepše urejen, 
omogoča večjo fleksibilnost in ponu-
ja otrokom več spodbud, a jim hkra-
ti nudi tudi možnost individualnega 
umika ali pa osebne igre z enim ali 
dvema otrokoma. Tudi organizacija 
časa je fleksibilnejša in bolj usklaje-
na s potrebami otrok in staršev. Velik 
napredek je dosežen v kvaliteti odno-
sov v vrtcu: pri sodelovanju vzgojite-
ljice in pomočnice vzgojiteljice v od-
delku in med strokovnimi delavkami 
iz različnih oddelkov, pri sodelova-
nju vodilnih in strokovnih delavcev, 
pri sodelovanju med vrtcem in star-
ši. Zaživelo je timsko delo. Najpo-
membnejša sprememba, ki jo je pri-
nesla prenove v vrtcih, je spremenjen 
odnos do otrok. Odraža se v večjem 
poznavanju, priznavanju in upošteva-
nju individualnih značilnosti otrok, v 
omogočanju in spodbujanju njihove 
samostojnosti in možnosti soodloča-
nja pri vsakodnevnih rutinskih dejav-
nostih, kot sta hrana in počitek. Oce-
njujem pa, da so premiki k drugačni 
vlogi otroka v procesu učenja manj-
ši in počasnejši. V mislih imam tež-
je uveljavljanje razvojno procesnega 
pristopa, pri katerem je v ospredju 
ohranjanje in spodbujanje otrokove 
radovednosti, spodbujanje otrokove-
ga mišljenja s primernimi miselnimi 
izzivi na osnovi pozornega  sprem-
ljanja njegove igre in učenja, podpo-
ra otroku pri iskanju lastnih poti pri 
reševanju problemov,  spodbujanje  
otroka, da se izraža na različne nači-
ne ter  vodenje otroka pri razvoju za-
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vesti o lastnem  učenju in napredku. 
Posebno zadnji dve leti so na tem po-
dročju prizadevanja za spremembe  
intenzivna.  

Zavest vodilnih in strokovnih de-
lavk o pomenu spreminjanja vloge 
odraslih in vloge otrok se posredno 
kaže npr. v dejstvu, da je daleč najpo-
gostejša svetovalna storitev, ki jo vrtci 
želijo, Portfolio otroka. Preko te sto-
ritve se seznanjajo s konkretnimi na-
čini dela, ki omogočajo spremljanje 
in dokumentiranje otrokovega na-
predka in hkrati otroka postavljajo v 
aktivno vlogo pri igri in učenju. Tudi 
sicer ocenjujem intenzivno vključe-
vanje vodilnih in strokovnih delavk 
in delavcev v različne oblike uspo-

sabljanja in izobraževanja – od semi-
narjev, tematskih konferenc in sveto-
valnih storitev do študijskih srečanj 
v mreži mentorskih vrtcev –  kot iz-
redno pozitiven vpliv prenove. Verja-
mem, da je stalna skr b za strokovni 
razvoj eden izmed temeljnih pogojev 
za uresničevanje večje strokovne av-
tonomije, ki jo šolska reforma prinaša 
vzgojno-izobraževalnim institucijam 
na vseh ravneh.  Če strnem: pravza-
prav je vsebinska prenova prinesla v 
vrtce vse tiste spremembe, ki so se mi 
že ob mojih prvih stikih z vrtci zdele 
potrebne, da bi se izboljšala kakovost 
bivanja za otroke in odrasle. S tem ne 
mislim, da so cilji prenove v celoti iz-
polnjeni, temveč da so spremembe 

obsežne in pozitivne  in da je odprtih  
veliko možnosti za nadaljnje iskanje 
dobrih  rešitev.  

  
Kakšna je vaša osebna ocena oz. 

vizija nadaljnjega razvoja javnih 
vrtcev?

Ko razmišljam o viziji javnih vrt-
cev, si lahko dovolim, da pozabim na 
finančne in druge omejitve in si pri-
voščim malo domišljije. Mreža jav-
nih vrtcev bo ohranjena najmanj v 
sedanjem obsegu. Zagotovljeni bo-
do pogoji za ohranjanje in dvig kako-
vosti na strukturni in procesni ravni. 
Izboljšal se bo prostorski normativ 
– večja notranja igralna površina na 
otroka ter v vsakem vrtcu velik več-
namenski prostor. V oddelkih prvega 
starostnega obdobja bosta dve stro-
kovni delavki hkrati prisotni 8 ur. V 
vrtcih in oddelkih bodo strokovni 
delavci oblikovali različne izvedbe-
ne kurikule, ki bodo vsakemu otro-
ku omogočali, da se bo v vrtcu dobro 
počutil in se polno vključeval v raz-
lične zanimive dejavnosti. V šolo bo 
otrok odšel z lepimi spomini na vr-
tec, z zaupanjem v svoje zmožnosti, 
z željo po odkrivanju in spoznavanju 
novih stvari ter pripravljen na  druže-
nje in sodelovanje z vrstniki in odra-
slimi. Vodilni in strokovni delavci v 
vrtcih bodo zaradi dela, ki ga oprav-
ljajo, cenjeni in spoštovani. Sloven-
ski javni vrtci bodo znani in priznani 
kot kakovostni vrtci v Evropi.   

Vam in vašim sodelavkam in so-
delavcem čestitamo ob jubileju in 
vam želimo še naprej uspešno so-
delovanje z vrtci.

Betka Vrbovšek

Anika Maček (5,5 let); mentorica Ana Mlinarevič, Vrtc Tončke Čečeve - Hudinja
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V lanskem letu sem raziskovala 
načine, kako predšolskemu otro-
ku približati kulturo drugih na-
rodov. Preko Unicefovega projek-
ta »Punčka iz cunj«, v katerega je 
bil vključen naš vrtec, sem skuša-
la uresničevati učenje komunika-
cije preko lutke. Glavna junakinja 
celoletnega projekta je bila lutka 
Gaja, ki so jo izdelali otroci, jo po-
imenovali in poskrbeli za njeno 
garderobo. Oživela je takoj, ko je 
spregledala. Za otroke ni bila igra-
ča temveč še en prijatelj v skupini. 
Ob prisotnosti lutke so se izrazile 
spontane aktivnosti otrok: izraža-
nje čustev, skrb za lutko, dom za 
lutko, poimenovanje ulice, pohi-
štvo za lutko, omara za obleke z 
obešalniki, dialog z lutko in z dru-
gimi igračami, rojstni dan lutke, 
štetje na koledarju do Gajinega 
prihoda, humanitarna akcija pre-
ko lutke, pesem, izdelava Gajine 
dvojčice, pošta za lutko, tolažba, 
druženje pri obrokih … Preko nje 
smo spoznali otroke s posebnimi 
potrebami iz Belgije. 

Gaja je bila v Belgiji mesec dni 
na počitnicah. Otroci so jo spreje-
li za svojo. O njej so pisali dnev-
nik, jo nesli domov in zanjo skr-
beli. Lutka je postala projekcija 
posameznega otroka. Poleg Gaje, 
ki se je vrnila nazaj v Semedelo, 
pa je bilo v pošiljki iz Belgije tu-
di presenečenje. Ker je lutka pri-
potovala z letalom, ki naj bi sim-
boliziralo most med Slovenijo in 
Belgijo, so poslali tudi model leta-
la in material za izdelavo 24 letal. 
Dobili smo tudi enako knjigo, kot 
smo jo poslali v Belgijo, le da je bi-
la ta napisana v flamskem jeziku. 
Otroci so tako dobili novo izkuš-
njo, da je moč pisane besede brez-
mejna in da lahko oboji spoznamo 
isto zgodbo vsak na svojem koncu 
sveta v svojem jeziku.

Izdelave letala smo se lotili raz-
iskovalno, saj nam je omogočilo 
iskanje rešitve, kako obtežiti leta-
lo, da bo letelo tako kakor origi-

nal. Otroci so v raziskovanje vklju-
čili spontano starše, stare starše in 
rešitve so bile inovativne in zelo 
zanimive. Ob zaključku smo pri-
redili letalski miting in merili dol-
žino leta vsakega letala. Otroci so 
bili ob reševanju problema zelo 
domiselni in kreativni. Dejstvo, da 
poznamo otroke, ki so drugačni 
od nas, da govorijo drugi jezik in 
da drugače razmišljajo, naše otro-
ke ni motilo. Po fotografijah so po-
znali vsakega posebej po imenu, 
ki ni običajno za nas.

Iz Belgije smo dobili tudi ob-
isk. Nanj smo se pripravljali in 
iskali rešitve, kako se bomo spo-
razumevali. Predstavila se nam je 
glasbenica, ki je otrokom predsta-
vila čembalo, ki ga je sama izde-
lala in nanj zaigrala nekaj sloven-
skih pesmi. Tudi sama se je pred 
obiskom pripravila tako, da se je 
naučila nekaj osnovnih slovenskih 
besed. Ob spremljavi čembala smo 
ustvarili glasbeno pravljico, ob ka-
teri so se otroci naučili pesem v 
flamskem jeziku. Nova izkušnja 
je otroke naučila, da glasba lah-
ko združuje vse otroke sveta, da 
je notni zapis za vse enak in glas-
beni jezik ne pozna meja. Ob tej 
priložnosti je Radio Koper posnel 
glasbeno pravljico in poslušali so 
jo tudi v Belgiji v slovenskem jezi-
ku. V zahvalo smo otrokom iz Bel-
gije izdelali Gajino dvojčico in jim 
jo poslali. 

Sporočali so nam, da ji je ime La-
urien, kaj z njo počno in tako smo 
prenesli skrb za lutko tudi nanje. 

Na področju medkulturne vzgo-
je je bila Gaja močna spodbuda, 
saj je motivirala otroke k pozitiv-
nemu pristopu do razlik, iskanju 
podobnosti, razvijanju pozitivnih 
odnosov in solidarnosti. Ustvar-
jala je most do otrok, med otro-
ki in med različnimi kulturami. 
Izkušnje sem podprla s socialni-
mi igrami, ki so okrepile pozitiv-
no samopodobo otroka, spoznanja 
o sebi in drugih. Otroci so se uči-

li iz lastne neposredne izkušnje. 
S socialnimi igrami sem postavila 
temelj celoletnemu delu. Z prido-
bivanjem spoznanj o sebi in upoš-
tevanje drugih so otroci pridobili 
na samozavesti in hkrati ugotovili, 
da so njihove ideje uresničljive in 
dobre. Naučili so se govoriti o se-
bi in aktivno poslušati druge. Ob 
tem spoznanju sem se naučila bi-
ti pronicljiva pri opazovanju otrok 
in njihovem počutju. Z individual-
nim pristopom sem prišla do ve-
liko novih informacij. Izhajanje 
iz otroka je zelo zahtevno vzgoji-
teljevo delo. Ko ugotoviš, da je to 
prava pot h ustvarjalnem mišlje-
nju in kreativnosti otrok, veš, da 
je tvoje delo vredno. Naši projek-
ti so nastali ravno iz izhajanja iz 
otroka in njegovih pobud, zato so 
bili nenavadni, individualni in ori-
ginalni. S takim načinom dela na-
daljujem in se hkrati učim prido-
bivati nova spoznanja o delovanju 
skupine. 

Tatjana Umer, vzg. 
Vrtec Semedela, Koper

Medkulturne izkušnje otrok iz  
Vrtca Semedela

Otrok razvija predbralne in 
predpisne sposobnosti in 
spretnosti.

Razvija sposobnost miselne-
ga in čustvenega sodelovanja 
v literarnem svetu.

Posluša različne literarne 
zvrsti ter spoznava razlike 
in podobnosti med njimi.

Kurikulum za vrtce, str. 33
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Učenje je zelo kompleksen proces. 
Vključuje otrokovo notranjo motiva-
cijo, pridobivanje izkušenj z lastno 
aktivnostjo in vzgojiteljevo pouče-
vanje. V procesu soočanja otrokovih 
nepopolnih ali napačnih idej s svoji-
mi na novo pridobljenimi izkušnja-
mi, otrok sam konstruira nova spo-
znanja. Vzgojiteljica je tista, ki pri 
otroku spodbuja in uravnava proces 
soočenja obstoječih idej z novimi iz-
kušnjami, kar omogoči rekonstruk-
cijo znanja. Posebno v naravoslovju 
je načrtovanje daljšega procesa nuj-
no, obenem pa je potrebno izkoristi-
ti notranjo motiviranost otrok za raz-
lične dejavnosti in uporabiti več virov 
za učenje. 

Opis dejavnosti in učenja
V okviru naravoslovne teme »Živi 

svet okoli mene« smo v skupini pet- 
do šestletnih otrok pričeli z zbiranjem 
različnih semen in zelišč. Otroci so 
semena tipali, razvrščali, spoznavali 
razlike in podobnosti in tudi spozna-
vali zelišča po obliki in vonju. Porodi-
la se nam je ideja, da bi si na igrišču 
vrtca uredili pravi vrt in tako sprem-
ljali razvoj rastlin v neposrednem 
okolju. Idejo smo ponudili še sosed-
njima skupinama. Skupno smo nato 
izbrali primeren prostor na igrišču ter 
pričeli z urejanjem. 

Ugotavljali in predvidevali smo, 
kaj rastline potrebujejo za svojo rast. 
Vse, kar so otroci že vedeli, smo na-
risali in napisali kot miselni vzorec z 
naslovom »Od semena do rastline«. 
Ugotovili smo, da še marsičesa ne ve-
mo in ne poznamo. Nekatere odgovo-
re smo poiskali v izobraževalnih sli-
kanicah, nekatera vprašanja pa smo 
želeli rešiti s pomočjo predhodnega 
eksperimentiranja.

V ustrezni literaturi smo poiskali 
primerne postopke za pripravo eks-
perimentov, pri katerih bomo sprem-
ljali in opazovali kalitev semena. V 
naravoslovnem kotičku smo posejali 
fižol in posadili nekaj čebulic in go-
moljev. Že po nekaj dneh so na se-
menih (fižolu) in plodovih (čebuli, 
krompirju) nastale prve spremembe. 
Čebula, ki smo jo nataknili na daljši 

zobotrebec in jo položili na kozarec z 
vodo, je na vrhu ozelenela in pognala 
drobne bele nitke (korenine). Tudi na 
gomolju krompirja so bile že po ne-
kaj dneh opazne spremembe. Otro-
ci so spremembe pozorno opazovali, 
razlagali in označevali v svoje opazo-
valne dnevnike. Le pri korenju ni bilo 
sprememb. Postal je drugačne barve 
in pričel je gniti. Otrokom pojav ni bil 
jasen, zato so predlagali, da korenček 
zamenjamo z novim in tako smo tu-
di storili. O procesu gnitja in razpada-
nja pa smo se poučili v leksikonu za 
otroke. Pripravili pa smo tudi kontrol-
no skupino semen in plodov, za kate-
re pa smo izbrali prostor, ki je bil tem-
nejši in hladnejši. Po opazovanju in 
pogovorih smo ugotovili, da potrebu-
jejo rastline za rast in razvoj zrak, to-
ploto, svetlobo in vodo.

Na igrišču smo izbrali primeren 
prostor za vrt. Pričeli smo z ureditvi-
jo gredic. Zemljo smo najprej očistili, 

prelopatali in pognojili. Prostor smo 
razdelili na tri grede ter jih ogradili s 
kamenjem. Otroci so izkustveno spo-
znali proces nekega dela, orodja in 
prevzeli odgovornost. Vsaka skupina 
bo skrbela za svoje rastline. Otroci so 
grede poimenovali: cvetlična, zelišč-
na in zelenjavna greda. Pri zbiranju 
sadik so aktivno sodelovali tudi starši 
ter nam svetovali, kaj bi še lahko po-
sadili oziroma posejali. Otroci so sami 
sadili ali sejali, nasajeno mesto ozna-
čili s sličico rastline in gredo zalivali. 

Otroci svoj vrt s ponosom poka-
žejo tudi ostalim otrokom v vrtcu. Še 
vedno skrbijo zanj. Naša naloga pa 
s tem še ni zaključena. Rastline bo-
mo spremljali pri rasti še naprej, vse 
do razvoja odraslih rastlin in jih tudi 
uporabili za prehrano.

Darinka Belak, dipl. vzg. 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Kako smo urejali vrt
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Pred  dvema letoma, ko sem bila 
s skupino otrok na dvodnevnem le-
tovanju v CŠOD  »Čebelica«, so ime-
li tam naravoslovni kotiček. Vzga-
jali so pikapolonice, paličnjake … 
Meni osebno, pa tudi otrokom, je 
bil to zanimiv način spoznavanja 
narave in živalskega sveta. Ob tem 
se mi je utrnila misel, da lahko ima-
mo tudi v vrtcu naravoslovni koti-
ček, kajti akvarij z zlatimi ribicami 
smo že imeli. Gospo sem prosila, 
če lahko dobimo nekaj paličnjakov 
za v vrtec. Bila je zelo prijazna. V 
steklenem kozarcu sem jih domov 
odnesla kar deset, manjših in več-
jih. Ob vsakem pogledu nanje sem 
se veselila, kako jih bodo z zanima-
njem sprejeli otroci. 

Kakšen je paličnjak?
 Paličnjak (bacillus rossii) je 

okrog 10 cm dolga rastlinojeda žu-
želka iz reda ravnokrilcev (orthop-
tera). Je brez kril, ima varovalno 
barvo, obliko in držo. Razmnožuje 
se večinoma partenogenetsko. Ži-
vi na robidovju in šipku v Primor-
ju. Partenogeneza  (gr. parthenos = 
devica + geneza) pomeni  deviško-
rodnost. Gre za tip nespolnega raz-
množevanja, kjer se zarodek razvije 
iz neoplojenega jajčeca.

Otroci so jih z zanimanjem sprejeli
Čeprav so bili čudni in dolgonogi, 

dajejo videz paličice, so se otrokom 
priljubili. Imeli smo jih na polici, da 
so bili v nenehnem stiku z njimi. 

Ker posebno mlajši otroci še ni-
majo pravih občutkov, se je dogo-
dilo, da je kdo nerodno prijel palič-
njaka, pri tem pa se mu je odtrgala 
noga. Občutili so nelagodje, grozo, 
občutek bolečine. Velikokrat so se 
spomnili na to, saj so videli, kako 
je noga še malo migala. To je bilo 
za otroke zelo velika izkušnja. Sča-
soma so se naučili pravilnega rav-
nanja, jaz pa sem skrbno pazila, da 
paličnjak ni padel z rok in se po-
škodoval. Če je kdo hotel nepre-
vidno prijeti paličnjaka, mu je dru-
gi otrok to enostavno prepovedal s 
pojasnilom, da se mu lahko odtrga 
noga. 

V veliko zadovoljstvo jim je bilo 
skrbeti za hrano, kajti jedo samo ro-
bidove liste. Otroci so imeli vsako-
dnevno nalogo, da na vrtu poiščejo 
liste in jih dajo paličnjakom. To je 
bil ugoden trenutek, da prinesem še 
knjige, da se pozanimamo o razvoju 
in vrstah paličnjakov. Ob tem so na 
pomoč, z literaturo in informacija-
mi, priskočili tudi nekateri starši. 

Še večje veselje pa nam je bilo, 
ko smo opazili, da so se razvili mla-
dički. Bilo jih je zelo veliko, oko-
li petdeset. Sčasoma so nekateri od 
njih poginili. To je bil spet razlog za 
mnoge pogovore o življenjskem ci-
klusu, ki se začne z rojstvom, ved-
no pa zaključi, žal, včasih tudi pre-
zgodaj.

Nekateri otroci so želeli imeti 
paličnjake tudi doma, kar sem jim 
omogočila. 

Dogovorili smo se, da se morajo 
o tem pogovoriti s straši. Če jim oni 
dovolijo, potem jih lahko odnesejo 
domov. Tako je kar pet otrok dobi-
lo dovoljenje staršev, da imajo lah-
ko paličnjake doma. Z velikim zado-
voljstvom so mi pripovedovali, kaj 
se je z njimi godilo, kako so jedli in 
rasli. Kdaj so prišli tudi z žalostno 
novico o poginu. 

Otroci so jih tudi opazovali, pri-
merjali, preštevali noge, tipalke; ve-
deli so, kje se jih lahko prime, kako 
se znajo oprijemati tudi po steklu, 
kako se oprimejo kože in ostalih 
predmetov in stvari, kako se obna-
šajo, kako se premikajo, kako reagi-
rajo, kako spremenijo položaj, bar-
vo … Toliko zanimivih ugotovitev 
je bilo, pa tudi očitno povečane na-
klonjenosti do vsega živega v nara-
vi. Nekega dne so me otroci še pose-
bej presenetili, ko so s povečevalom 
(lupo) iskali jajčka in jih dajali na 
poseben krožnik. Celo beležili so, 
koliko mladičkov se je izleglo dolo-
čen dan. 

Toda življenjska doba paličnja-
kov je kratka, tako se nam je število 
paličnjakov postopoma zmanjševa-
lo. Nekaj odraslih paličnjakov sem 
pred počitnicami spustila v robidov-
je. Pogosto sem hodila gledat, kje 
so. Sedaj jih že kar nekaj časa nisem 
opazila v naravi.

Dijana Pečjak, vzg. 
Vrtec pri OŠ Žužemberk

Paličnjaki v naravoslovnem kotičku

Kaj sta nas naučila skakača
V okviru teme Živi svet okoli me-

ne je ena izmed podtem spoznava-
nje živalskega sveta v otrokovi ne-
posredni okolici. Ob načrtovanju 
teme smo se v kurikularnem timu 
oddelkov 3–6 vzgojiteljice dogovori-
le, da bomo v vsaki skupini spozna-
li kakšno žival, ki bo z nami lahko 
daljši čas. Želele smo, da jo otroci 

dobro spoznajo, skrbijo zanjo in v 
procesu spoznavajo živalski svet.

     Kako izbrati primerno žival 
za življenje v igralnici? Že kar nekaj 
izkušenj imamo z ribicami, palič-
njaki, skakači. Ko se je znova ponu-
dila priložnost, da lahko takoj dobi-
mo skakača, sem se odločila. Vedela 
sem, da so otrokom zanimivi, ker so 
ljubki, zelo živahni, hitri, pa tudi za 

nego in hranjenje primerno zahtev-
ni.

S pomočnico sva pripravili vse 
potrebno v kotičku narave in v viva-
riju za skakača. Žival sva prvič da-
li v škatlo. Otroci so ugibali, kdo je 
v škatli: zajec, muca, jež? Slišali so 
praskanje, grizenje, šumenje. Otroci 
so sklepali, da so miške. Ko sem jim 
pokazala par skakačev, so še ved-
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no trdili, da sta miški. Vendar smo 
v didaktičnem pogovoru kar kma-
lu ugotovili, da imata veliko daljši 
rep in nenavadno dolge zadnje tač-
ke. Prav zaradi dolgih zadnjih tačk 
lahko skakač skoči visoko in od tod 
tudi njegovo ime. Ko smo ju dali v 
vivarij, so ugotavljali, da sta zelo hi-
tra, živahna, radovedna in na trenut-
ke prav zabavna in smešna. Nepre-
stano nekaj brskata, kopljeta. Zakaj 
je tako? Pogledali smo v izobraže-
valno slikanico in poiskali vse, kar 
nas je še zanimalo o skakačih. Izve-
deli smo, da je več vrst skakačev. Iz 
fotografij smo razbrali, da sta naša 
dva mongolska skakača, saj sta sive 
barve, v pesek kopljeta rove– otroci 
takoj povežejo, da zato kopljeta po 
žagovini. Ugotovili so, da mora bi-
ti kletka zato višja, ker pač skačeta 
visoko.

Kaj bosta jedla? Vidimo, da ima-
ta ostre in močne zobe za glodanje. 
Otroci povežejo: kot veverica, zajec. 
Izvemo, da spadata med glodalce. 
Naučimo se, da ju lahko hranimo 
s semeni, posušeno zelenjavo (hra-
na za hrčke) in kakšnim koščkom 
jabolka in korenja. Všeč jima je tu-
di seno, saj ga uporabita za grizlja-

nje in za gnezdo. V kletko na željo 
otrok postavimo tudi hišico v obli-
ki jabolka. 

V igralnici smo jima našli prime-
ren prostor na široki polici starega 
okna. Zdaj sta z nami že mesec dni. 
Vsak dan se otroci ob prihodu v ig-
ralnico ustavijo ob kletki, komenti-
rajo kaj vidijo, ju nahranijo. Dobila 
sta tudi svoja imena – Repko in Siv-
ko. Otroci so namreč opazili, da ima 
en skakač rahlo ukrivljen rep.

Sami poskrbijo tudi za hranjenje, 
enkrat sodelujejo pri čiščenju klet-
ke, otroci vedo, da morajo biti pri 
neposrednim srečanju z njima mir-
ni, tihi. Takrat rada splezata v po-
nujeno dlan, jo ovohata, žgečkata z 
dolgimi brki.

 Ti dve mali živali pri otrocih vsa-
kodnevno spodbujata zanimanje tu-
di za druge živali, radovednost in 
odgovoren odnos. Učimo se ju pra-
vilno prijeti. Otroci so veseli, ka-
dar jih zabavata. Včasih se ob jutrih 
skrijeta v žagovino in ko pridemo 
do kletke, brž pokažeta najprej smr-
ček, nato ušesa in glavo ter že ra-
dovedno gledata naokrog. Pogosto 
se lovita v žagovini, iz sena naredi-
ta gnezdo. Otroci so zdaj prepriča-

ni, da bosta dobila mladičke, saj so 
opazili, da sta se parila. Tudi to pre-
senečenje nas še čaka. Kadar imamo 
za malico jabolka, vedno skrbijo, da 
jih dobita tudi skakača. Naj povem, 
da zdaj tudi tisti otroci, ki niso pre-
več marali olupkov, pojedo, tako kot 
skakača, čisto vse.

Skupaj z otroki smo na osno-
vi pridobljenih izkušenj s skakače-
ma naredili slikovni miselni vzorec 
o skakačih. Vsak si ga je narisal tu-
di v svoj naravoslovni dnevnik. S 
pomočjo slikovnega materiala sem 
otrokom izdelala tudi didaktično 
igro. K osrednji sliki živali otrok išče 
ustrezne slike, kaj ta žival potrebuje 
za življenje. Spoznanja, ki smo jih 
pridobili s skakačema, uporablja-
jo tudi v novih srečanjih z živalmi. 
Uporabljajo več virov za pridobiva-
nje odgovorov na svoja vprašanja. 
Povečal se je pozitiven čustveni od-
nos do vse žive narave. Več je za-
nimanja za živi svet okoli njih, več 
radovednosti in raziskovanje narav-
nega okolja, še posebej igrišča.  

Marina Kačič, vzgojiteljica 
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Čas tako in drugače
Klemen navdušeno pripoveduje Žanu:
- Veš, Žan, nikoli več me ne bo v vrtec. Grem za cel 

teden na Roglo!

Pogovarjamo se, kdo je že kdaj obiskal knjižnico. 
Sara: Bom vprašala mamico, ali sva bili takrat, ko 

mene še ni bilo.

Sporočilo pa tako
Med igro se dve deklici pogovarjata po mobilnem 

telefonu, ki sta si ga izdelali iz kartona. 
Prva deklica ugotovi: Slaba zveza je, ne slišim!
Druga jo pogleda in vpraša: Ti pošljem kar »jes 

sem jes«?

Poklic ali klic?
Vzgojiteljica se pogovarja z otroki o poklicih star-

šev. Otroci naštevajo razne poklice, Marko pa zelo 
resno:
- Moj ati pa nima več poklica!
- Res ne?, se čudi vzgojiteljica.
- Ker je izgubil telefon, ji pojasni Marko.

Sodobna družina
Otroci se igrajo družinske igre. Vzgojiteljica želi 

obogatiti njihovo igro z novo idejo in jih vpraša:
- Kaj boste skuhali za kosilo?
- Nič ne kuhamo, odgovori deklica, gremo na pico!

Kupčija v vrtcu
Prvi deček: - Mi posodiš svoj avtomobilček?
Drugi deček: - Kaj mi daš za to?
Prvi deček: - Lahko se z menoj igraš.
Drugi deček: - Kar dam ti ga!

ANEKDOTE IZ VRTCEV
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Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Že nekaj let ste predstojnik oddelka 
predšolske vzgoje na Pedagoški fa-
kulteti v Mariboru. Kakšne so vaše 
odgovornosti?

Delo predstojnika oddelka pred-
šolske vzgoje na Pedagoški fakulteti 
je funkcija, ki jo je potrebno opravlja-
ti, saj gre za nujna dela, ki omogoča-
jo delovanje sistema. Glavnina dela je 
usmerjena v administrativna, organi-
zacijska, povezovalna opravila, da de-
lo na oddelku gladko teče. Gre za pri-
pravo urnikov, servis študentom, skrb 
za uspešno končevanje študija, usmer-
janje dela pri diplomah, komunikacijo 
med oddelkom in vodstvom fakultete 
ter podobno. Žal je vse skupaj preveč-
krat v celoti nepovezano s stroko. Kon-
ceptualnih odločitev in promocije moči 
je manj. Pomembne odločitve, pove-
zane npr. s prenovo programov, izva-
janjem izrednega študija na različnih 
dislociranih lokacijah, za kar obsta-
ja velik interes različnih lokalnih oko-
lij, se sklepajo na oddelku kot celoti, s 
konsenzom, oziroma z večino. 

Visoko šolstvo je v procesu prenavlja-
nja. O tem se veliko piše in govori. Za-
nima nas, kako vidite nadaljnji razvoj 
študijske smeri predšolske vzgoje v 
razmerah bolonjske usmeritve?

Z bolonjsko prenovo ostaja študij 
predšolske vzgoje triletni dodiplomski 
program, oziroma program prve bo-
lonjske stopnje. Le vsebinsko in orga-
nizacijsko se prilagaja reformnim za-
htevam. Še več bo prakse, precej več bo 
izbirnosti, teža študija se bo iz preda-
vanj nagnila v prid – z vidika študenta 
– aktivnim oblikam dela, seminarjem, 

vajam. In vse obveznosti in aktivnosti 
študentov bodo ovrednotene s kredit-
nimi točkami, kar bo program naredi-
lo lažje primerljiv z drugimi tovrstnimi 
programi v svetu. Za premike v odnosu 
partnerskega odnosa med ponudniki–
profesorji in uporabniki–študenti, pa 
bo, bolj kot na novo napisano progra-
mi, potreben čas. Pomembnejše, kar se 
študiju predšolske vzgoje lahko dogodi 
znotraj bolonjske prenove, je možnost 
nadaljnjega študija. Na oddelku ob 
omenjenem dodiplomskem pripravlja-
mo tudi dvoletni podiplomski program 
predšolske vzgoje, oziroma program 
druge bolonjske stopnje, s čimer bomo 
– v primeru, da bo program potrjen – 
omogočili našim študentom, oziroma 
v prvi vrsti študentkam, nadaljevanje 
matičnega študija naprej po vertikali. 
Kar je naša skupna želja že kar nekaj 
časa. S tem bi se izenačili z državami, 
ki to že omogočajo.

V vrtcih podpiramo vaša prizadeva-
nja, saj potrebujemo vzgojiteljice in 
vzgojitelje, ki bi bili, poleg osnovnega 
dela s predšolskimi otroki, dodatno 
usposobljeni za strokovno delo z na-
darjenimi otroki na posameznem 
ožjem strokovnem področju. Na pri-
mer na likovnem, glasbenem, ples-
nem, jezikovnem ... Vaše strokovno 
področje je likovna vzgoja. Kakšna je 
vaša ocena sedanjega stanja likovne 
vzgoje v javnih vrtcih?

Stanje likovne vzgoje v javnih vrtcih 
v Sloveniji je precej raznoliko, v glav-
nem pa dobro. Sploh v primerjavi s sta-
njem pred recimo desetimi, petnajstimi 
leti. Dandanes so slovenski vrtci viso-

ko strokovno usposobljene institucije, 
ki svoje delo opravljajo izredno kako-
vostno in odgovorno. Močno se zave-
dajo svoje pomembne vloge, ki jim jo 
je naložila družba s tem, da jim je za-
upala najdragocenejše – svoje otroke. 
Močno se čuti, in to nikakor ne samo 
na likovnem področju, želja vrtcev po 
strokovnem izpopolnjevanju, želja po 
vedno novem dvigu kakovosti dela, po 
preverjanju lastnega dela.

Obenem pa iskreno upam, da se 
ne bodo nadaljevali nekateri, zadnja 
leta kar pogosti, trendi in pritiski od 
zunaj, ki gledajo na vrtce kot odveč-
no, nepotrebno finančno breme, kjer 
se da brez prevelike škode privarče-
vati kak tolar. Vrtci lahko ustrezno 
kakovostno delajo le kot samostojni 
zavodi, tudi v manjših krajih. Posegi 
v vrtce, ki vplivajo na kakovost pred-
šolske vzgoje, se morda res ne pozna-
jo takoj, zato pa toliko bolj boleče in 
nepopravljivo čez leta.

Bi lahko kaj še posebej pohvalili?
Kaj bi posebej pohvalil? Hm, mor-

da že omenjeno željo po izpopolnje-
vanju. Namesto počivanja na lovorikah 
si vzgojiteljice in vodstva vrtcev vedno 
bolj želite kritičnih pogledov stroke. 
Glede na lastne izkušnje, na primer, 
naju s kolegom dr. Matjažem Duhom, s 
katerim izvajava likovne seminarje, na 
srečanjih zasipate z likovnimi izdelki 
otrok in sprejemate tudi negativne kri-
tike. Zavedate se, da je pedagoško delo, 
sploh v predšolskem obdobju, živ pro-
ces, ki se nenehno spreminja.

Razumevanje tega, kar vidimo, pravi dr. Tomaž Zupančič v enem izmed 
svojih člankov, je primarna naloga likovnega izražanja v predšolskem ob-
dobju. Brez naučenega gledanj, bi bile vidno zaznavne informacije le ne-
verjetna zmeda barv in oblik. Likovna vzgoja torej omogoča in spodbuja pri 
otroku vizuelno mišljenje. Obenem pa nas opozarja, da je otroško likovno 
izražanje krhka zgradba, zato se moramo vzgojiteljice in vzgojitelji pri svo-
jem delu neprestano spraševati, ali je to, kar počnemo, dobro, tako da lahko 
otroci kljub našemu vplivu ostanejo otroci. Zanimalo nas je, kako ocenjuje 
sedanji razvoj likovne vzgoje v javnih vrtcih, kakšni so trendi razvoja in 
kakšno mnenje ima o objavljenih likovnih delih v  Vzgojiteljici. 

Pohvalil bi željo po izpopolnjevanju
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Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 Lahko naštejete tudi kakšne pomanj-
kljivosti, ki se jim moramo v javnih 
vrtcih izogniti?

Težko vprašanje. Ker ne delam v vrt-
cu, si ne bi upal soditi. Sem pa vsako 
jutro, ko pripeljem hčerko Maiken v vr-
tec, priča temu, kako naporno in odgo-
vorno delo opravljate vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic. 

Morda bi se sam, če bil delal v vrtcu, 
izogibal formalizmu. Početju zaradi po-
četja samega. Tako kot nam svetuje Ku-
rikulum, bi v slehernem početju izhajal 
iz otroka. In kot likovnik bi nikoli z niče-
mer ne zanemarjal otrokovega dela. Tu-
di – če sem lahko malo zloben – takrat, 
ko bi ravnateljica od mene zahtevala, da 
pred novim letom sam pripravljam de-
koracijo vrtca. Ampak tega je tako in ta-
ko vedno manj. Precej let je že tega, da 
smo bili priča prizorom, ko so vzgojite-
ljice v vrtcu izdelovale, ne vem, okraske 
ali snežake iz storžev in vate ali izrezo-
vale snežinke ali kaj podobnega, otroci 
pa so medtem bolj ali manj prepuščeni 
samim sebi tavali po igralnici sem ter 
tja. Če razmišljam kot eden od staršev: 
nemajhen denar plačujem vsak mesec 
za vrtec zato, da se tam ukvarjajo z mo-
jim otrokom in za nič drugega.

Kakšna je strokovna usposobljenost 
diplomiranih vzgojiteljev in vzgojite-
ljic na likovnem področju? 

Vsak strokovnjak bi želel, da je vzgo-
jiteljica popoln strokovnjak na njego-
vem področju. Biti bi morala občutlji-
va likovnica, dobra glasbenica, spretna 
plesalka, igralka, športnica. Podobno se 
pričakuje od razrednih učiteljic. To je 
nemogoče. Na likovnem področju stro-
kovno usposobljena vzgojiteljica ni li-
kovna umetnica, ampak nekdo, ki se-
veda pozna osnovno stroko, obenem pa 
loči med osebnimi preferencami, recimo 
osebnim likovnim okusom in strokovno 
odgovornostjo. Če si izposodim primer 
od drugod: lahko mi je hitro pripravlje-
na hrana tako všeč, da jo jem vsak dan, 
otrok pa zaradi tega vseeno ne bom vo-
dil na hamburgerje.

Kako gledate na sodelovanje predšol-
skih otrok iz vrtcev na raznih likov-
nih natečajih? 

Sodelovanje na likovnih natečajih je 
možnost za potrditev lastnega likovno-
pedagoškega dela vzgojiteljice, saj pri-

znanja ali nagrade v veliki meri zadeva-
jo tudi mentorje likovnih del, obenem 
pa je vzpodbuda za otroka.

Ne smejo pa likovni natečaji postati 
povod za likovno delo. Najprej naj bo 
pomemben otrok in njegovo delo, po-
tem pa zunanji motivacijski vplivi. V 
likovnih mapah predšolskih otrok po 
naših vrtcih je toliko neverjetno enkrat-
nih, spontano nastalih likovnih del, da 
lahko z njimi navdušujemo žirije likov-
nih natečajev, in se jim res ni potrebno 
kakor koli posebej prilagati. Je pa pri-
sotnost predšolskih otrok na likovnih 
natečajih velika popestritev le-teh. Iz-
virne otroške ustvarjalnosti in iskreno-
sti ni mogoče nadomestiti z ničemer.

Kakšna pa je Vaša ocena naslovnic 
Vzgojiteljic? Kaj bi predlagali naši 
reviji v bodoče? 

Revija Vzgojiteljica naj služi vzgoji-
teljicam in stroki obenem. Naj ne po-
stane poligon težkih strokovnih razmiš-
ljanj, za to imamo druge publikacije, in 
naj ne postane revija, ki bi se spustila 
pod določen nivo. Dejstvo, da v reviji 
zavrnete določen del prispevkov, je raz-
veseljiv, saj s tem skrbite za kakovost. 
Zdi se mi klasična – več kot potrebna – 
cehovska revija, za katero upam, da bo 
še dolgo pri močeh. Naslovnice revije, 
ki za osnovo uporabljajo otroška likov-
na dela, ne morejo zgrešiti. Za revijo, 
kot je vaša, bi tudi kaj drugega sploh ne 
prišlo v poštev. Likovna dela, ki se po-
javljajo na naslovni in tudi na zadnjih 
straneh, so skrbno izbrana, dobra.

Večina slovenskih vzgojiteljic in vzgo-
jiteljev najbolj pogosto prebira vaš 
prispevek o likovni vzgoji v priročniku 
h kurikulumu z naslovom Otrok v 
vrtcu. Kakšna pa je bila sicer vaša 
življenjska pot, še posebej nas zanima 
vaš poklicni razvoj?

Po končani splošni gimnaziji v Ma-
riboru sem se odločil za študij likovne 
vzgoje na takratni Pedagoški akademi-
ji in se po diplomi zaposlil kot likovni 
pedagog. Najprej sem delal na osnov-
ni šoli v Slovenskih Konjicah, potem na 
posebni osnovni šoli Gustava Šiliha v 
Mariboru. Ko je študij likovne pedago-
gike prerasel v univerzitetni program, 
sem študij nadaljeval. Obenem sem se 
kot likovni terapevt zaposlil v Zavodu 
dr. Marijana Borštnarja v Dornavi pri 

Ptuju, kjer sem bil zaposlen tri leta. Od 
tam sem po spletu okoliščin prišel na 
Pedagoško fakulteto. Na Akademiji za 
likovno umetnost v Ljubljani sem po-
tem opravil magisterij, na Pedagoški fa-
kulteti pa doktorat. Kot didaktik za li-
kovno vzgojo trenutno predavam na 
oddelku za predšolsko vzgojo Pedago-
ške fakultete Univerze v Mariboru.

Dovolite mi, da v okviru vprašanja 
glede strokovnega razvoja poudarim 
dvoje naključij. Prvo je bilo moje delo 
v oddelku kombinirano motenih otrok 
na posebni osnovni šoli in kmalu za tem 
delo v zavodu za otroke in mladostnike 
z zmerno in težjo motnjo v razvoju v 
Dornavi, kjer sem se srečal z osebami 
s posebnimi potrebami. Stik z njimi mi 
je odprl normalen pogled na svet in po-
stregel z nekaj trajnimi prijateljstvi. 

Drugo naključje pa je bila zaposli-
tev na oddelku za predšolsko vzgojo, 
kar me je pripeljalo do tega, da sem se 
začel ukvarjati z likovnim izražanjem 
predšolskih otrok. In odkril bogastvo, s 
katerim se bom z veseljem ukvarjal ce-
lo svoje življenje. 

Sad tega veselja je tudi več drugih 
avtorskih del, ki bogatijo strokovne 
knjižnice vrtcev in jih vzgojiteljice in 
vzgojitelji s pridom uporabljamo pri 
svojem delu. Kot avtor je podpisan 
Tomaž Vrlič. Nekateri (še) ne vedo, da 
je to ista oseba kot Tomaž Zupančič. 
Kako je iz Tomaža Vrliča nastal Tomaž 
Zupančič?

Za spremembo priimka sem se od-
ločil iz osebnih, družinskih razlogov.

Bi ob koncu najinega pogovora za 
Vzgojiteljico radi še kaj dodali?

Povedal bi nekaj podobnega, kot ob 
zaključku posveta celjskih vrtcev letos 
aprila v Celju. Ne kot strokovnjak, ki je 
– z varljivim občutkom, da je z veliko 
žlico zajel vso pamet tega sveta –, poln 
nasvetov in pravil, ampak kot eden od 
staršev, kot oče, ki zadnja leta vsako-
dnevno vodi hčer v vrtec k dvema en-
kratnima vzgojiteljicama, vam želim 
položiti na srce, da nikoli ne pozabite 
na otroka! Najpomembnejši je občutek 
za otroka. Vsa stroka in znanost posta-
nejo nepomembni, če ne bi bilo poslu-
ha za otroka in njegov lasten izraz. 

Betka Vrbovšek
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Iz teorije v prakso

Goleman (2001) v svojem de-
lu navaja, da se posameznika ne 
ocenjuje le po bistrosti, izobrazbi 
in izkušnjah, ampak tudi po spo-
sobnostih obvladovanja sebe in 
po urejanju in vzpostavljanju od-
nosov z drugimi. V okviru novih 
standardov niso več pomembne le 
s šolanjem pridobljene spretnosti. 
Ustrezna intelektualna sposobnost 
in strokovno obvladovanje stroke 
je samoumevnost – novo merilo se 
bolj posveča osebnim kakovostim, 
kot so pobuda in empatija, prilagod-
ljivost, fleksibilnost in prepričljivost 
na delovnem mestu. Ta nova merila 
postajajo vedno vplivnejša pri odlo-
čitvah o tem, koga sprejeti na delo-
vno mesto in koga ne, koga odpusti-
ti in koga zadržati, koga ohraniti na 
istem delovnem mestu in koga povi-
šati. Rečemo lahko, da živimo v ča-
su, ko so obeti za prihodnost vedno 
močneje odvisni od naših sposo-
bnosti, kako se obvladujemo in ka-
ko spretni smo v odnosih do drugih. 
Goleman pravi, da je čustvena inte-
ligentnost sposobnost prepoznava-
nja lastnih čustev in čustev drugih, 
sposobnost osebnega motiviranja in 
obvladovanja čustev v nas samih in 

v odnosih z drugimi. Obsega sposo-
bnosti, ki se razlikujejo od kogni-
tivnih sposobnosti akademske inte-
ligentnosti, a jih dopolnjujejo. Dve 
vrsti inteligentnosti, razumska in 
čustvena (Goleman, 2001), sta od-
sev dejavnosti različnih delov mož-
ganov. Razum je odvisen izključno 
od delovanja neokorteksa, medtem 
ko se čustvena središča nahajajo v 
subkorteksu. Čustvena inteligent-
nost je potemtakem odvisna od de-
javnosti čustvenih središč, ki sode-
lujejo s središči za razum. Gardner 
(1983) govori sicer o sedmih vrstah 
inteligentnosti, med njimi sta tu-
di razumska in čustvena. Goleman 
(2001) v svojem delu povzema de-
finicijo čustvene inteligentnosti po 
Saloveyu in Mayerju, ki pravita, da 
gre za sposobnost nadzorovanja in 
obvladovanja svojih čustev in čustev 
drugih ter sposobnost prisluhniti 
občutkom, ki usmerjajo naše miš-
ljenje in dejanja. Saloveyev in Ma-
yerjev model čustvene inteligentno-
sti obsega pet temeljnih čustvenih 
in družbenih spretnosti:
•	 zavedanje sebe – stvarno oce-

njevanje svojih sposobnosti in 
temeljito razvit čut za zaupanje 
vase;

•	 obvladovanje sebe – uravnava-
nje svojih čustev in hitro okreva-
nje po čustvenem stresu;

•	 spodbujanje sebe – izkoriščanje 
vseh svojih nagnjenosti pri za-
sledovanju svojih ciljev;

•	 empatija – prepoznavanje čustev 
drugih, sposobnost razumevanja 
njihovih stališč;

•	 družbene spretnosti – uravna-
vanje čustev v odnosih z dru-
gimi, sposobnosti vodenja, po-
gajanja, glajenja sporov za boljše 
sodelovanje in timsko delo.

Čustvena inteligentnost pomeni 
obvladovanje čustev, izražanje teh 
na primeren in učinkovit način, ki 
omogoča povezanost med ljudmi in 
njihovo usklajenost v prizadevanju 
za doseganje skupnih ciljev. Pri po-

samezniku lahko prvine čustvene 
inteligentnosti ugotavljamo, oceni-
mo in izboljšujemo, v skupini pa je 
potrebna uglašenost medosebne di-
namike, saj bodo v času, ki je pred 
nami, uspešne le tiste organizacije, 
v katerih bo poudarek na tesnem so-
delovanju in spodbujanju čustvene 
inteligentnosti zaposlenih. Čustve-
no inteligentnost se je mogoče nau-
čiti. Goleman tako (2001) navaja, da 
ženske v čustveni inteligentnosti ni-
so »bistrejše« od moških, prav tako 
kot moški na tem področju ne pre-
kašajo žensk, res pa je, da so mo-
ški in ženske glede na spol različni 
skupini, ki imata vsaka svoj značil-
ni prerez močnih in šibkih lastnosti. 
Analiza čustvene inteligentnosti je 
pokazala, da se v povprečju ženske 
bolj zavedajo svojih čustev, da so 
bolj dojemljive za empatijo in bolj 
spretne v medosebnih stikih, med-
tem ko moški bolj zaupajo vase, so 
optimistični, se lažje prilagajajo in 
uspešneje obvladujejo stresna sta-
nja. Na splošno pa velja, da je med 
spoloma več podobnosti kot razlik 
(Goleman, 2001).

Raziskave na področju čustvene 
inteligentnosti

Čustvena inteligentnost ni ge-
netsko pogojena in se ne razvije le 
v zgodnjem otroštvu. V nasprotju z 
intelektualno inteligentnostjo, ki se 
težje spreminja, mnenja o tem so 
med strokovnjaki različna, se ču-
stveno inteligentnost učimo in jo 
razvijamo ves čas svojega življenja 
ter jo bogatimo z izkušnjami. Gole-
man (2001) pravi, da s spretnostjo 
v čustveni inteligenci skozi življenje 
njeno rast še bolj spodbujamo.

Študije, ki so več let zasledovale 
rast čustvene inteligentnosti, so raz-
krile, da z naraščajočo spretnostjo v 
obvladovanju svojih čustev in draž-
ljajev, s spodbujanjem sebe ter z izo-
stritvijo posluha za empatijo in osva-
janjem družbenih spretnosti vedno 
bolj napredujemo v razvijanju teh 
sposobnosti. Goleman (2001) ome-

Povzetek: Čustveno inte-
ligentnost bi lahko enačili s 
cepivom, ki ohranja zdravje 
in spodbuja nadaljnjo rast. 
Če se v organizaciji razvijajo 
spretnosti, ki izvirajo iz zave-
danja in obvladovanja sebe, 
motivacije, empatije, spre-
tnosti vodenja in odkritosti 
v sporazumevanju, je po vsej 
verjetnosti večja tudi odpor-
nost organizacije proti novo-
stim, ki prihajajo s prihod-
nostjo, trdi Goleman (2001) 
v svojem delu. V povzeti ob-
liki ga želim predstaviti tudi 
vzgojiteljicam in vzgojiteljem 
in jih spodbuditi, da sežejo 
po tem zanimivem delu.

Čustvena inteligenca kot sestavni del 
osebne kakovosti
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Vloga odraslih
Zavedati se moramo razvojne 

stopnje, zakonitosti in značilnosti 
posameznikov in temu primerno 
zastaviti tudi njihove aktivnosti, a 
vse to je potrebno upoštevati za sta-
rostno zelo različno skupino otrok. 
Skupinska dinamika je temu pri-
merna. 

Iz teorije v prakso

nja za takšno napredovanje v čustve-
ni inteligentnosti izraz »zrelost«. V 
pregledni nacionalni študiji, ki je bila 
opravljena v ZDA, o zahtevah, ki jih 
delodajalci postavljajo novincem, je 
bilo ugotovljeno, da strokovna uspo-
sobljenost v današnjih časih ne za-
dostuje. Večkrat je manj pomembna, 
kot osnovna sposobnost za izobra-
ževanje ob delu. Raziskovalci ugo-
tavljajo, da čim zahtevnejše je delo, 
tem odločilnejša je čustvena inteli-
gentnost.

Na osnovi te ugotovitve so delo-
dajalci sestavili naslednji seznam 
najpomembnejših lastnosti, ki jih 
iščejo pri svojih zaposlenih (Gole-
man, 2001):

•	 sposobnost poslušanja in besed-
nega sporazumevanja;

•	 prilagodljivost in ustvarjalno od-
zivanje na težave in ovire;

•	 samoobvladovanje, zaupljivost, 
delovna vnema, volja za nadalj-
nje razvijanje osebne kariere;

•	 skupinska in medosebna učin-
kovitost, sodelovanje in timsko 
delo, spretno glajenje nespora-
zumov;

•	 organizacijska učinkovitost, pri-
pravljenost za čim večji osebni pri-
spevek, sposobnosti za vodenje.

Čustvena inteligentnost in čustve-
na spretnost

Čustvena inteligentnost določa 
našo zmogljivost za učenje prak-
tičnih spretnosti, ki temeljijo na 
naslednjih petih prvinah: samoza-
vedanje, motivacija, samoobvlado-

vanje, empatija, spretnost v medo-
sebnih odnosih. Čustvena spretnost 
pa je priučena sposobnost, ki teme-
lji na čustveni inteligentnosti in po-
gojuje izjemno delovno uspešnost. 
Rečemo lahko, da pokaže, kolikšen 
delež zmogljivosti smo pretvorili v 
delovne spretnosti. Če je oseba viso-
ko čustveno inteligentna, ji s tem še 
ni zagotovljeno, da bo osvojila tiste 
čustvene spretnosti, ki so pomemb-
ne pri delu – visoka čustvena inteli-
gentnost pomeni le odlično osnovo 
za osvajanje teh spretnosti. Gole-
man (2001) deli čustvene spretnosti 
v dve skupini.

1. Osebne spretnosti (odločajo, 
kako dobro obvladujemo sami se-
be), ki so:
•	 zavedanje sebe – poznavanje 

svojega notranjega doživljanja 
(čustvena zavest, natančno oce-
njevanje sebe, zaupanje vase);

•	 obvladovanje sebe – obvladova-
nje svojega notranjega doživlja-
nja, vzgibov (nadzorovanje sebe, 
zanesljivost, vestnost, prilagod-
ljivost, dojemljivost za novosti);

•	 motivacija – čustvena nagnjenja, 
ki vodijo k uresničitvi cilja ali ga 
pomagajo doseči (težnja k izpol-
nitvi cilja, zavezanost, pobuda, 
optimizem).

2. Družbene spretnosti (odloča-
jo, kako obvladujemo medosebne 
odnose), ki so:
•	 empatija – zavedanje čustev, po-

treb in skrbi drugih (razumeva-
nje drugih, razvojna rast drugih, 

ustrežljivost, zavzemanje za raz-
ličnosti, poslovodna zavest);

•	 družbene spretnosti – spretnost v 
vzbujanju zaželenega odzivanja 
drugih (vplivnost, sporazume-
vanje, obvladovanje sporov, vo-
denje, spodbujanje sprememb, 
navezovanje stikov, pridruženost 
in sodelovanje, timske sposo-
bnosti).

Zaključek
Priznavanje skupnih vrednot te-

melji na čustveni samozavesti vsa-
kogar v organizaciji. Vsak od nas 
ima za vsako sposobnost svojevr-
sten prerez zmogljivosti in slabo-
sti, ki se ga v določenih mejah tu-
di zaveda – podoben prerez pa ima 
tudi delovna organizacija. Le-ta je 
po Golemanu (2001) živ organizem 
z rojstvom, odraščanjem prek več 
različnih razvojnih stopenj, dozo-
revanjem in koncem. Po njegovem 
ima prilagodljivost posameznikov 
znotraj organizacije ključen vpliv 
na njeno življenjsko dobo. Med de-
javniki, ki zagotavljajo učinkovitost 
delovne organizacije, pa je pomem-
ben predvsem pravšnji odmerek ču-
stvene inteligentnosti.

Literatura:
Goleman, D. (2001). Čustvena inteligenca na 

delovnem mestu. Ljubljana: Mladinska 
knjiga.

mag. Vasja Žibret, univ. dipl. psih. 
OŠ neznanih talcev, Dravograd

Likovno ustvarjanje in otrokov razvoj
Povzetek: Likovno izražanje je otroku najbližji in najljubši na-

čin izražanja. Pri likovnem ustvarjanju je potrebna ustvarjalna za-
misel, pa tudi volja, vztrajnost, zbranost pri delu in ročna spre-
tnost pri izdelavi. Priprava na likovno ustvarjanje v kombiniranem 
oddelku se nekoliko razlikuje od priprave v homogenih oddelkih. 
V svojem članku poskušam predstaviti te posebnosti.

Ključne besede: likovno ustvarjanje.



vzgojiteljica 22

Iz teorije v prakso

Vloga odraslih pri vzpodbuja-
nju kreativnosti (Vrlič, 2001) je v 
vzpodbujanju samostojnosti pri na-
stajanju idej v procesu učenja. Po-
membno pa je še:
- sprejemati in upoštevati še tako 

“čudne”, nenavadne, originalne 
otrokove izdelke;

- opaziti pojav kreativnih idej, jih 
nikoli označevati kot napačne 
in neprimerne; vzpodbujati k 
realizaciji in končanju lastnih 
zamisli, jih razvijati;

- z alternativnimi vprašanji 
usmerjati otroke k še drugačnim 
rešitvam;

- usmerjanje otrokovega opazova-
nja na posebnosti, značilnosti, 
različnosti v kateri koli dejavno-
sti;

- aktiviranje otrokovega spomina, 
domišljije, pravljičnosti;

- vzpodbujanje otrokove bogate in 
neomejene predstavljivosti;

- popolnoma svobodno igranje z 
likovnimi materiali;

- ohranjanje zavesti o popolni svo-
bodi likovnega ustvarjanja;

- v likovno delo vpletati razne 
igre, ki vzpodbujajo kreativnost;

- nevsiljivo potrjevanje vrednosti 
vsakega posameznega otroškega 
izdelka – ob upoštevanju kriteri-
jev likovnega vrednotenja.

Organiziramo spodbudno okolje 
za likovno ustvarjanje

Predvideti je potrebno, da si bo-
do tudi najmlajši otroci zaželeli ma-
teriale ali sredstva, ki jih uporabljajo 
starejši otroci. Načrtovati je potreb-
no vzporedne dejavnosti, ki bodo 
mlajše otroke zaposlile na njim pri-
meren način in bo interes za preza-
htevne dejavnosti manjši ali pa ga 
sploh ne bo. V kolikor se le pojavi, 
otrokom omogočimo delo ali igro s 
temi sredstvi oz. materiali. Na njim 
primeren način jim nudimo pomoč. 
Sama v svoji skupini vedno spodbu-
jam tudi sodelovanje med otoki, ta-
ko da starejši mlajše dobro uvajajo v 
likovne dejavnosti, jim pomagajo ali 
svetujejo. Mlajši jih radi posnema-
jo, jim pomagajo, upoštevajo njiho-
va navodila in tako pridobivajo no-
va znanja, si razvijajo spretnosti in 
sposobnosti.

Pomembno je, da je prostor ob 
tem, da je primerno osvetljen, pri-
merno pripravljen za starostno he-
terogenost. Vsak otrok ima na voljo 
dovolj materiala in delovnega pros-
tora. Vse to otroke pritegne že na pr-
vi pogled. Vloga odraslih pri tem je 
tudi v ugodni socialni klimi – otroci 
se spontano vključijo in uravnava-
jo. Pri slikanju morajo imeti otroci 
na dosegu roke vse barve in ostalo, 
kar potrebujejo. Pripravljene barve 
naj bodo primerno goste in mora-
jo ustrezati likovni tehniki. Otroci 
in mize morajo biti primerno zašči-
teni. Ali naj mlajši in starejši otroci 
slikajo istočasno? Odgovor je v do-
brem poznavanju skupine in posa-
meznikov in v poznavanju podro-
čja. Sama izvajam oboje.

Glina in plastelin morata biti pri-
merno gnetljiva, na voljo naj bodo 
podlage različnih velikosti in for-
matov. Pri pripravi gnetljive gline in 
materiala otroci sodelujejo. 

Kakovost ponujenega orodja mo-
ra biti dovolj kvalitetna (škarje), 
orodje mora biti primerno za upo-
rabo (žeblji za praskanje, gobice za 
tiskanje na držalih). Otroci morajo 
značilnosti orodja dobro poznati. 
Otrokom damo možnost, da sami 
sodelujejo pri pripravi in posprav-
ljanju igralnice, pri menjavi vode, 
vedno pa naj bo tudi pripravljen 
prostor za odlaganje otroških izdel-
kov. Vključeni morajo biti vsi otroci, 
mlajši drugače kot starejši.

Primer iz prakse
Otroci izražajo vrsto idej in ne-

nehno se jim porajajo nove, iz njih 
sledijo predlogi, katere lahko korist-
no uporabimo za načrtovanje in iz-
vedbo planiranih dejavnosti. Tako 
se je tudi v našem oddelku porodi-
la ideja za igro s škatlami. Iz igral-
nice smo odstranili večino sredstev 
in vanjo prinesli škatle različnih ve-
likosti in oblik. Najprej so se otroci 
z njimi igrali, jih prenašali, sestav-
ljali v stolpe, mlajši so jih prinašali 
starejšim, ti pa so jih dajali na vrh 
stolpov. Nekateri so se s škatlami 
pokrivali, drugi so se vanje usedli, 
jih uporabili kot avtomobile (pozi-
mi jih uporabijo zunaj kot bobe za 
vožnjo po snegu). Ena izmed starej-
ših deklic se je ob pogledu na ška-
tlo z narisanim sesalcem spomni-
la in pričela pripovedovati o novem 
pralnem stroju, ki so ga doma kupili 
prejšnji dan. Takoj se je drugi dekli-
ci porodila ideja, da bi ga naredili iz 
škatle, pojavile pa so se še nove ide-
je za ustvarjanje kuhinjskih elemen-
tov iz škatel. Otroci so bili izredno 
iznajdljivi pri izbiri sredstev in ma-
terialov, sami so prinašali potreben 
odpadni material iz kabineta in po 
lastnih zamislih izdelovali svoje iz-
delke. Med sabo so precej komuni-
cirali, si pomagali, dajali drug dru-
gemu nasvete, starejši so mlajšim 
dajali enostavna navodila in opra-
vila (ti pobarvaj štedilnik, jaz bom 
nalepil plošče in gumbe). Pomoč so 
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potrebovali le pri izrezovanju odpr-
tin, katere sva morali s pomočnico 
vzgojiteljice izrezati po njihovih za-
mislih. Prvi dan smo izdelali tri ku-
hinjske elemente, okno iz pokrova 
škatle za pico, nekaj avtomobilov in 
poštni nabiralnik.

Dejavnost smo na željo otrok na-
daljevali še dva naslednja dneva, 
vendar niso izdelovali več vsi otro-
ci, pač pa so se predvsem najmlaj-
ši v tej nastajajoči novi kuhinji ves 
čas igrali. Nekateri so dajali navodi-
la za igro in sproti popravljali mo-
rebitne odpadle dele. Vsakega izdel-
ka so bili vsi otroci, še posebej pa 
tisti, ki so ga izdelovali, izredno ve-
seli, zadovoljni s končnim uspehom 
in zelo ponosni nase. Tokratnih iz-
delkov nismo razstavili v garderobi 
na ogled staršem, pač pa smo se do-

govorili, da če kdo želi, lahko svoje 
starše pripelje v igralnico in si sku-
paj ogledajo našo kuhinjo. Rezultat 
tega je bil, da so otroci kar štirinajst 
dni vodili svoje starše v igralnico, 
čeprav smo z izdelovanjem končali 
v treh dneh. Vsakodnevno so pred-
stavljali nova dogajanja v kotičku in 
se nekateri celo igrali ob opazova-
nju staršev. Kuhinja iz škatel je bi-
la zelo aktualna dobra dva meseca, 
nato pa je pričel interes malce upa-
dati, pa tudi sami izdelki so počasi 
izgubljali oblike. Z otroki skupaj iš-
čemo ideje, kako bi razstavili njiho-
ve izdelke. Pri razstavi pazimo, da 
zajema dela vseh otrok, da so izdel-
ki razstavljeni na enotni, nevtral-
ni podlagi, pa tudi, da razstavnega 
prostora ne natlačimo s prevelikim 
številom izdelkov. Poskrbeti mora-

mo tudi za primerno osvetlitev in 
razstave ne krasimo z ostalimi iz-
delki (cvetni aranžmaji). Opazuje-
mo odzive in razstavo ob upadanju 
interesa z otroki zaključimo (preu-
smerimo na nove dejavnosti).

Vpliv likovnih dejavnosti na ce-
lovit otrokov razvoj 

Sposobnost za likovno izražanje 
ni dana samo umetnikom. Do ne-
ke mere jo ima vsakdo. Če jo zane-
marimo, ostane nerazvita. Razvijati 
to sposobnost je pomembno že za-
to, ker je likovno izražanje eden iz-
med osnovnih načinov človeškega 
izražanja, saj ni mogoče vsega izra-
ziti z besedo. Likovno izražanje je 
nujno potrebno tudi v celi vrsti po-
klicev, kot so na primer gledališki, 
filmski in televizijski umetniki, in-
ženirji in tehniki, učitelji, aranžer-
ji, tiskarji, sobni in črkoslikarji, ši-
vilje, krojači in drugi. Pomanjkanje 
likovne pismenosti ovira kakovost-
no delo v vseh poklicih, povezanih 
z oblikovanjem v prostoru. Pri na-
šem delu to posebej opazimo pri od-
zivih staršev.

    

Literatura: 
Gerlovič, Alenka. (1968). Likovni pouk otrok. 

Ljubljana: Mladinska knjiga.
Vrlič, Tomaž. (2001). Likovno ustvarjalni raz-

voj otrok v predšolskem obdobju. 
      Ljubljana: Debora

Alenka Ježovnik, vzg. 
Vrtci občine Žalec

V umetnosti lahko (otrok) 
predstavi svoja najbolj skrita 
počutja in čustvene vsebine, 
natančno opiše ali predstavi 
nek dogodek ali stvar, lah-
ko se posbveča estetskim 
vidikom, izrazi svojo etično 
presojo o osebi, dogodku, ali 
pa eksperimentira z umetni-
škim jezikom.

Kurikulum za vrtce, str. 38
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Odmevi, komentarji, mnenja

Sedim ob oknu in opazujem dež-
ne kaplje, ki ves čas vznemirjajo si-
cer gladko lužo na dvorišču. Mož je 
v službi, najstarejša na fakulteti, mlaj-
ša dva najbrž ravno pri malici tam na 
njuni gimnaziji, jaz pa – v bolniškem 
staležu. Presneto koleno, izdalo me je 
prav zdaj, ko je v vrtcu toliko dela, ko 
se bliža pust, ko je potrebno menjati 
dekoracijo, ko se moramo lotiti nove-
ga projekta, se pripraviti na praznova-
nje štiridesetletnice Kranjskih vrtcev, 
ko … Misli mi odtavajo dobrih triind-
vajset let nazaj.

Mlada, sveže zaljubljena, si ogle-
dujem stavbo, ki kar poka od otroške-
ga vrišča, in ugibam, ali bo to res mo-
ja prihodnost. Polna pričakovanj in 
hkrati polna strahov se pogovarjam s 
pedagoško vodjo. Odidem z mešani-
mi občutki in se že veselim prvega de-
lovnega dne. Zdaj sem torej vzgojite-
ljica v Vzgojno-varstveni organizaciji 
Kranj. V najkrajšem času nato opra-
vim strokovni izpit. Ob gradnji hiše in 
trikratnem porodniškem dopustu do-
študiram na Pedagoški fakulteti. Ves 
čas ljubim svoje delo. Trudim se biti 
najboljša vzgojiteljica, najboljša ma-
ma in vsaj znosna soproga. Veliko 
stvari me v vrtcu tudi moti. Boli me, 
ko stopi v igralnico pedagoška vod-

ja, ko skoraj ne pozdravi, ko neutrud-
no išče le napake. Kako zoprno! Tudi 
majhen zlat križec na verižici jo zmo-
ti. Pa se vseeno trudim obdržati na-
smešek na obrazu in delati vse tako, 
da ji zadovoljim. Saj so mi kljub vse-
mu v ponos zadovoljni otroci in nena-
zadnje hvaležni starši. Le-ti mi daje-
jo občutek, da delam dobro. Punca, le 
tako naprej, si rečem.

V mislih preskočim tista najtež-
ja leta, ki so bila ena sama mešanica 
študija, službe, plenic, obiskovanja 
otroških zdravnikov, metanja peska 

v gradbeni mešalec, gospodinjenja. 
Nasmehnem se ob dejstvu, da prav-
zaprav nisem več rosno mlada in da 
se je tudi moje koleno imelo že »pra-
vico« malo izrabiti.

Preskočim v današnji čas. Izob-
raževanja mi pomenijo izziv. Iz njih 
skušam pridobiti čim več za boljše 
strokovno delo. Današnja pedagoška 
vodja, ki je zdaj pomočnica ravnatelji-
ce, ne išče več le napak, ampak posta-
ja moja svetovalka, prijateljica, ki zna 
pohvaliti in z menoj tudi strokovno 
razpravljati. Najin odnos je sproščen, 
a jo vendarle spoštujem. Včasih ji celo 
nasprotujem, protestiram.

Otrok mi ni potrebno obravnava-
ti kot »varovance«. To so vendar Ma-

ša, Tim, Jakob, Nina ... tako različni, 
tako posebni, vsak s svojim srcem in 
dušo, ki je le njegova. Čudovito! Ima-
mo kurikulum, ki ga sprva nisem 
razumela, zdaj pa si brez njega ne 
znam predstavljati vsakodnevnih pri-
prav za vzgojno delo. Imam svojo de-
lovno organizacijo, ki se zdaj prepros-
to imenuje Kranjski vrtci. Zvesta sem 
ji in rada sem del nje. Imam čudovi-
te kolegice, s katerimi se znamo prav 
po žensko prepirati, pa vendar tudi iz 
vsega srca nasmejati. So del mojega 
življenja. Imam igralnico, polno ma-
lih navihancev; pomočnico, na katero 
se lahko zanesem. 

Trenutno pa imam en sam cilj: po-
zdraviti to vražje koleno. Danes mo-
ram še vsaj trikrat opraviti vaje, ki mi 
jih je priporočil zdravnik. Čim prej 
moram spet normalno zaživeti. Po-
grešam te moje Kranjske vrtce. Še 
dobro, da obstaja telefon!  »Jaz sem, 
Greta. Kako ste kaj,  punce?« 

Greta Kutnjak, dipl. vzg.  
Kranjski vrtci

Jaz, vzgojiteljica Greta

Brina Jenček (6 let), mentorica Kristina Kolšek,  
Vrtec Tonče Čečeve - enota Center

Odrasli v vrtcu delujejo s svo-
jim vedenjem v celoti spod-
budno in pomirjujoče, vljud-
nost in spoštovanje v njihovi 
komunikaciji in vedenju je 
zgled za otroke. 

Kurikulum za vrtce, str.  22
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Preizkušene ideje

Igrač ni nikoli dovolj. Najlažje jih 
je kupiti. Večji izziv in užitek pa je 
igračo skupaj z otrokom izdelati oz. 
narediti kar doma ali v vrtcu. Če po-
gledamo po predalih in policah in 
vse povežemo z domišljijo, lahko 
nastane čudovita igrača.

Tako smo v naši igralnici na poli-
cah poiskali material: vezalke, vrvi-
ce različne dolžine, debeline in bar-
ve, akvarelne barve, spretne prste 
za gnetenje umetne mase, plastič-
ne nožke. Ko smo naredili kroglice 
in kocke, smo za pomoč prosili še 
hišnika, ki je iz lesa, lepila in paličic 
sestavil stojala za kroglice. Pri delu 
smo ga z zanimanjem opazovali. Za 
nizanje smo uporabili plastificira-
no vrvico za obešanje perila. Vsaka 
igrača pa ima tudi svojo funkcijo. Z 
našo igračo smo spoznavali in utr-
jevali oblike, barve, velikost, prešte-

vali kroglice in sestavljali različne 
vzorce. Igrača je preizkušena in se 
dobro obnese. 

Metka Kramar, 
Vrtec Otona Župančiča, Črnomelj 

Naredimo igračo

Bližajo se dopustniški in počit-
niški dnevi. Prosimo sodelavce in 
starše za zbiranje naravnih počit-
niških spominov: školjk, kamnov, 
razglednic, slik, prospektov . . .Z 

njimi lahko organiziramo vrsto 
zanimivih dejavnosti, ki spodbu-
jajo otroke k razmišljanju, govoru 
in ustvarjalnosti na različnih po-
dročjih

Lilijana Zalokar,  
Vrtec Tončke Čečeve Celje

Počitniški spomini

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si
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Vzgojiteljica v devetletki

Naš vrtec je vrtec pri OŠ Mokro-
nog, zato je bil vključen tudi v pro-
jekt šole »Knjiga, prijateljica, ki ni-
koli ne razočara«, kajti z otroki iz 
skupine 5–6 let zelo radi prebiramo 
pravljice.

Pobudo za naš projekt v vrtcu je 
dala mamica, ki je želela bolje spo-
znati svojo hčer, kako se vključuje v 
skupino in povezuje z drugimi otro-
ki. Odločila se je za pravljico Filipi-
na in Filomera. Ob prihodu v skupi-
no se je mamica najprej vključila v 
prosto igro otrok po kotičkih. S se-
boj je prinesla igrače. Nato sta hči in 
mamica zaigrali lutkovno predsta-
vo, kako sta se žirafi prerekali, ka-
tera je večja in podobno. Na koncu 
sta vključili tudi otroke, saj sta tu-
di zanje izdelali lutke. Navdušenje 
otrok je bilo veliko. Sledila je še li-
kovna dejavnost – risanje z ogljem 
po vsebini pravljice. Dogajanje sva s 
pomočnico dokumentirali s fotogra-
fijami in skupaj z otroki izdelali pla-
kat. Sedaj visi na vrtčevski oglasni 

deski in vabi starše k aktivni udelež-
bi v našem oddelku. Pozneje je so-
delovalo še več staršev. 

Ob kulturnem prazniku smo naš 
projekt predstavili v obliki plaka-
ta v telovadnici OŠ, kjer je potekala 
predstavitev šolskega projekta. 

Zavedamo se, da je za otroka po-
membno, da že v predšolski dobi 
doživlja pozitivne bralne izkušnje, 
da ima okrog sebe odrasle – svoje 
starše, ki berejo z užitkom in nav-
dušenjem. 

Janja Brcar, dipl. vzg. 
Vrtec pri OŠ Mokronog 

Projekt v sodelovanju z OŠ – »Starši 
berejo ...«

Počitniški čas vpliva tudi na živ-
ljenjski utrip v vrtcu. Čeprav vrtec 
ne zapre svojih vrat, tako kot šole, 
je julija in avgusta prisotnih manj 
otrok. Skupaj se družijo otroci 
različnih skupin, več je bivanja na 
prostem. V senci dreves, ki raste-
jo na igrišču vrtca, je lahko prebi-
ranje pravljic prijetno doživetje in 
hkrati spodbuda za druge dejav-
nosti - tudi spodbuda za risarsko 
in slikovno podoživljanje pravljič-
nih vsebin.

Prav k tej dejavnosti vas vabita 
tudi Vzgojiteljica in založba Pozoj 
d.o.o. V ta namen smo iz zakladnice 
slovenskih ljudskih pravljic izbrali 
pravljico Zlata orehova vejica.

Želimo, da pravljico preberete in 
rišete po njeni vsebini,nam pa po-

šljete čim več ilustracij, ki bodo po-
nazarjali vsebino pravljice.

K risanju in slikanju po vsebi-
ni pravljice vabimo otroke v sta-
rosti od 4. do 6. leta v vseh sloven-
skih vrtcih. 

V uredništvu (Revija Vzgojitelji-
ca, Mariborska 43, 3000 Celje) pri-
čakujemo vaše ilustracije najkasne-
je do 25. avgusta, ko bomo izbrali 
najboljše in jih nagradili s knjižni-
mi nagradami založbe Pozoj. 

Velikost ilustracij je A4 ali A5 
v pokončni izvedbi. Tehnika ni 
predpisana. Poslani izdelki otrok 
morajo imeti naslednje podatke: 
ime in priimek avtorja, starost, 
ime vrtca ter ime in priimek men-
torja. Poslani izdelki ostanejo v 

lasti založbe Pozoj. Založba bo iz-
dala posebno slikanico z  ilustra-
cijami otrok iz različnih vrtcev. 
Slikanica bo izšla v mesecu ok-
tobru 2006, v njej bodo navedeni 
vrtci, otroci - avtorji in vzgojitelji 
- mentorji. 

Slikanica bo ponujena vsem 
vrtcem po zelo sprejemljivi ceni. 
Vrtcem, ki bodo imeli objavljene 
ilustracije, pa bo založba Pozoj za 
vsako objavljeno ilustracijo poda-
rila en izvod slikanice.

Zgodba in napotki so na nasled-
nji strani.

Veliko uživanja pri branju pravljic,  
risanju in slikanju vam želimo!

Sodelujte v počitniškem natečaju 
Vzgojiteljice in  založbe Pozoj
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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 litera-

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

- otroške likovne izdelke opremite z imenom avtorja, 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 pro-
simo, da napotke upoštevate. 

Lepo pozdravljeni! 

 Betka Vrbovšek 

Štirje godci, ki so hodili od vasi 
do vasi in godli po gostilnah ter se 
tako preživljali, so prišli nekega več-
era do podrtega gradu. Mesec je ob-
seval razpadle zidove in skoz okna 
so molele veje dreves. Tedaj je rekel 
eden izmed godcev:
- Tovariši, napravimo nekdanjim 

grajskim prebivalcem podoknico. 
Drugi godci so bili s tem pred-

logom zadovoljni in vsi skupaj so 
zaigrali veselo poskočnico. Ko so 
prenehali gosti, je stopil iz razva-
lin majhen, star možiček, se jim 
zahvalil za godbo in dal vsakemu 
orehovo vejico, rekoč jim prijaz-
no:
- Nesite te vejice svojim otrokom!

Godci so vzeli vejice, toda med 
potjo so jih pometali v travo in za-
bavljali nad starcem:
- Kaj drugega naj bi bil raje dal. 

Čemu bodo otrokom te vejice, 
saj jih imajo doma dosti.
Samo eden je vtaknil vejico v žep 

in jo dal otrokom, ko je prišel domov. 
Drugo jutro pa so otroci vsi prese-

nečeni priskakali k njemu in rekli:
- Oče, zakaj si nam prinesel tako 

trde orehe, da jih še raztolči ne 
moremo. Pa tako lepo rumeni so 
vsi. Takih orehov še nismo videli. 
Godec je začuden gledal oreho-

vo vejico, na kateri je viselo polno 
zlatih orehov. Hitel je pripovedo-
vat o tej čudni zgodbi svojim tova-
rišem. Ko so drugi godci to slišali, 
so šli iskat svoje vejice. Ves dan so 
iskali po travi, vendar so se mora-
li nazadnje vrniti praznih rok do-
mov. 

Otroci hvaležnega godca pa so 
prodali zlate orehe in revščina niko-
li več ni potrkala na njihove duri. 

Ta pravljica nas uči, da človek ne 
sme nikdar zavreči še tako majhne-
ga daru. 

Predlog vsebine 
ilustracij (lahko je tudi več 
ilustracij)
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Zlata orehova vejica




