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Uvodnik
Spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji,  
cenjene pomočnice in pomočniki vzgojiteljev,  
prijazen pozdrav vsem ostalim v vseh slovenskih vrtcih!

Vonj po morski soli ali gorskih cvetlicah smo shranili v zakladnico svojih 
počitniških spominov, saj smo že dodobra zakoračili v novo vrtčevsko leto. 
Otroci, ki so se prvič vpisali v vrtec, so težko jutranje poslavljanje od star�
šev že zamenjali z živahno igro in vključevanjem v ponujene dejavnosti. 

V letošnji četrti številki Vzgojiteljice boste lahko prebrali marsikaj korist�
nega za razmišljanje o našem poslanstvu, še posebno v Tednu otroka. Tako 
ravnateljica Vrtca Metlika opisuje izkušnje o sodelovanju vrtca s turizmom 
v domačem kraju. Rubrika O tem in onem iz naših vrtcev pa vas bo pope�
ljala med dejavnosti, ki so se v vrtcih dogajale predvsem v poletnem času. 
Raznovrstno in zanimivo branje!

Z vprašanji smo tokrat zasuli vsem dobro znanega znanstvenika in pro�
fesorja na Filozofski fakulteti, dr. Robija Krofliča, ki med drugim tudi kri�
tično razmišlja o predvidenem izobraževanju vzgojiteljic v okviru bolonj�
ske prenove.

Med odmevi in komentarji boste najbrž z zanimanjem prebrali ganljivi 
opis matere zdravnice, ki je vrtcu zaupala težko nalogo, namreč pripravo 
zahtevne diete za svojega otroka. Njeno pričevanje je lep primer uspešnega 
strokovnega dela, ne samo v vrtcu, ki ga omenja članek, ampak še v marsi�
katerem drugem, ki se sooča s podobnimi izzivi.

V branje priporočam tudi prispevke v rubriki Iz teorije v prakso, še po�
sebej tehtno razmišljanje mlade raziskovalke s Pedagoškega inštituta, Eve 
Klemenčič, ki se sprašuje o prihodnosti predšolske vzgoje na Slovenskem. 
Uredništvo pa je razveselil tudi prispevek študentke predšolske vzgoje na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Želimo si namreč, da bi Vzgojiteljico brali 
dijaki srednjih vzgojiteljskih šol in tudi študentje predšolske vzgoje na vseh 
treh slovenskih univerzah ter da bi v revijo pošiljali svoja razmišljanja, ki se 
jim porajajo ob študiju in ob srečevanju s prakso vrtcev. Naj ob tej priliki še 
posebej pohvalim dijake Gimnazije Center Celje, kjer je število naročnikov 
še posebej veliko.

V reviji so objavljeni tudi izbrani in nagrajeni avtorji risb in slik junij�
skega nagradnega razpisa na temo pravljice, skupaj z njihovimi mentorji. 
Vsem iskrene čestitke! Pripravljamo pa tudi razpis za najlepša likovna dela 
za naslovnice revije v letu 2007, ki bo izšel v decembrski številki. Vabimo 
vas k sodelovanju.

Vsem želim lepa tradicionalna jesenska praznovanja v vrtcu in vas 
lepo pozdravljam.

Vaša urednica

Lucijan Cokan (4,5 let), mentorici 
Ivanka Mlačnik in Gabrijela Uršej, VVZ 

Slovenj Gradec, enota Šmartno

Kotiček uredništva
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Vrtec se predstavi

Bistvena sta medsebojna podpora in 
zaupanje

Kakšen vrtec ste?
Smo samostojni javni vrtec, ki je 

odprt ožjemu in širšemu okolju ter 
povezan z drugimi institucijami v 
okolju. Naš vrtec je mentorski hospi�
tacijski vrtec, v katerem dijaki in štu�
denti pridobivajo praktične izkušnje s 
področja predšolske vzgoje. Ker smo 
med manjšimi samostojnimi vrtci v 
Sloveniji, se moramo še toliko bolj po�
truditi, da izpeljemo vse tisto, kar se 
od samostojnega vrtca pričakuje. 

Katere programe izvajate, 
v kakšnih oddelkih in za 
koliko otrok?

Naš izvedbeni program temelji 
na državnem dokumentu »Kuriku�
lum za vrtce«. Izvajamo ga v prvem 
starostnem obdobju, v kombinaciji 
prvega in drugega obdobja in v dru�
gem starostnem obdobju. V tem šol�
skem letu imamo dvanajst oddelkov, 
trinajstega načrtujemo v spomla�
danskem času. Imamo štiri oddel�
ke prvega obdobja, en kombinirani 
oddelek in osem oddelkov drugega 
starostnega obdobja. Vsi smo na eni 
lokaciji, na Župančičevi 1. Število 
otrok v oddelkih je usklajeno z dr�
žavnimi dokumenti in predpisi, za 
izvajanje vzgojnoizobraževalnega 
dela pa sta odgovorni vzgojiteljica 
in pomočnica vzgojiteljice v oddel�
ku. Skupaj imamo v tem šolskem le�
tu 220 vključenih otrok.

Naloge ravnateljice določa 
zakonodaja, a ravnateljica 
v manjšem vrtcu je najbrž 
„deklica za vse”? Kaj ste po 
poklicu?

Kot ravnateljica vodim vrtec ta�
ko pedagoško kot poslovno, vendar 
to rada počnem. Dela je res veliko. 
Po poklicu sem vzgojiteljica in pro�
fesorica razrednega pouka. Delovne 
izkušnje sem si nabirala tako v vrt�
cu kot v osnovni šoli. Čutim veliko 
odgovornost za razvoj predšolske 
vzgoje na našem področju, saj me�
nim, da imamo v vrtec vključenih še 
premalo predšolskih otrok. Vlaganje 

Metlika je drugo večje mesto 
Bele krajine, ki se kot kraška po-
krajina razprostira med sončni-
mi Gorjanci, skrivnostno temač-
nim Kočevskim rogom in mehko 
zeleno Kolpo. V Metliki se splača 
obiskati znamenito vinsko klet 
ter muzej, kjer med multimedij-
sko predstavitvijo belokranjskih 
zgodovinskih, kulturnih in na-
ravnih znamenitosti zaslutimo 
globoke korenine belokranjske-
ga človeka, ljubezen do vinogra-
dov in zelenih vigredi. Iz zgodo-
vinskih knjig izvemo, da so se 
v 12. stoletju tu naselili menihi 
nemškega križnega reda, počasi 
pa je zraslo mestece, ki je prvič 
dobilo mestne pravice leta 1335. 
V 14. in 15. stoletju so se začeli 
priseljevati begunci pred Turki. 
Ti so Metliko večkrat napadli, 
požigali in ropali. Po ustanovitvi 
Vojne krajine je imela tudi Metli-
ka pomembno obrambno vlogo. 

V 19. stoletju je Belo krajino za-
jel val izseljevanja v Ameriko in 
evropske države. Po ocenah zgo-
dovinarjev naj bi odšla kar tret-
jina prebivalstva. Najverjetnejši 
vzrok je bila obubožanost, ki se 
je še poglobila zaradi propadanja 
vinogradov, ki jih je  uničevala 
trtna uš. Po kapitulaciji Italije 
leta 1943 je postala Bela krajina 
»zibelka partizanstva«. V povoj-
nih letih se je razširila industri-
ja, zlasti tekstilna. Kdo ne pozna 
tovarne Beti? Po slovenski osa-
mosvojitvi narašča delež obrtne 
in trgovinske dejavnosti, vse 
večji pa je tudi pomen turizma 
in storitvenih dejavnosti. V tem 
razvoju ima pomembno vlogo tu-
di javni vrtec, samostojni zavod, 
ki ima sedež na Župančičevi 1. 
Ravnateljica DARINKA CIMER-
MAN  nam je z zadovoljstvom 
predstavila utrip vrtca.
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Vrtec se predstavi

v razvoj otrok pa je zelo pomembno 
prav v predšolskem obdobju, saj ka�
kovostni kurikulum prispeva k večji 
socialni  zrelosti, spodbuja intelek�
tualni razvoj, omogoča uspešnejše 
všolanje in še bi lahko naštevali. Na 
našem področju je trenutno vklju�
čenih samo okoli 50% predšolskih 
otrok. Prizadevali si bomo doseči 
vsaj državno povprečje. 

Za kaj si pri pedagoškem 
vodenju vrtca še posebej 
prizadevate?

V Otroškem vrtcu Metlika smo 
se odločili delati po sodobnih meto�
dah dela z otroki, saj je smisel naše�
ga dela kvalitetno bivanje z otroki in 
dobro sodelovanje s starši otrok. Po�
udarek je na oblikovanju otrokove 
osebnosti in pozitivne samopodobe, 
zadovoljevanju potreb po ljubezni, 
varnosti, uspehu, samostojnosti in 
želji po pridobivanju novih znanj 
ob pomoči, spodbudi odraslih  in 
okolja.  Prizadevamo si zagotavljati 
pogoje, v katerih bodo otroci v med�
sebojni interakciji in v interakciji 
z odraslimi preživeli aktivno in le�
po otroštvo. Prizadevamo si tudi za 
zdravje otrok, še posebej za zdrave 
prehrambene navade otrok.

Lahko o tem poveste kaj 
več?

Prehrani namenjamo veliko po�
zornosti, saj se zavedamo, da po�
membno vpliva na zdravje in raz�
voj otrok. Uveljavljamo zdrav način 
prehranjevanja in sicer tako, da 
otroke navajamo na različne okuse 
hrane, na pitje vode in zdravih pi�
jač, na umirjenost in seveda ustrez�

no higieno rok in zob. Pri načrtova�
nju prehrane dosledno upoštevamo 
fiziološke normative in priporočila 
za zdravo prehrano. Jedilniki so pe�
stro sestavljeni, prehrana vključuje 
vse glavne skupine živil v ustrez�
nih razmerjih. Pri  pripravi obrokov 
uporabljamo predvsem sveža živila  
od zanesljivih dobaviteljev. Omogo�
čamo tudi dietno prehrano, priprav�
ljamo pa jo tako, kot jo predpiše pe�
diater. 

Prej ste omenjali dobro 
sodelovanje s starši. Lahko 
o tem poveste še kaj več?

Sodelovanje s starši omogo�
ča boljšo medsebojno povezavo, 
boljše poznavanje otroka, njego�
vih potreb in s tem lažje doseganje 
vzgojnoizobraževalnih ciljev. Med�
sebojna podpora in zaupanje sta bi�
stvena za otrokov napredek. Temelj 
sodelovanja med strokovnim oseb�
jem in starši je dobra komunikacija 
in sodelovanje na različnih podro�

čjih. Tako imamo enkrat mesečno 
organizirane govorilne ure, dvakrat 
ali trikrat na leto pripravimo rodi�
teljski sestanek, glede na interese 
staršev pa organiziramo tudi šolo 
za starše. Starši uresničujejo svo�
je interese tudi v svetu staršev in v 
svetu zavoda.

Sicer pa so starši v vrtcu 
vsak dan dvakrat . . .

Seveda. Veliko pogovorov in pred�
vsem izmenjav informacij vzgojite�
ljice in pomočnice vzgojiteljic opra�
vijo sproti. Starše pa povabijo tudi k 
sodelovanju v kurikulu oddelka.

Naj vas ob koncu pogovora 
vprašam še o tem, katere 
prednostne naloge ste si  
zamislili v tem šolskem 
letu?

Ker je leto kulture, bomo ople�
menitili kulturno sodelovanje tako 
z Srednjo vzgojiteljsko šolo v Me�
tliki, kot tudi v sodelovanju z Do�
mom starejših občanov v Metliki.  
Vključeni smo tudi v projekt Vrtec 
in turizem ter ekoprojekt Zeleni na�
hrbtnik.

V imenu revije Vzgojiteljica vam 
želim v novem šolskem letu 
uspešno vzgojnoizobraževalno 
delo, otrokom v vašem vrtcu pa 
obilo zanimivih, zdravih in za-
dovoljnih dni. 

Urednica
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O tem in onem iz naših vrtcev

Vzgojiteljice se ne srečujemo samo 
z različnimi kulturnimi in življenjski�
mi navadami v družini posamezne�
ga otroka, temveč tudi z različnimi 
govornimi vzorci, ki jih otrok dobi v 
družini. Prvi stik z otrokom lažje na�
vežeš, če govoriš v narečju, ki je otro�
ku prvi jezik. S povečevanjem medse�
bojnega zaupanja ga počasi uvajaš v 
pogovorni knjižni jezik.

V današnjem času je govorna veš�
čina še kako pomembna. Razumljivo 

in jasno govorno izražanje sta temelj�
nega pomena za učenje in umsko de�
lo. Z govorom se sporazumevamo, 
rešujemo spore, iščemo rešitve, po�
vemo, kako se počutimo, izrazimo 
svoja najgloblja čustva. Za razvoj go�
vora pri otroku so najpomembnejša 
prav prva leta njegovega življenja. 
Pri odraščanju se njegov krog spora�
zumevanja z okoljem širi. 

Vsako leto so v vrtcu otroci, ki v 
domačem okolju niso imeli dovolj 

govornih spodbud. Njihov govor je 
zato slabše razvit. Pogoste so govor�
ne napake. Vrtec je za takšne otroke 
neprecenljiva pomoč, potrebno pa 
je osveščati tudi starše.

Logopedinja, s katero sodelujem, 
mi je predlagala, da z njeno pomoč�
jo pripravim predavanje o govornem 
razvoju in jeziku za starše različnih 
starostnih skupin. Spodbudile so 
me tudi zadrege, pomisleki in skrbi 
staršev iz mlajše skupine, ki so me 

Sodelovanje z logopedinjo pri 
izobraževanju staršev

Sodelovanje med vrtcem in star-
ši je pomemben vidik kakovosti 
predšolske vzgoje, saj prav to sode-
lovanje veliko prispeva k ustrezne-
mu dopolnjevanju družinske in in-
stitucionalne vzgoje. Starši imajo 
pravico sodelovati pri načrtovanju 
življenja in dela v vrtcu, vendar ob 
upoštevanju strokovne avtonom-
nosti vrtca. Skupaj si prizadevamo, 
da bi bili v vrtcu zadovoljni otroci 
ter tudi njihovi starši. 

Šola za starše je namenjena 
vsem, ki želijo biti učinkoviti vzgo�
jitelji svojih otrok. S tako obliko iz�
obraževanja in sodelovanja s starši 
smo pričeli v  letu 2002/03. Ude�
ležba staršev je bila ustrezna,  na 
osnovi izvedene ankete smo ugoto�
vili, da si starši želijo tak način iz�
obraževanja in sodelovanja, zato 
smo tudi v letošnjem letu pripra�
vili ponudbo izobraževalnega pro�
grama z ustreznimi vsebinami.  Po�
nudili smo ga staršem otrok, ki so 
vključeni v naš vrtec,  z obvestilom 
preko lokalne TV pa tudi krajanom 
in sosednjim vrtcem. 

Prijavilo se je 27 staršev iz tol�
minske in kobariške občine. Raz�
veseljivo je tudi to, da se v šolo za 
starše pogosteje vključujeta kar oba 
starša. Šola za starše je potekala v 
zimskih mesecih, od novembra do 
januarja, v popoldanskem času.

Program je obsegal tri različne 
vsebine,  ki so jih kvalitetno pred�
stavili predavatelji: psiholog Bogdan 
Žorž, ki je obravnaval temi smrt in 
življenje ter razvajenost otrok. Kar�
men Perinčič, spec. pedagoginja iz 
vrtca Tolmin, pa je predstavila temo 
o nemirnem otroku.

Po zaključku zadnjega srečanja 
(12. januarja 2006) so starši izpol�
nili anketni vprašalnik, ki nam je 
služil za pripravo evalvacije. Z za�
dovoljstvom smo ugotovili, da je 
večina staršev vsebino srečanj oce�
nila z najvišjo oceno in pohvalila 
predavatelje. Tudi ostalo organiza�
cijo so starši ocenili z visoko oceno. 
Všeč jim je bilo, da skupina udele�

žencev ni bila prevelika, kar je omo�
gočalo dobro komunikacijo. Pohva�
lili so tudi sprotno obveščanje vrtca 
o dogajanju.

Zadovoljstvo staršev in njihov po�
hvalni odziv sta potrdila, da je bila 
odločitev, da v vrtcu organiziramo 
»šolo za starše«, potrebna in pravil�
na. Potrudila se bom, da bomo tudi 
v naslednjem šolskem letu v sodelo�
vanju s člani sveta staršev pripravili 
različne vsebine in kvalitetno izve�
dli program.

Majda Maglica, ravnateljica 
Vrtec Ilke Devetak, Tolmin

Šola za starše Tolmin

Šola za starše v Tolminu
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O tem in onem iz naših vrtcev

Vzgojiteljice iz Vrtca Šenčur, 
enoti Voklo in Visoko, smo osno�
vale dvodnevno bivanje otrok v na�
ravi, na igrišču Vrtca Šenčur ter v 
okoliškem gozdu. K  projektu smo 
povabili kranjske tabornike, saj je 
njihov način življenja neposredno 
povezan z naravo. Bili so naši vzor�
niki in moderatorji. Pri projektu sta 
nas vodila dva pomembna cilja, in 
sicer:
a) spodbujanje različnih pristopov 

k spoznavanju narave,
b) razvijanje naklonjenega, spoštlji�

vega in odgovornega odnosa do 
žive in nežive narave.

Prišel je trenutek, ko smo se z 
otroki zbrali na igrišču, kjer smo se 
pozdravili na taborniški način. Za�
peli smo taborniško himno, ki smo 
se jo predhodno naučili, ob pesmi 
pa je eden od tabornikov razvil slo�
vensko zastavo. Po razvitju zastave 
smo spoznali nekaj pomembnih ta�
borniških znakov sporazumevanja, 
kot so znak za tišino, znak za »do�
bro je bilo« in vzdevke, ki jih nosijo 
taborniki. Seveda ne bi bili »mali ta�
borniki«, če ne bi imeli rutk. Tako je 
vsak otrok dobil rutko z imenom, ki 
ga je spremljala dva dni. Da bi bili še 
bolj podobni tabornikom, smo imeli 
na igrišču postavljene tudi šotore. 

Otroci so se razdelili v dve večji 
skupini. Ena je ostala pri vrtcu, dru�
ga se je odpravila v gozd. Sama sem 
vodila skupinico, ki je odhajala v 
gozd. Preden smo odšli na pot, smo 
dobili znakovno zapisana navodila 
za opravljanje določene naloge. Pre�
ko označevalnih puščic smo odkrili 
pismo z nalogo, nato smo odkrili ta�

bornika, ki nam je pokazal, kako se 
postavi šotor. Zatem smo prišli do no�
ve naloge, kjer je bil postavljen hun-
ter. Po opravljeni nalogi smo preko 
označb prišli do skrivnostnega pisma 
z nalogo: »najdi suho vejo in jo nesi 
k naslednji nalogi.« Prišli smo do ta�
bornice, kjer nam je pokazala, kako 
se postavi celotno ogrodje za ogenj. 
Naša skupina je bila zelo motivirana 
za delo, tako da smo naredili največ�
ji kup iz dračja. Nismo pa pozabili na 
kamnito zaščito okrog ognja.

Ob vrnitvi na vrtčevsko igriš�
če smo posedli okrog pripravljene�
ga dračja, ki ga je tabornik ob petju 
pesmic zakuril. Sledilo je taborni�
ško kosilo, ki smo ga pojedli kar na 
igrišču. To je bilo otrokom zelo všeč, 
saj so lahko posedli po tleh in zauži�
li svoj obrok. Poslastica so bile peče�
ne banane s čokolado, ki so se pekle 
v žerjavici prej zakurjenega ognja. 

Po obroku so sledile še skupne dru�
žabne igre, nato pa smo se ob po�
novno zapeti himni poslovili.

Naslednji dan so bili otroci že 
kar neučakani. Spet smo se zbra�
li ob zastavi, kjer smo zapeli him�
no, nato pa se tako kot prejšnji dan 
razdelili v dve skupini. Skupini sta 
se programsko samo zamenjali, kaj�
ti naša skupina je ostala na igrišču, 
kjer smo prehajali iz ene v drugo 
dejavnost. V prvi delavnici smo iz�
delovali male pajke iz preje in kos�
matene žice. Te izdelke smo si nato 
nadeli na rutke ob vozlu in tako bi�
li še bolj podobni tabornikom. Nato 
je sledila gibalna dejavnost z različ�
nimi elementarnimi igrami: štafet�
ne igre, igre natančnosti, hitro odzi�
vanje … Otroci so pokazali še svoje 
ustvarjalne spretnosti v delavnici z 
glino, kjer so izdelovali lončke in jih 
tudi okrasili. Tako kot prejšnji dan 

Vrtec v naravi

pogostokrat spraševali, kdaj obiska�
ti logopeda, zakaj otrok še ne izgo�
varja določenih glasov, zakaj pona�
vlja besede, kdaj bo začel razločno 
govoriti ipd.

Izziv sem sprejela in za sodelo�
vanje zaprosila tudi logopedinjo. 
Začela sem se pripravljati na preda�
vanje s prebiranjem različne stro�

kovne literature. V dogovoru z lo�
gopedinjo sem se dogovorila za 
srečanje s starši.

Na srečanju sem najprej predsta�
vila razvoj govora pri otroku. Dru�
gi del je bil namenjen  vprašanjem 
staršev. Da je govor stekel, sem 
vprašanja na začetku postavljala sa�
ma, potem pa so starši logopedinjo 

kar zasuli z vprašanji. Z logopedinjo 
sva bili v dogovoru, da poteka pre�
davanje s čim manj strokovnimi be�
sedami, da bi bilo staršem lažje ra�
zumljivo. Ob zaključku predavanja 
so starši dobili še zgibanko.

Tanja Kramar, vzg.

Foto: Marija Sajevic: Ob taborniškem ognju
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V vrtcu skušamo vse dogodke 
(pomembne in tudi malo manj po�
membne) dokumentirati. Še do ne�
davnega smo v vrtcu dokumentirali 
v pisni obliki. Otroci so popestrili be�
sedilo s svojimi risbicami. Besedilu 
smo dodali sliko. Risbice so kasneje 
nadomestile fotografije. Sedaj foto�
grafije nadomeščajo videoposnetki. 
Tako smo sliki dodali še zvok. Teh��
nologija gre naprej in mi z njo.

     V našem vrtcu že nekaj let 
uporabljamo kamero. Na začetku 
šolskega leta starše vprašamo, če 
se strinjajo, da otroke snemamo. 
Njihovo privolitev potrebujemo 
tako v ustni kot v pisni obliki. Na 
koncu šolskega leta jim posreduje�
mo posnetek življenja v vrtcu sko�
zi celo leto. 

     Še preden začnemo s snema�
njem, je potrebno otrokom kame�
ro pokazati, jih navaditi na njeno 
prisotnost, saj so takrat otroci bolj 
sproščeni in kar je najpomembnej�
še – naravni. Otroke snemamo pri 
njihovi spontani igri, pogovoru, 

petju, morebitnem konfliktu, vode�
nem programu, med spanjem, med 
kosilom. Skratka vse, kar se dejan�
sko dogaja v vrtcu: njihov vsakdan. 
Pri snemanju s kamero je pomemb�
no, da vsakič, ko končaš s snema�
njem, skupaj z otroki pogledaš po�
snetek. Tako kot nas tudi otroke 
zanima, kako je vse skupaj poteka�
lo. Na ta način lahko otroci analizi�
rajo, kaj je kdo delal in kako, kaj je 
rekel, kako se je obnašal, ali se je 
držal dogovora … Ocenjujejo dru�
ge in sebe. Osredotočeni so na po��
drobnosti. Odraslim pa so pomemb�
ne druge stvari. Osredotočeni smo 
na celoten posnetek, celotno do�
gajanje. Zanima nas, ali je posne�
to tisto, za kar smo se dogovorili. 
Tako lahko celoten potek analizira�
mo. Na ta način lahko vidimo, ali 
nam je celoten potek uspel, kje so 
morebitne napake …Tudi z vidika 
staršev je snemanje njihovih otrok 
pomembno. Na ta način lahko vi�
dijo, kaj se v vrtcu dogaja, da vrtec 
ni samo hrana, igra z žogo, span�

je, ampak veliko več. Vidijo, kako 
se otroci odzivajo, kako sodelujejo, 
se obnašajo, ali uživajo ... Še pose�
bej je to pomembno v uvajalnem 
obdobju, saj na ta način lahko vi�
dijo, da otroci ne trpijo, ko staršev 
ni zraven. Pa naj bo to v prvem ali 
drugem starostnem obdobju. 

Velikokrat slišim starše reči, da 
bi radi videli, kako se ima njihov 
otrok v vrtcu. S posnetkom jim lah�
ko pokažemo, kaj se v vrtcu do�
gaja in kako se ima njihov otrok. 
Staršem povemo, naj ne  pričaku�
jejo profesionalnih posnetkov, a so 
vsi zadovoljni s takimi, kot so. Tu�
di vzgojnemu osebju  so posnetki v 
veliko pomoč pri evalvaciji, pa tudi 
pri premagovanju strahu pred ka�
mero in nastopanjem.

Lidija Kopasič, vzg. 
Vrtec Črnuče/Ljubljana

Video posnetki iz vrtca za starše

Babičinih sto let

smo zakurili na hribčku ogenj in 
ga uporabili za pečenje tvista. To je 
kvašeno testo, ki ga v manjši kepici 
nadenemo na paličico in ga tako ob�
račamo nad žerjavico, da se speče. 
Tudi v tem dnevu smo zaužili ko�
silo na taborniški način. Bilo je res 
dobro. Še posebej pa so nas prese�

netile kuharice s slastno rulado. Se�
veda se po kosilu prileže tudi poči�
tek. Nekateri so odšli kar pod šotor, 
saj je bilo sonce precej močno, šo�
tori pa so nam delali veliko uslugo s 
svojo senco. Tudi ta dan smo zaklju�
čili z različnimi skupinskimi igrami 
in se poslovili s himno in zahvalo za 

dva dneva prijetnih doživetij. Otro�
ci so  pridobili veliko izkušenj, kako 
živeti v naravi in z naravo.

Marija Sajevic, dip. vzg. 
Vrtec Šenčur

Lepo je, ko komu sežeš v roko, 
mu stisneš toplo dlan in iz srca želiš 
nekaj lepega. To smo v našem vrt�
cu Sonček letos spoznali, ko smo se 
družili z našo babico Marijo. Z njo 
smo 8. junija praznovali okroglih 
100 let. Spoznali smo, kako bogato, 
prijazno, lepo in vzajemno lahko ži�
vimo skupaj med generacijami, da 
niso pomembna leta ali drugačnost 
med nami, če le želimo in hočemo 

tako. V stiku z našo babico smo do�
jeli, da starejši ljudje nosijo v sebi 
zakladnico dobrih in manj dobrih 
izkušenj, spoznanj, da so večkrat 
polni dobrote, hvaležni pa za majh�
ne stvari in dejanja, da še vedno hre�
penijo, upajo in si česa želijo. Od�
krili smo, da je lahko tudi v starejših 
ljudeh polno  topline in miru. 

Prav sredi Rogoze stoji njena hi�
ška. Mirna in skromna je, kot naša 

babica. In prav sredi kraja, na dru�
gi strani »njene« ceste, je naš vrtec. 
Tako blizu smo si, da smo jo lahko 
večkrat obiskali. Nežno smo se je 
dotaknili in pobožali njene utruje�
ne roke, kakšno zapeli in ji narisali 
najlepše risbice. Povedali so nam, 
da naše risbice, voščila in voščilni�
ce skrbno čuva, kdaj po njih pobr�
ska in pogleda. Otrokom je postala 
blizu in vsak dan se zgodi, da kak 
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otrok pri svojem običajnem delu 
kaj napravi in reče, da bo shranil 
za našo babico.

Njen stoti rojstni dan smo praz�
novali pod njenimi brajdami. Ko 
smo prišli, nas je mirno čakala in 
nam pomahala. Voščili smo ji zdrav�
ja, sreče in še veliko lepih let. Zapeli 
smo ji vse naše najlepše pesmice in 
skupaj jedli torto. Prižgali smo 100 
svečk, upihnil pa nam jih je kar ve�
ter, ki je tudi takrat bil z nami. Ze�
lo pa nas je presenetila tudi babica. 
Odpeljala nas je na travnik za hi�
ško in se z nami želela igrati ljud�
sko otroško rajalno igro «Rdeče češ�
nje rada jem«. Njena hči je na koncu 
igre prinesla košaro rdečih češenj in 
otroci so jih jedli iz njenega naročja. 
Zaupala nam je tudi svojo veliko že�
ljo, ki jo je nosila v sebi že od naše�
ga božičnega obiska. Želela je videti 
srečne, nasmejane, prikupno naga�
jive otroke, ki skačejo, tekajo in se 
veselo zabavajo po njenem travni�
ku. Sredi travnika pa je hranila ču�
doviti kupček travniških marjetic. Z 
veseljem smo ji izpolnili željo, otro�

ke pa komaj odpeljali, saj bi na nje�
nem pravljičnem koščku Rogoze še 
kar ostali. Tega dne ne bomo nikoli 
pozabili.

Otroci in vzgojiteljice smo bili 
nadvse veseli, ko je babica obiskala 
tudi naš vrtec. Pripeljala jo je hči. 
Babica je na igrišču spremljala ce�
lo našo zaključno prireditev 2006. 

Bil je lep sončen dan, za nas še bolj 
lep in sončen,  saj nas je poleg vseh 
naših najdražjih gledala tudi naša 
babica.

Marija  Marjana Štangler, vzg. 
Vrtec Sonček Rogoza

Tudi naš vrtec se je pridru�
žil letošnjemu projektu, ki ga je 
organizirala Turistična zveza Slo�
venije, z naslovom »Z igro do pr�
vih turističnih korakov.« Naša 
skupina, 5� do 6�letnih otrok se je 
en mesec ukvarjala z mestom Lju�
tomer. Naš cilj je bil spoznati in 

raziskati naše mesto ter ga razka�
zati prijateljem iz vrtca Mala Ne�
delja. Najprej smo se lotili vpra�
šanja, kaj bomo sploh raziskovali. 
Otroci so predlagali turistične toč�
ke, ki bi jih obiskali in jih pokaza�
li še drugim. Tako smo se podali 
na pot po našem prleškem mestu 

Lotmerku, kot mu radi pravimo 
domačini.

Najprej smo obiskali lončar�
ja, gospoda Žumana, in si ogleda�
li njegovo delavnico, sam postopek 
domače obrti in peč, v kateri nasta�
jajo dokončni glineni izdelki. Tudi 
sami smo se preizkusili v lončarje�

Sodelovali smo s Turistično zvezo Slovenije

Fotografija: Lidija Muršec: Z našo babico

Pri županu občine Ljutomer V lončarjevi delavnici
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nju in izdelali glinene posodice za 
mame ob njihovem prazniku. Obis�
kali smo tudi župana gospoda Špin�
dlerja in si ogledali njegovo pisar�
no, se z njim sproščeno pogovarjali 
in ugotovili, da ima zelo veliko de�
la, ker skrbi za celotno mesto. Na�
to smo obiskali kulturni dom, kjer 
se odvijajo naše lutkovne predsta�
ve, razne prireditve in razstave v 
galeriji. Tukaj se tudi srečujemo z 
drugimi prijatelji iz celotne občine 
Ljutomer. Zelo radi zahajamo v naš 
mestni park, zato smo ga z vese�
ljem uvrstili med pomembne točke 
mesta. Tam se sproščeno igramo, 
si oddahnemo od mestnega vrve�
ža in v tišini opazujemo veverice. 

Nismo pozabili na naš hipodrom, 
ki je vsem zelo dobro poznan, saj 
se ravno tam odvijajo tradicionalne 
kasaške dirke. Zelo smo ponosni 
na našo mestno knjižnico, ki je ze�
lo bogata in se nahaja ravno v sre�
dišču mesta, natančneje v mestni 
hiši. Tedensko nas obogati s prav�
ljičnimi urami in s svojo pestro iz�
biro knjig. Poiskali pa smo tudi lo�
kalno turistično organizacijo, ki 
nam je pomagala dopolniti naš tu�
ristični kotiček. Tam smo izvedeli 
vse potrebne informacije o mestu. 
Ves čas smo sproti oblikovali plakat 
s slikovnim gradivom, dopolnjeva�
li turistični kotiček in zraven neiz�
merno uživali.

Projekt smo zaključili z obiskom 
prijateljev iz že prej omenjenega vrt�
ca Mala Nedelja in jih popeljali po 
mestu, jim ga razkazali in izmenja�
li medsebojne izkušnje. Izdali smo 
tudi zloženko in se predstavili pre�
ko nje vsem sodelujočim v projektu, 
staršem in širši javnosti. Otroci so v 
projektu uživali, se družili s prijate�
lji in spoznali, da je naše mesto res 
mesto, ki je vredno ogleda.

Nada Rajtman, dipl. vzg. 
Vrtec Ljutomer

Dnevi odprtih vrat na Polzeli
Od 4. do 12. aprila smo naša vra�

ta odprli za vse predšolske otro�
ke, ki ne obiskujejo vrtca. Prišli 
so skupaj s svojimi starši, starimi 
starši ali drugimi sorodniki. Ogle�
dali so si naš vrtec in si izbrali ig�
ralnico, kjer so se vključili v raz�
lične igre. Vsaka vzgojiteljica je v 
svoji igralnici poleg igralnih kotič�
kov pripravila še vodeno dejavnost, 
kjer so otroci s starši lahko izdelo�
vali iz različnih materialov. Obliko�
vali so iz mase das, slikali, barva�
li pirhe, izrezovali rože in metulje 
iz papirja, si naredili prstne lutke, 
sadili pomladne cvetice, pa tudi te�
lovadili, plesali in prepevali. Kar so 
izdelali, so z velikim veseljem od�
nesli domov. Vsak dan smo pred�
stavili tudi dodatne dejavnosti, ki 
jih pri nas izvajamo celo šolsko le�
to. S krajšim programom so mlade 
goste razveselili planinci, plesal�
ci, pevci, kuharji in naravoslovci. 
Dneve odprtih vrat smo zaključili v 
kulturnem domu na Polzeli z lut�
kovno predstavo, ki nam jo je pri�
pravila gospa Jana Stržišar s svojim 
Mavričnem gledališčem. Otroci ter 
tudi njihovi spremljevalci so radi 
prihajali v našo sredino, zato se vsi 
skupaj že veselimo jeseni, ko bodo 
mnogi med njimi začeli vrtec redno 
obiskovati.

Kaj so o dnevih odprtih 
vrat menili otroci in njihovi 
straši?

»V vrtec sva prihajala vsak dan in 
to z velikim zadovoljstvom. Bilo na�
ma je zelo všeč, otrok je zelo vesel 
in se že veseli jeseni. Hvala.«

»Veseli nas, da tako čudovito po�
skrbite, da se tudi naši malčki spo�
znajo med sabo, igrajo … Kot mami�
ca vidim, da za naše malčke skrbite 
s srcem. Hvala, se kmalu vidimo.«

»Anže je bil zelo rad v vrtcu. Rad 
se je igral z avtomobili in v kuhinj�
skem kotičku. Vsak dan se je ve�
selil, da bo lahko z otroki. Ko smo 
odhajali domov, je še želel ostati in 
se igrati. Sproščeno vzdušje, pri�
jazne vzgojiteljice, zelo zanimive 
dejavnosti. Otroci so lahko izdel�
ke odnesli domov. Tudi program v 
telovadnici (predstavitev dodatnih 
dejavnosti) je bil zelo zanimiv. Ve�
sela sem, da bo moj otrok v jeseni 
z vami.«

»Zelo so mi bile všeč različne de�
javnosti, ki so bile pripravljene za 
otroke. Maj je vsak dan komaj čakal, 
da gre v vrtec. Veseli me, da se je 
moj otrok v vrtcu počutil sproščen, 
saj ga bom tako z lažjim srcem pri�
peljala septembra v vrtec.«

»Bor je z veseljem prihajal vsak 
dan. Bilo je zelo lepo. Hvala vsem 

gospem učiteljicam za tako lep 
sprejem.«

»Dnevi odprtih vrat se mi zdi�
jo izredno zanimivi, predvsem pa 
otroci lažje prebrodijo krizo, ki na�
stopi, ko starši odidejo v službe. Si�
cer z mojo Tio še ni težav, ker je na�
sploh v družbi veliko otrok ter tudi 
odraslih. Vsekakor jo bom jo v bo�
doče vpisala v vrtec. Pa še jaz sem 
se te dni naučila kakšno pesmico.«

»Bilo nama je zelo lepo. Hanna 
je uživala v igri s kockami in pri ob�
likovanju testa. Upam, da se še sre�
čamo.«

Kako je vrtec doživela mala Ana, 
pa je zapisala njena mamica: »V vrt�
cu je lepo in zelo zanimivo. Delamo 
kokoške iz gline, jih barvamo in na�
to podarimo mamici. Barvamo na 
velike risalne liste s čisto pravimi 
barvami, tako kot slikarji. Risbice 
lahko obesimo v svoji sobi. Delamo 
okraske iz papirja, gledamo in čita�
mo knjige o živalih, videli smo pra�
ve želve, poslušali pravljice, plesali 
in peli. Jutri gremo pogledat lutkov�
no predstavo v kulturni dom.«

Dora Grenko, vzg. 
Vrtec pri OŠ Polzela
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Čarobna piščal

Projekt »Čarobna piščal« se je 
izvajal v Vrtcu Urša in enoti Če�
belica, v šolskem letu 2005/06. V 
projektu so bili vključeni vsi otroci 
(420), zaposleni, starši in zunanji 
sodelavci. Pobuda je nastala, ko so 
naši otroci Miri Voglar na srednji 
vzgojiteljski šoli v Ljubljani pri�
pravili glasbeni nastop za njen 70. 
rojstni dan. Že dalj časa pa so naše 
strokovne delavke na strokovnih 
srečanjih izpostavljale problem 
»medijske glasbe«. Vse prevečkrat 
so otroci prinašali v vrtec CD z ne�
primerno glasbo (turbo folk ipd.). 
Poleg vsega že omenjenega je bilo 
leto 2006 tudi Mozartovo leto. Pro�
jekt smo povezali z vsebinami, ki 
se navezujejo na našo prioritetno 
nalogo: »Ohranjanje in bogatenje 
kulturne dediščine«.

Cilji
Zastavili smo si cilje.

-	 S poslušanjem, izvajanjem in 
ustvarjanjem glasbe vplivati na 
otrokov čustveni, socialni, spo�
znavni in gibalni razvoj (celo�
sten proces). 

-	 Vzbujanje veselja do glasbe in 
spodbujanje doživljanja glasbe.

-	 Razvijanje glasbenih sposobno�
sti in spretnosti.

-	 Starše vzpodbuditi k sodelova�
nju.

Strokovni timi so pripravili ci�
lje in vsebine primerne razvojni 
stopnji otrok. Strokovne delavke 
so projekt Čarobna piščal vnesle 
vsaka v svoj letni delovni načrt, 
ki so ga skupaj s starši oblikovali 
in potrdili na prvem roditeljskem 
sestanku. Nadalje so se izvaja�
le načrtovane dejavnosti in dejav�
nosti, ki se navezujejo na prikriti 
kurikulum: petje pesmic, petje z 
dirigentom, petje povezano z gi�

banjem, petje mlajših otrok s sta�
rejšimi, spremljava pete pesmice, 
izmišljanje melodij in besedila, iz�
delovanje instrumentov, spozna�
vanje glasbil, igranje na glasbila, 
reproduciranje, spremljava instru�
mentalne in vokalne glasbe ter po�
slušanje le�te, izvajanje glasbenih 
didaktičnih iger, spremljava dra�
matizacije z instrumenti, posluša�
nje in izvajanje glasbenih pravljic 
… Strokovne delavke so pri izvaja�
nju dejavnosti uporabljale različ�
ne metode, sredstva in prostor. 

V skupine so bili vabljeni starši, 
dedki, babice, ki so se oz. se ukvar�
jajo z glasbo. Otrokom so pripravi�
li nastope in jim na poljuden način 
predstavili glasbila. Otroci so lahk 
o nanje zaigrali, se z nastopajoči�
mi pogovarjali ter jim postavljali 
vprašanja.

Glasbene prireditve
Poleg vsakodnevnih dejavnosti, 

povezanih z glasbo, je bilo kar ne�
kaj skupnih prireditev, ki so načr�
tovane v »Letnem delovnem načrtu 
vrtca«. 
-	 Uršin Živ – Žav, tradicionalna 

prireditev v mesecu oktobru, ob 
tednu otroka.

-	 Glasbena pravljica v decembru, 
ki so jo pripravile pomočnice 
vzgojiteljic. Poleg otrok, ki obis�
kujejo vrtec, so si jo ogledali 
tudi otroci, ki obiskujejo Ciciba�
nove urice. 

-	 Predstavitev Ljudskih pevk iz 
Domžal. Otrokom poleg pesmi, 
ki jih zapojejo, pripovedujejo še 
zgodbe in šale.

-	  Pevski zbor upokojenk iz Dom�
žal, ki nas obišče vsako leto. 

-	 Predstavitev narodnih noš. 

Glasba nam je lahko luč, 
glasba nam je lahko kruh, 
glasba nam je lahko življe-

nje!

(Mira Voglar)

Tudi revija Vzgojiteljica iskreno čestita mag. Miri Voglar ob njeni  
sedemdesetletnici in ji želi še veliko lepih pesmi!
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-	 Sodelovanje z Glasbeno šolo 
Domžale.

-	 Ogled predstave Peter in volk v 
Kulturnem domu Franca Bernika, 
kjer imajo otroci stalni abonma.

-	  Razstava instrumentov Menač�
nikovi domačiji, ki so jih izdelali 
otroci, strokovne delavke in starši. 

-	 Glasbena pravljica Krištofovo 
drevo, ki jo je pripravila pomoč�
nica vzgojiteljice v sodelovanju z 
vzgojiteljico ter otroki. Zaigrana 
je bila vsem otrokom in na RTV 
Slovenija. 

Za promocijo so ves čas skrbe�
le strokovne delavke, saj so svoje 
dejavnosti prenesle na papir in jih 
objavile v lokalnih časopisih Slam�
nik ter Domžalske novice in revijah 
Otrok in družina ter Otroci.

V namen projekta smo uredili 
in izpopolnili glasbeni kabinet z 
novimi glasbili, zgoščenkami ter 
literaturo. V mesecu maju smo iz�
vedli še strokovno ekskurzijo v 
Salzburg, Mozartovo mesto, ter 
tako s strokovnimi delavkami za�
ključili projekt. Ob zaključku šol�
skega leta pa so strokovne delav�
ke po vhodih (tri ali štiri skupine) 
pripravile prireditve na temo ‘glas�
ba’. Vabljeni so bili otroci »pobra�
tenih« skupin. Osem strokovnih 
delavk in otroci stari 3–4 leta so na 
igrišču pred vrtcem pripravili glas�
beni nastop. Vabljeni so bili star�
ši, gospa Mira Voglar in profeso�

rica metodike glasbene vzgoje na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani, go�
spa Darinka Bole. Nastop je bil ze�
lo prisrčen, srečanje naših delavk 
in gospe Mire in Darinke pa nepo�
zaben.

Evalvacija
Evalviranje je potekalo po kon�

čanih sklopih, zaključenih projek�
tih na aktivih in sestankih. Skupna 
evalvacija pa je bila podana na za�
dnji pedagoški konferenci. Projekt 
je bil uspešno zaključen, saj so bi�
li zaposleni prepričani v uspeh in 
so vanj vložili svoje znanje in iz�
kušnje. Naše delo se bo nadaljeva�
lo tudi v prihodnjem šolskem letu, 
ki je po navodilih ministrstva »le�
to kulture«.

Tovrstni projekti morajo biti nuj�
ni del vzgojnih ravnanj, če želimo 
pri otroku razviti glasbeno občut�
ljivost. Ta občutljivost se razvija s 
spodbujanjem glasbenega doživlja�
nja preko slušnega zaznavanja ter z 
reproduciranjem, poustvarjanjem 
in ustvarjanjem glasbenih vsebin. 
Samo intenzivni glasbeni doživljaj 
ustvarja pogoje za spontan otroški 
odziv v glasbenih aktivnostih, v ka�
terih bo otrok ustvarjalec, izvajalec 
in poslušalec glasbe.

Mediji osvajajo svet. Reklame 
imajo le en in edini cilj. Prodati � 
postati boljši, najboljši potrošnik 
modnih dobrin. Kdo bo poskrbel 
za kvalitetne informacije in kva�

litetno doživljanje glasbe po me�
ri otroka? Zato smo tukaj in zdaj. 
Vzgojitelji s svojo strokovnostjo, 
delavnostjo, izkušnjami, ljubezni�
jo do otrok in poklica ter starši z 
željo, nuditi otroku le najboljše.

Zvonka Doberšek, dipl.vzg. 
Vrtec Urša Domžale

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

nistrstvo za šolstvo in šport, Urad za šol�
stvo.

Okoren. F. (2003). Normativna in vsebinska 
prenova glasbenega šolstva v RS. Revija 
Vodenje.

Gibanje in narava – neločljiva vez med 
dejavnostmi Zarjinih planincev

Ne hodi pred menoj,
morda ne bom sledil.

Ne hodi za menoj,
morda ne bom vodil.

Hodi ob meni in
bodi moj prijatelj. 

      (Albert Camus)

V sodobnem času računalni-
štva, televizije, tehnologije in ob 

vsesplošnem pomanjkanju časa 
staršev se mi kot vzgojiteljici zdi 
pomembno slediti otrokovim po-
trebam po gibanju in gojiti stik z 
naravo; biti za otroka tukaj in se-
daj, mu ponujati kvalitetne pogoje 
bivanja in mu nuditi podporo, ki 
jo potrebuje.

Z  gibanjem spodbujamo 
celostni razvoj 
predšolskega otroka

V predšolskem obdobju so po�
samezna področja otrokovega raz�
voja (gibalno, spoznavno, čustveno 
in socialno) tesno povezana. Otro�
kovo doživljanje in dojemanje sveta 
temelji na izkušnjah, ki jih gradi v 
interakciji z okoljem. Otrokov orga�
nizem je prav v tem obdobju najbolj 
dovzeten za vplive okolja. Zato je 
pomembno, da mu omogočimo čim 
pestrejšo in dovolj široko paleto gi�
balnih izkušenj, ki so osnova za kas�
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nejši zahtevnejši gibalni razvoj. Za�
vedati se namreč moramo dejstva, 
da kar zamudimo v najzgodnejšem 
razvojnem obdobju, pozneje težko 
nadoknadimo.

Razvoj poteka od naravnih oblik 
gibanja do celostnih in skladnostno 
zahtevnejših športnih dejavnosti v 
povezavi med zorenjem, učenjem 
in posameznikovo lastno voljno ak�
tivnostjo. V predšolskem obdobju z 
različnimi gibalnimi nalogami otrok 
spoznava in preizkuša svoje telo, 
doživlja veselje in ponos ob razvi�
jajočih se sposobnostih in spretno�
stih ter gradi zaupanje vase in v svo�
je sposobnosti. Hkrati daje gibanje 
otroku občutek ugodja, varnosti, ve�
selja, skratka dobrega fizičnega in 
psihičnega  počutja.

Gibanje delimo v dve komponen�
ti: informacijsko (gibalno znanje) in 
energijsko (gibalne sposobnosti in 
vzdržljivosti). Športna vzgoja pa se 
mora obvezno ukvarjati poleg uče�
nja, torej posredovanja informacij, 
še z energetskim vplivom, tj. z raz�
vijanjem sposobnosti, ki je med 4. 
in 8. letom celo bistveno večji kot 
informacijski vpliv. Pri gibanju se 
srečujemo s pojmi (med obremenit�
vijo): telo, telesni organi, dihanje, 
frekvenca srca, doziranje, fiziološka 
krivulja napora, ogrevanje, razgiba�
vanje, razvoj telesnih sposobnosti 
in vzdržljivosti, obremenitev – spro�
stitev … (Prof. dr. Dolfe Rajtmajer).

Otrok med gibanjem opazuje 
spremembe na svojem telesu. Na 
enostaven način mu poskušamo 
razložiti, zakaj je zadihan, zardel, 
znojen, zakaj mu srce utripa hitre�
je itd. Spodbujamo ga, da razmišlja, 
kaj lahko stori za dobro počutje in 
zdravje (npr. pije, ker je žejen; pre�
obleče se, ker je preznojen …).

Pri gibalnih dejavnostih si otrok 
razširja tudi znanja z drugih podro�
čij. Z gibanjem raziskuje, spozna�
va in dojema svet okoli sebe, raz�
vija občutek za ritem in hitrost ter 
dojema prostorska razmerja (npr.: 
v–na–pod, zgoraj–spodaj, spredaj–
zadaj, med–pred itd.), časovna raz�
merja (počasi–hitro, prej–potem 
itd.), spoznava barve, oblike, povr�
šine, osvaja količinske izraze (npr:
veliko–malo, več–manj itd.), druge 

protipomenske izraze (npr.: težko–
lahko, umazan–čist itd.). Pri merje�
nju razdalje se seznanja z merskimi 
enotami za dolžino, širino, višino 
(npr. korak, meter itd.).

Ena izmed zanimivih gibalnih 
dejavnosti so tudi planinski izleti. 
Na teh izletih ima otrok priložnost, 
da si skupaj z drugimi otroki pri�
zadeva doseči cilj. Med potjo spo�
znava smisel in pomen upoštevanja 
pravil, pomen sodelovanja ter spo�
štovanja in upoštevanja različnosti. 
Otrok je lahko tudi ustvarjalen, po�
išče svoje načine in poti za rešitev 
različnih gibalnih nalog. Z lastno 
domišljijo lahko ustvarja tudi nove 
izzive ter izraža svoja čustva in ob�
čutja. Otrok sledi našemu zgledu in 
tako se nauči imeti rad naravo in jo 
spoštovati.

Zarjini planinci
      V vrtcu Zarja  se zavedamo, 

da so gibanje, rekreacija in šport  
spodbudni dejavniki kakovostne�
ga preživljanja prostega časa za vse 
življenje. Pomembno je, da otrok 
sprejme športno�gibalno udejstvo�
vanje kot trajno vrednoto, ki mu po�
maga ohraniti kakovostno življenje. 
Otroku je potrebno ponuditi dejav�
nosti, ob katerih doživlja zadovolj�
stvo in veselje, kar izleti zagotovo 
so. Misel na to nas je spodbudila, 
da otrokom že od leta 1987 nudimo 
možnost vključitve v nadstnandard�
ni program Zarjin planinec, v kate�
rega se po želji vključijo otroci sta�
ri 5–6 let. Izlete vodimo strokovne 
delavke vrtca Zarja v sodelovanju 
s Planinskim društvom Celje Mati�
ca. Mentorica gospa Manja Rajh nas 

Na planinskem pohodu
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spremlja na vseh izletih. S svojim 
znanjem in izkušnjami nam poma�
ga odkrivati lepoto gorske narave, 
kar prav gotovo vpliva na večjo stro�
kovnost, varnost in kvalitetno iz�
vedbo izletov. Z veliko optimizma, 
veselja in volje za delo z našimi naj�
mlajšimi so nas izleti pripeljali do 
prijetnega planinarjenja.

 Letno organiziramo 7 izletov. 
Prvi izleti so namenjeni utrjevanju 
kondicije in prepoznavanju otro�
kovih sposobnostih (Brnica, Kal, 
Celjska koča, Bukovica, Šentjun�
gert, Hom …). Za vrhunec naših 
planinskih zmožnosti in želja se 
povzpnemo na Mozirsko planino 
in Boskovec, kjer se srečamo z alpi�
nistom. Občudujemo njegove spre�
tnosti in se tudi sami preizkusimo 
v plezanju.

Vsak izlet zahteva 
vnaprejšnjo pripravo, dobra 
priprava pa zagotavlja 
(vsaj) polovico uspešnega 
izleta.

Že med pripravo izleta se zaveda�
mo, da je največji izziv odraslih, ka�
ko osredotočiti in usmeriti otroško 
energijo, ki kar prekipeva, ko se nji�
hovi koraki oddaljujejo od urbanega 
okolja. Cilj izleta vedno prilagodimo 
starosti otrok in njihovim sposobno�
stim, pri čemer upoštevamo tudi nji�
hove želje. Izbiramo zanimive, po�
učne in vabljive cilje. Na vsak izlet 
se pripravimo psihično, organizacij�
sko in vsebinsko. Že s samim vabi�
lom, ki ga starši preberejo skupaj z 
otroki, v otroku zbudimo interes po 
odkrivanju neznanega in zanimive�
ga.  Del poti se  peljemo z  avtobu�
som. Čas na avtobusu si popestrimo 
z branjem pravljic, prepevanjem, ob 
fotografijah pa si pripovedujemo do�
živetja s prejšnjih izletov …  Poskrbi�
mo, da je vsak izlet za otroke poseb�
no doživetje.

Zavedamo se, da gredo na izlet 
otroci, mi pa z njimi – in ne obra�
tno! Zato storimo vse, da jim je na 
izletu prijetno. 

Trudimo se torej,  da na izletu ne 
zmanjka dobre volje, potrpljenja, igri�
vosti, razposajenosti, pa tudi umir�
jenega prisluškovanja tišini. Spod�
bujamo ljubezen do narave, željo po 

odkrivanju neznanega, novega, lepe�
ga, željo po skupnih doživetjih. 

Otroci so navdušeni, ko imajo 
možnost raziskovanja. Na vsakem ko�
raku se namreč skriva kaj zanimive�
ga, le oči moramo imeti odprte in čas 
nas ne sme preganjati. Torej se odlo�
čimo za poti in cilje, kjer je kaj pose�
bej zanimivega. Za otroka sama gora, 
hrib, hoja in razgled niso tako mikav�
ni kot za odrasle. Otroka privlačijo 
drobne zanimivosti ob poti: nenavad�
ni kamni, votline in rastline, sledi, iz�
viri, potoki, slapovi, razgledni stolp, 
ljudje, ki jih srečamo …Tako otrok 
prihaja do določenih spoznanj o na�
ravi in družbi na podlagi lastnih izku�
šenj. Med potjo si vzamemo čas, da se 
otrok tu in tam ustavi in se poigra. 

Izlet naredimo prijeten, zabaven 
in poučen in kot tak ostane otroku v 
prijetnem spominu. Igramo se dru�
žabne, zabavne in šaljive igre.

Na izletu prepevamo tudi na�
šo himno (avtorica: Tadeja Srpčič, 
vzgojiteljica):

»Mladi smo planinci mi
heja, heja, ho …
Vsi veselo pojemo
heja, heja, ho …
Da bi še nam lepše b’lo
heja, heja, ho …
V hribe se odpravimo
heja, heja, ho.

Nahrbtnike še vzamemo
heja, heja, ho …
Si malico pripravimo
heja, heja, ho …
Prijatelje povabimo
heja, heja, ho …
In pot pod noge vzamemo
heja, heja, ho.

Ne pozabimo na opazovanje vre�
mena (jasno, oblačno, smer vetra, 
temperatura zraka, znanilci lepega 
oz. slabega vremena), okolice (potok, 
drevesa, kaži pot, planinske oznake, 
kmetije, mlini, različna domovanja ži�
vali (gnezdo, mravljišče), orientiranje 
v naravi (blizu, daleč), iskanje svoje�
ga doma, našega mesta … 

Pomembno vlogo imata tudi ma�
lica in kosilo v koči. Otroka navaja�
mo na primerno in zdravo hrano, 
na  kulturno uživanje in na življe�
nje v skupini. 

Na planinskih poteh nas sprem�
lja tudi planinski dnevnik. Vanj mla�
di planinci natisnejo žig, narišejo 
vtise z izleta in nalepijo fotografijo, 
doma pa  skupaj s starši predelajo 
svoja doživetja. 

Z lastnimi občutki, razgovori in 
odprtimi vprašanji otrokom razvija�
mo občutek, da so njihovi dosežki 
pomembni, z njimi delimo veselje 
in razmišljamo o naslednjem izle�
tu. Zadovoljstvo otrok  in staršev ter 
njihovo vprašanje »Ali bomo lahko 
šli drugo leto zopet v planine?« po�
menijo priznanje vsem, ki smo se 
odločili, da lepote narave delimo z 
našimi najmlajšimi …

Vznemirljiv občutek, da z otro�
ki prvič odkrivamo neznane poti, 
se spremeni v veselje, občutek, zelo 
podoben prijateljstvu, prijateljstvu z 
gorami, ki ga nosimo v sebi in pre�
našamo na mlajše rodove.

Magda Klokočovnik, vzg. 
Vrtec Zarja Celje

 Literatura:
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vzgojiteljica 15

Za dobro prakso

Problematika spanja in počivanja v vrtcu
Uvod

Sodelavke, prijateljice in znanci 
mi pripovedujejo, da jim je iz časa, 
ko so obiskovali vrtec, najbolj ostalo 
v spominu siljenje k spanju. To je v 
njih zakrilo vse tiste lepe trenutke, ki 
so se sicer dogajali v vrtcu. Spomnim 
se, ko sem začela delati v vrtcu. Spa�
nje oz. »siljenje« k spanju sem spre�
jela kot nekaj samoumevnega, tako 
kot vse druge dejavnosti, na primer 
skupne oblike dela, ki so se je morali 
sočasno udeležiti vsi otroci. 

Ob prihodu v naš vrtec so otro�
ci pogosto razpravljali s starši, da bi 
jih prišli iskat po kosilu. Včasih pa so 
že prejšnji dan milo prosili dedka ali 
babico, ki sta prišla ponje, naj pride�
ta spet naslednji dan in ga rešita pred 
neljubo situacijo. Nekateri so znali 
povedati kar naravnost: »Nočem v vr�
tec, ker moram tam spati!« Tudi uči�
teljica, ki poučuje v prvem razredu 
bližnje devetletne OŠ, mi je pripove�
dovala o tem, zakaj se otroci veselijo 
šole: zato ker se v šoli ne hodi spat.

Opis problematike
Sama delam že drugo leto v oddel�

ku 4� do 6�letnih otrok. Kmalu sem 
ugotovila, da otroci pri tej starosti v 
povprečju res ne potrebujejo dve uri 
spanja. Že prvo leto so starši na 1. ro�
diteljskem sestanku prišli na dan z 
idejo, da otroci ne bi hodili spat oz. 
le tisti, ki to želijo. S pomočnico sva 
jim razložili, da to ni mogoče zaradi 
prostorske stiske – bedečih otrok nis�
va imeli kam dati. Ves razpoložljivi 
prostor v igralnici je bil natrpan z le�
žaliki. Dogovorili smo se, da po počit�
ku, ki traja pol ure, tisti otrok, ki ne 
zaspi, vstane in gre na hodnik, kjer se 
umirjeno igra sestavljanke, pobarvan�
ke, risanje z barvniki ipd.

Prvo leto sta bila zunaj le po dva 
ali trije otroci.V letošnjem šolskem 
letu pa se nama je s pomočnico po�
javil problem: včasih je bilo na hod�
niku tudi po devet in več otrok. Po�
leg naše igralnice sta še dve igralnici, 
kjer mlajši otroci spijo. Pri devetih 
otrocih na hodniku ni bilo mogoče 
doseči, da ne bi motili spečih otrok. 
Otrok nisva silili, da so bili pri miru, 

nekako sva želeli, da sami zaspijo, če 
spanec pač potrebujejo. Rešitev mo�
rava najti, sva rekli s pomočnico.

Možnost izbire 
Toda v praksi res ne gre tako glad�

ko. Iz pogovorov vem, da v praksi še 
mnogi vztrajajo pri spanju, ker dru�
gače ne znajo ali ne zmorejo.

Takrat se nam je ponudila prilož�
nost in obiskali sva seminar Vrtec, 
možnost izbire, drugačnost � MO�
DUL II. Dobili sva potrditev, da sva 
na pravi poti, in potrebno znanje za 
realizacijo spremembe.

Seminar so obiskale tudi tri vzgo�
jiteljice sosednjih skupin, kar je bilo 
pomembno za uveljavitev spremem�
be v celem vrtcu. Če se hočemo od�
ločiti za korak, da otrok v starejši sku�
pini ne damo več spat oz. jim damo 
možnost izbire, se moramo s tem stri�
njati vse strokovne delavke, saj bo slej 
ko prej prišla v starejšo skupino tudi 
katera druga, ki je sedaj v mlajši sku�
pini, kjer otroci spijo. Ne moremo le�
tos dati otrokom možnost izbire, dru�
go leto pa bo spet po starem.

Pogledali sva v razpoložljivo lite�
raturo, kako o problemu počitka in 
spanja razmišljajo strokovnjaki?

Eva Dolar Bahovec in Ksenija Bre�
gar Golobič (2004) pišeta o počitku 
takole: »Uveljavljanje izbire prav v 
zvezi s počitkom je danes ena zahtev-
nejših kurikularnih prenovitvenih na-
log. Tu se jasno pokaže razlika med 
napisanim in prikritim kurikulom. 
Na formalni ravni se vsi strinjamo, da 
je potrebno upoštevati pravice otrok, 
želje staršev in kurikulum. Kljub temu 
se na izvedbeni ravni zaplete. V Kuri-
kulumu za vrtce (1999) beremo: Poči-
tek in spanje ne bi smela biti ne obvez-
na ne časovno preveč strogo določena. 
Delovni čas zaposlenih, število otrok v 
skupini in njihove različne želje, usta-
ljen ritem vrtca, stereotipna prepriča-
nja o tem, kaj je za otroke dobro, nas 
lahko zavedejo k reakciji »za vse ena-
ko«. Otroci se enako dobro odpočijejo, 
če sede ali zleknjeni na mehkejši blazi-
ni prisluhnejo pripovedovanju oz. pre-
biranju zgodbe, zato počitka ne pove-
zujmo nujno z ležanjem in ležalniki, 

na katerih bi se morala odpočiti več-
ina otrok. Tudi pogost odgovor, da po-
čitek na ležalniku (z zaprtimi očmi) 
traja le dvajset minut, ne more biti za-
dosten in opravičljiv razlog, da nada-
ljujemo s tako prakso oz. navado.«

Kurikulum za vrtce (1999) pra�
vi, naj bi počitek kot izbira zagotovil 
otrokom pravico do izbire med spa�
njem, umirjeno igro ali počivanjem 
po želji. Sprememba naj bi služila 
premagovanju stereotipnih vzorcev, 
ki so bili v vrtcu trdno zasidrani in 
povezani z »obveznim spanjem ali 
počivanjem po kosilu« ter presega�
nju skupinske rutine.

Uvedba možnosti izbire pri 
počitku

Po dolgih razpravah o problemu 
spanja smo strokovne delavke vrtca 
le prišle do rešitve: ukine se obvezno 
spanje in se da otrokom možnost izbi�
re. Iz igralnice smo odstranili ležalni�
ke, prinesli pa velike blazine, kamor 
se otroci po želji uležejo po kosilu, 
da poslušajo pravljico ali glasbo, gle�
dajo knjige, skratka po želji počivajo. 
Reakcije otrok so bile nepopisne. Ni�
hče več ni želel po kosilu domov. Prve 
dni so naju s pomočnico vsakodnev�
no spraševali, ali gremo po kosilu le 
na blazine. Ostali nadaljujejo z dejav�
nostmi iz dopoldanskega časa.

Odločitev od naju s pomočnico 
zahteva več angažiranosti, saj je po�
trebno tudi počitek oz. dejavnosti 
med počitkom skrbno načrtovati.

Vesela sem zaradi otrok, za ka�
tere vem, da so veliko srečnejši, ko 
jim ni treba po kosilu na ležalnik. 
Prepričana sem, da je bila naša od�
ločitev pravilna, to pa dokazujejo 
zadovoljni otroci in njihovi starši; 
kljub temu pa bomo skrbno sprem�
ljali dogajanje tudi v prihodnje.

Jožica Kavšek, vzg. 
Vrtec pri OŠ Brusnice pri Novem mestu

Literatura:
Eva Dolar Bahovec. Ksenija Bregar Golobič. 

(2004). Vrtec in šola skozi ogledalo. Ljub�
ljana: DZS. 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za 
šostvo. (1999). Kurikulum za vrtce.
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Uvod
Na začetku lanskega šolskega le�

ta sva s tesnobo v srcu zrli v nama 
zaupano skupino petletnikov. Med 
njimi je bil fantek s posebnimi po�
trebami (v nadaljevanju sonček), z 
novinci pa je v skupino vstopilo tudi 
nasilje. Po tehtnem premisleku sva 
se odločili, kako pristopiti k delu, s 
katerim bi zmanjšali grobosti med 
otroki in sončku omogočili spreje�
tost med vrstniki. V tem času je bi�
la tema otroških pogovorov zvezda. 
Izdelali sva veliko, mehko, rumeno, 
smejočo se zvezdico. Otroci so jo 
poimenovali Nežka. Nastal je celo�
letni projekt »Podaj roko zvezdici«.

Načrtovali sva cilje.
� Spoznavanje samega sebe in 

drugih ljudi.
� Spoznavanje ožjega in širšega 

družbenega okolja ter medkul�
turnih in drugih razlik.

� Sprejeti in spoštovati različnost 
posameznika in z njim deliti pri�
jateljstvo.

� Spoznati, da prijateljstvo bogati 
naše življenje in ga je vredno 
vzpostaviti, negovati in razširjati.

� Poglabljanje strpnosti.
� Celostno doživljanje sožitja v 

igri, pri delu ter učenju.

Kaj smo počeli v okviru 
projekta? 

Izvajali smo obiske, pripovedova�
nje zvezdice ter opozarjanje nanjo. 
Poudarjali in razvijali smo prijatelj�
stvo na vseh vzgojnih področjih.  
Spoznavali smo pravljice in pesmice 
o prijateljstvu. Likovno smo upodo�
bili prijatelja in dejanja prijateljstva. 
Naučili smo se »Ples prijateljstva« 
(vključuje pesmico in ples) … Sez�
nanili smo se z različnimi geograf�
skimi in kulturnimi okolji v sode�
lovanju z Unicefom v podprojektu 

»Otroci vsega sveta«. Sestavili smo 
svojo dramsko predstavo Medvedek 
KA�TA. Obiskali smo dvojezični vr�
tec v Špetru v Italiji in preko pošte 
poslali pozdrave prijateljem.

Zaključne ugotovitve
Že po nekaj mesecih dela sva 

ugotovili, da se je nasilje med otroki 
zmanjšalo in naš sonček je v očeh 
otrok postajal enakovrednejši v igri. 
Ob koncu šolskega leta, ko refleksi�
rava najin pristop in delo, sva prav 
ponosni. Otroci so našega sončka 
popolnoma sprejeli in kar tekmuje�
jo med seboj, kdo mu bo pomagal in 
ga »naučil« kakšne nove spretnosti. 
Tudi grobost med otroki se je zmanj�
šala na najnižjo stopnjo. Nekakšen 
test sprejemanja drugačnosti je bil 
obisk dvojezičnega vrtca v Špetru v 
Italiji (v okviru mednarodnega pe�
dagoškega razvojnega projekta OŠ 
Cerkno – SKRITI ZAKLAD), ko so se 
otroci kljub razlikam v jeziku, kul�
turi in načinu življenja sporazumeli 
in se prijateljsko združili v igri. Pre�
pričani sva, da sva otrokom omogo�
čili spoznati rek: »Pravi prijatelj je 
kot drugi jaz«. Njihovo življenje bo 
gotovo prepojeno s prijateljstvom še 
takrat, ko ga bodo približevali svo�
jim otrokom.

Adelka Vončina, vzg.  
Mirjam Hadalin, dipl.vzg.  

OŠ Cerkno - vrtec

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Mi�
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Peklaj, C. s sodelavkami. (2001). Sodeloval�
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Mir, tišina in lahen pomladni ve�
trič, kot bi z menoj nekdo klepetal, 
mi pripovedoval svoje skrivnosti. 
Pa vendar le tišina in vonj neštetih 

trav tod okrog, na zelenih gričih. 
Pa se vračam, ko utrujena zazeha, 
modro premišljuje, ko na njej po�
čiva trudna ptica. Pa še vedno sa�

njava šepeče in me radosti, ta sra�
mežljiva, stara, prelestna, upajoča, 
cvetoča, darežljiva, sladka, v rožna�
to krilo odeta, v zel položena, nje�

Ko pocukaš pravljico za rokav

Foto Adelka Vončina: Otroci oblikujejo plakat

Celoletni projekt o prijateljstvu



vzgojiteljica 17

Za dobro prakso

na muza ali ona sama. Glej na njej, 
kot nagajive otroške duše, so slad�
ke kot mamina pita, so kot dežna 
kaplja ki se te dotakne in te zbistri. 
Za vsakega ena, za vsako srce, slad�
ka rdeča jagoda, njeno bitje – njena 
pravljica. V pisan cekar položena, 
med otroke ponesena.

Otroci si na hodniku pred igralni�
co razposajeno nagajajo in presene�
čeno pomenkujejo.
� Smo videli, veš tisto z dolgimi 

lasmi, ki ima lepa krilca, špelce 
v laseh, je prijazna in ima velik 
cekar! 

� Koga ste videli? Še vedno ne vem 
koga mi opisujete, sem bila na�
mišljeno nevedna. 

� Patricijo, vendar, tisto od pravljic, 
od MARINKINE MODRE ŽOGE 
in TONČKA BALONČKA… 

� Ja, zdaj sem se končno spomni�
la! Ste ji pomahali?

�  Smo, tudi ona nam je pomahala 
in se nam nasmehnila! 

� Reci Patriciji, naj nam pove novo 
pravljico! 

� Novo? Ja, v njenem cekarju je 
skrito veliko pravljic! Daj, vpra�
šaj jo!«

Otroci sprašujejo, 
PATRICIJA PERŠOLJA 
odgovarja

Kje si doma, Patricija?
Doma sem, kjer rastejo češnje, v 

Goriških Brdih. To je majhna dežela 
zelenih gričev, ki so posuti s hiška-
mi različnih barv. Poleg hišk rastejo 
drevesa belih cvetov in na njih zra-
stejo češnje.

Zakaj nosiš kitke?
Ko sem bila majhna, sem ime-

la dolge laske. Rada sem jih imela 
spletene prav v kitke. Kitke so tudi 
v pravljici, imela jih je Pepelka, Zla-
tolaska …

Kdo ti je pripovedoval pravljice, 
ko si bila majhna?

Moja mama, delala je v trgovini s 
knjigami – v knjigarni. Skoraj vsak 
dan mi je povedala novo. Knjige so 
bile moja najljubša igra.

Katero pravljico si želela največ-

krat poslušati?
Moja najljubša pravljica je bila 

Muca Copatarica. Želela sem jo spo-
znati! Iskala sem jo vsepovsod, v sa-
dovnjaku, v vinogradu, v gozdu! Ste 
tudi vi že iskali mucino hiško?

Kako napišeš pravljico?
Pravljica se rodi v srcu, tako kot 

sonce. Sije in sije vedno bolj, dokler 
ni v meni vse svetlo. Takrat si prav-
ljica zaželi, da bi spoznala otroke. 
Nagajivo me žgečka vsepovsod, do-
kler je ne napišem in glasno povem.

Kje napišeš pravljico?
Vzamem cekar in grem na dolg 

sprehod. Obiščem drevesa, trte in 
metulje … Zapišem jo v naravi. Se-
dem pod moje drevo in prisluhnem 
živžavu metuljev, čebelic okrog, ta-
krat jo zapišem.

Koliko pravljic si že napisala?
Dragi otroci, toliko, kolikor je vas 

pikapolonic, ježkov, petelinčkov …

Katera je tvoja najljubša pravljica?
»Katera moja pravljica je pa vam 

najljubša? TONČEK BALONČEK!«
Vaša najljubša pravljica, je moja 

najljubša!

V naročju pravljice
To je intimen trenutek med me�

noj in otroki. Trenutek, ki se doga�
ja tudi v večnosti in nima ne časa in 

ne prostora. Pobarvam ga v mavrico 
in na njenih krilih zajadramo daleč 
stran. V njihovih očeh so skrite želje 
in radovedne, zvedave misli. Ko sre�
di zime plavamo z MAVRIČNO RI�
BICO, ko skupaj žalostimo BIBINO 
žalost in jo odpihnemo stran v veli�
kem GUSTIJEVEM milnem mehur�
čku, in v vročem poletju napišemo 
za VREČO BOŽIČNIH VOŠČILNIC. 
Poboža jih k sladkemu počitku, ko 
se na ležalnikih umirijo in počiva�
jo. Še predenj pa so te utrujene očke 
čisto zares zasanjale, se je PIKAPO�
LONICAM uresničila želja. Odprla 
so se vrata, skoznje pa najprej velik 
cekar, za njim pa PATRICIJA PER�
ŠOLJA, presenečenje!!!

Opazujem. Zlitje avtorja z zgod�
bo, rahločutnost besed, v celoti pre�
daja sebe in po kapljicah izpolnjuje 
odprtost otroške duše. Popolna ke�
mična reakcija! Je to vse kar še lah�
ko doživim! 

Kakšen privilegij, PATRICIJA in 
njene pravljice so pri nas doma!

Tonja Ferjančič, dipl. vzg. 
Vrtec Ajdovščina

Foto Tonja Ferjančič: Patricija Peršonja med otroki
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V vrtcih vedno znova naletim na izvirne 
operativne rešitve

Uvajalno obdobje, s katerim se v 
javnih vrtcih začenja novo šolsko 
leto, se počasi zaključuje. Pozor-
nost vzgojiteljev, ki v vrtcih vse 
bolj uspešno uveljavljamo proces-
ni model načrtovanja izvedbenega 
kurikula, se usmerja  h kontinui-
rani skrbi za rast in razvoj predšol-
skih otrok, ki izhaja iz načel Kuri-
kuluma za vrtce. Na kaj naj bomo 
v vrtcih še posebej pozorni na za-
četku šolskega leta?

Začetek šolskega leta je tudi za vr�
tec prelomno obdobje, ki je zazna�
movano s pripravo novega letnega 
cikla izvedbenega kurikuluma, pro�
gramov stalnega strokovnega spo�
polnjevanja, morebitnih posebnih 
prednostnih nalog, vezanih na nove 
projekte, ter seveda posebne osredo�
točenosti na sprejem novincev.

Čeprav je pristop postopnega 
uvajanja otrok v vrtec, pa tudi spre�
jem otrok s posebnimi potrebami v 
razvojne oddelke ali njihova vklju�
čitev v heterogene oddelke že usta�
ljena praksa, bi vseeno opozoril na 

dva poudarka, ki lahko izboljšata 
učinkovitost omenjenih pristopov.

Ko gre za uvajanje novincev, še 
posebej tistih najmlajših, se mno�
gokrat veliko ukvarjamo z idejami, 
kako pripraviti vrtčevski prostor, da 
bo otrokom privlačen in domač, pre�
malo pa smo pozorni na vzpostavi�
tev odnosa zaupanja njihovih star�
šev. Enoleten otrok je običajno še »z 
eno nogo« vsidran v diadni simbiot�
ski odnos s staršem, zato tudi odnos 
do novih okolij in oseb doživlja v ve�
liki meri preko odnosa roditelja. In 
ko slednji zgubi strah pred vrtcem 
in vzgojiteljica pridobi ustrezno za�
upanje, se bo strahu pred ločitvijo 
lažje znebil tudi otrok. Zato je delo s 
starši še pred vpisom otroka v vrtec 
ter pozornost vzgojiteljice na part�
nerski odnos z njimi izjemno po�
memben vidik uspešnega postopne�
ga uvajanja otrok v vrtec.

Druga ključna točka uvajalne�
ga obdobja pa je povezana s spreje�
mom otrok s posebnimi potrebami. 
Nekako smo se navadili na zahte�
ve po čim bolj strokovnem pristopu 
k vzgoji otrok, ta pa je, ko imamo 
opravka z otrokom s posebnimi po�
trebami, povezan tudi z dilemo, ali 
smo zadosti (specialnopedagoško) 
usposobljeni za kakovostno delo z 
njim. Strah tako staršev kot vzgo�
jiteljice in pomočnice bo mnogo 
manjši, če bo vodstvo vrtca že pred 
prihodom otroka poskrbelo za stro�
kovni stik z ustreznimi institucijami 
v lokalnem okolju, ki nas lahko pod�
učijo o potrebnih specifičnih zna�
njih in spretnostih, ki jih bo zahte�
valo delo s posameznim otrokom.

Priprava ustrezne klime za spre�
jem opisanih kategorij novincev pa 
je končno povezana tudi s pripravo 
otrok na ta dogodek. Ta naj bo do�
volj subtilna, da bodo otroci kljub 
morebitni drugačnosti oziroma za�
četnim stiskam novinca sprejeli čim 
bolj spontano v njegovi »drugačno�

sti« ter prepoznali predvsem tista 
področja, ki jim omogočajo enako�
vredno komunikacijo in igro, pa se�
veda tudi tista, kjer novinec vsaj na 
začetku odstopa od ustaljene skupi�
ne. Opisana situacija je idealen te�
ren za krepitev otrokove zmožnosti 
vživljanja v drugega kot drugačne�
ga, to pa je zmožnost, ki bo kasneje, 
ko se poveže z znanjem in vedenj�
skimi navadami, izjemno pospešila 
razvoj socialne kognicije.

Vzgojitelji pri snovanju učnega 
okolja in interakcij izhajamo iz 
razvojnih potencialov otrok. Takš-
no izhodišče predpostavlja skrbno 
opazovanje otrokovih odzivov, po-
bud, razvojnih sprememb... Kaj 
bi v zvezi s tem svetovali vzgojite-
ljem v vrtcih?

Popularna izjava vzgojiteljic, da 
»izhajajo iz otrokovih razvojnih po�
tencialov«, me mnogokrat spominja 
na skoraj identično izjavo iz začet�
ka dvajsetega stoletja, da bo morala 
»vzgoja v dvajsetem stoletju izhaja�
ti iz otroka«. To sicer humano ges�
lo namreč zahteva določeno strez�
nitev. Prvič, način, kako dojemamo 
otrokove razvojne potrebe, je ved�
no konstrukt odraslih, ki je lahko 
bolj ali manj ustrezen, predvsem 
pa nastaja kot odziv na otrokove 
zunanje odzive, na podlagi katerih 
sklepamo na »potrebe izza teh ve�
denjskih znakov«. In drugič, vsaj 
od Vigotskega naprej je akadem�
ska pedagogika sprejela spoznanje, 
da je v otrokovi naravi na eni stra�
ni želja po ohranjanju ustaljenega 
stanja, ki mu prinaša občutek var�
nosti in ugodja, na drugi strani pa 
njegovo naravo zaznamuje težnja 
po preseganju obstoječega stanja 
v območju bližnjega razvoja, kar 
seveda pomeni, da ustrezna vzgo�
ja otrokovemu razvoju ne sledi, 
ampak ga aktivno poganja naprej. 
Najboljši pokazatelj, da delujemo v 
pravi smeri, so tiste nove naloge, ki 
od otroka zahtevajo osvajanje no�
vih znanj in veščin, a mu ravno za�

Dr. Robi Kroflič, profesor 
teorije vzgoje na Oddelku za 
pedagogiko in andragogiko na 
Filozofski fakulteti Univer-
ze v Ljubljani, je pedagoški 
praksi in širši javnosti dobro 
poznan kot raziskovalec ku-
rikularnih teorij, pedagoške 
avtoritete in moralne vzgoje 
v inštitucijah. Njegove mo-
nografije o teh vprašanjih ne 
manjkajo v nobenem javnem 
vrtcu, ki resno jemlje svoje 
poslanstvo.
Vzgojiteljice in vzgojitelji mu 
kot odličnemu predavatelju 
radi prisluhnemo tudi na raz-
nih strokovnih posvetih in 
srečanjih.
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to sprožijo zanimanje in motivacijo 
za igro in/kot učenje.

Strokovno javnost ste večkrat opo-
zarjali na premoč prikritega kuri-
kula nad dejavniki načrtovanega 
kurikula. V zvezi s tem ste opoza-
rjali na nevarnost manipulativnih 
vplivov in na pravico staršev, da so 
seznanjeni z vzgojno-izobraževal-
nim konceptom vrtca. Kaj menite 
o tem danes?

Še posebej ko pojem »prikritega 
kurikuluma« razširimo iz klasič�
nih ideoloških vprašanj (uniformi�
ranost delovanja in kolektivizem, 
medikalizacija vrtčevskega živ�
ljenja) na vso tisto področje delo�
vanja, kjer pred premišljenimi in 
načrtovanimi dejavnostmi prevla�
dujejo spontane reakcije, na ka�
tere vplivajo predvsem vzgojitelji�
čine »implicitne teorije« oziroma 
»tiho/nereflektirano znanje«, po�
stane ukvarjanje s prikritim kuri�
kulumom eno poglavitnih podro�
čij našega razmisleka. K temu nas 
konec koncev zavezuje uradni Ku�
rikulum za vrtce, ki odgovornost 
institucije do načrtovanja raztegne 
iz usmerjenih dejavnosti po podro�
čjih tudi na oblikovanje dnevne ru�
tine, spontane igre, medpodročnih 
dejavnosti in zame najpomemb�
nejšega vprašanja, kako namreč 
med sabo povezati vsakodnevne 
spontane dejavnosti z bolj struktu�
riranimi in usmerjenimi nalogami. 
Skratka, nenehna refleksija/oza�
veščanje naših stališč do predšol�
ske vzgoje in »podobe otroka« (o 
kateri sem govoril v sklopu prve�
ga vprašanja) na eni strani in po�
skusi vključevanja v načrtovanje 
tudi oblikovanja časa in prostora, 
spontanih situacij, priprava mate�
rialov za prosto igro, predvsem pa 
pozornost, usmerjena v aktivno 
komunikacijo ali zgolj opazovanje 
otrokove samostojne komunikaci�
je, je po moje področje, ki najbolj 
korenito vpliva na tako imenovane 
procesne dejavnike kakovosti vrt�
ca. In ko bomo znali aktivirati te, 
se bo dvig kakovosti zagotovo pre�
poznal tudi na »kazalnikih outpu�
ta«, torej končnih znanjih in veš�
čina otrok.

Druga dimenzija istega proble�
ma pa je seveda, kot ste pravilno 
opozorili v vprašanju, vezana na 
primarno pravico staršev do vzgo�
je otrok v skladu z lastnim pre�
pričanjem, ki konkretno pomeni, 
da imajo starši pravico biti vna�
prej obveščeni o delovanju izbra�
nega vrtca, kasneje pa seveda kot 
partnerji tudi sodelovati pri posa�
meznih dejavnostih ali celo načr�
tovanju projektov, seveda v okvi�
ru strokovnih standardov, ki jim je 
javni vrtec zavezan.

Za otrokovo aktivno in izkustve-
no učenje v vrtcu moramo vzgo-
jitelji ustrezno povezati v celoto 
(vzgojno temo) vrsto dejavnosti: 
igro in usmerjeno igro, naključne 
dogodke, organizacijo prostora in 
časa, sodelovanje staršev, dnevno 
rutino in še kaj. Kakšno je vaše 

mnenje  o tem, kako nam v praksi 
to uspeva?

Ker sem strokovne argumente 
za zahtevo po povezovanju celo�
te življenja otroka v vrtcu v skle�
njeno in smiselno enoto že podal 
v prejšnjem vprašanju, naj na tem 
mestu le dodam, da seveda nimam 
dovolj širokega vpogleda v delova�
nje vrtcev v Sloveniji, da bi lahko 
tvegal izrazito pohvalno ali kritič�
no oceno.  Vsekakor pa lahko za�
trdim, da v vrtcih, s katerimi ob�
časno sodelujem, vedno znova 
naletim na zelo izvirne operativne 
rešitve, predvsem pa na veliko že�
ljo po novih znanjih pri vedno več�
jem številu zaposlenih, kar v meni 
zbuja optimistično razpoloženje, 
če se bomo le rešili tistega lagod�
nega vzdiha ob kritičnih opazkah 
na lastno dejavnost, da »vse to že 
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vemo in delamo«, ter da je v vrtcih 
»praksa pred teorijo«...

Otrok se uči v spodbudnem okolju 
in ob spodbudnih interakcijah: 
pod vplivom podedovanih poten-
cialov, samoaktivnosti, vzgojite-
ljičinih spodbud in poučevanja ... 
Se je po vašem mnenju, v teh sed-
mih letih kurikularne prenove, 
izboljšala kakovost vzgojnih in-
terakcij v vrtcih? 

Prva bolj sistematična opazova�
nja kakovosti komunikacije v na�
ših vrtcih po postopnem uvajanju 
novega Kurikuluma, kot veste, niso 
prinesla ravno razveseljivih ugoto�
vitev. S prenovo očitno nismo zna�
li poseči ravno v tiste najbolj sub�
tilne dele vrtčevskega življenja, ki 
sem jih prej opisoval kot dejavnike 
»prikritega kurikuluma«. Po dru�
gi strani pa se v Sloveniji izrazito 
krepi zavedanje pomena te dimen�
zije, pa tudi množica povsem kon�
kretnih predlogov, kako izboljšati 
predvsem govorno komunikaci�
jo, ki jih najdemo v objavah raz�
iskovalne skupine, ki jo vodi prof. 
dr. Ljubica Marjanovič Umek. Ob 
ustrezni pripravljenosti strokovnih 
delavcev v vrtcih, da sledijo novim 
spoznanjem, sem prepričan, da se 
bo stanje še izboljšalo.

Vzgojitelji dobimo kdaj vtis, da 
laična javnost težko sprejema 
dejstvo otrokovega zgodnega uče-
nja. Še vedno se srečujemo s poj-
mi, kot so »otroško varstvo« in po-
dobnih. Kakšno je vaše mnenje o 
novejših spoznanjih znanosti (na 
primer, Tony Buzan) glede hitre-
ga razvoja možganskih povezav 
v spodbudnem okolju v  predšol-
skem obdobju?

Odkrito povedano nevrološko�
kognitivnim raziskavam v zadnjem 
času nisem sledil, se pa ideje o otro�
ku kot kompetentnem bitju vseka�
kor vedno bolj uveljavljajo hkrati s 
spoznanjem, da se ta zgodnja kom�
petentnost praviloma odraža le v 
spodbudnem okolju. Kako močno 
so klasične razvojne teorije in še 
posebej teorije razvoja moralnega 
razsojanja in delovanja podcenje�
vale otrokove zmožnosti, sem iz�

kusil na lastni koži, ko so me rav�
no zapisi realnih dogodkov v vrtcu 
Nova Gorica, kjer sem takrat vodil 
projekt, ki je opisan v monografi�
ji Med poslušnostjo in odgovornost-
jo, prisilili k iskanju novih odgovo�
rov, kdaj in na kakšen način otrok v 
predšolskem obdobju začenja raz�
vijati prosocialno orientacijo do 
vrstnika, pomembne odrasle ose�
be, njemu ljube igrače itn. »Visoka 
moralnost« posameznih otrokovih 
dejanj se seveda pojavi ob osebi, 
ki jo posameznik doživlja kot pri�
jatelja, oziroma ob angažirani igri 
z otroku bližnjimi osebami, vredni�
mi zaupanja. Izven tako konstrui�
ranega »varnega okolja« bo otrok 
dolgo vztrajal pri svoji egocentrič�
nosti, mnogi pa ob pomanjkanju 
spodbud v zgodnjem otroštvu kas�
neje ne morejo odpraviti razvojnih 
deficitov.

Naj ob tem omenim še eno spo�
znanje. V kolikor sprejmemo tezo o 
otrokovi kompetentnosti na podro�
čju zmožnosti sodelovanja in pro�
socialnega odzivanja, se nam od�
pira za konkretno metodiko vzgoje 
povsem novo področje možnih re�
šitev. Vzgoje ne vidimo več zgolj 
kot »dosledno navajanje otroka na 
meje«, ki jih bo enkrat kasneje ra�
zumel, ampak predvsem kot ponu�
janje varnega okolja, polnega spod�
bud za osebne stike, angažirano 
socialno igro, občudovanje čude�
žev narave, umetniško ustvarjanje 
itn. Vse te pristope poskušamo v 
okviru mednarodnega projekta Ev-
ropska identiteta mnogoterih izbir 
uvajati na vse nivoje prešolskega 
in šolskega sistema. In moram re�
či, da so prvi rezultati dela v Vrtcu 
Vodmat in Mežica navdušili skupi�
no ekspertov iz vse Evrope na med�
narodni konferenci v Rigi. Še po�
sebej pa jih je vznemirilo dejstvo, 
da se s spodbujanjem identitetne�
ga razvoja začenjamo ukvarjati že 
v jasličnih oddelkih, saj v mnogih 
državah Evrope z resnim pedago�
škim delom začenjajo kasneje kot 
pri nas v Sloveniji.

Strokovna avtonomija vrtca in vzgo-
jiteljev, ki jo zahteva odprt nacio-

nalni kurikul, je odvisna od stro-
kovne usposobljenosti vzgojiteljev 
in terja obenem večjo odgovornost. 
Zdaj, na pragu oz. sredi bolonskih 
sprememb, vas sprašujem po mne-
nju o tem, kakšen model in način 
izobraževanja predšolskih vzgoji-
teljic in vzgojiteljev bi bil najbolj 
primeren?

Čeprav je vsaka, tudi od zunaj 
vsiljena, sprememba študija pri�
ložnost za prevetritev obstoječih 
programov, sem v zvezi z bolonj�
skimi spremembami še posebej na 
predšolskem področju zgolj zme�
ren optimist. Nekaj malega si lah�
ko obetamo od bolj kakovostno 
zasnovanega praktičnega dela štu�
dija v tako imenovanih mentorskih 
vrtcih. Sicer pa: če bomo vendar�
le uspeli študij bodočih učiteljev 
spraviti na raven druge bolonjske 
stopnje (master nivo), to na podro�
čju predšolske vzgoje zagotovo ne 
bo mogoče, kar bo seveda imelo 
za posledico večanje statusne raz�
like med predšolsko vzgojiteljico in 
osnovnošolsko učiteljico. »Izvirni 
greh« prihajajočih težav pa koreni�
ni v pretekli kratkovidni odločitvi, 
ko smo zelo dobre petletne srednje 
vzgojiteljske šole skrajšali za eno 
leto, namesto da bi jih dvignili na 
nivo višje strokovne šole. Od takrat 
naprej profil predšolske vzgojitelji�
ce caplja za osnovnošolskim v za�
mudi ene stopnje ...

Tej pesimistični noti moram ven�
darle dodati še optimistično. Zapo�
sleni na kadrovskih šolah v ved�
no večji meri dosegajo akademske 
stopnje izobrazbe, s tem pa tudi 
pogoje za bolj aktiven vstop v razi�
skovalno dejavnost. Zato resnično 
upam, da bodo vzgojiteljske šole 
začele ponujati kakovostne »ma�
ster programe«, v katere se bo vpi�
sovalo vedno večje število predšol�
skih vzgojiteljic.

                                                                                 
                                       Urednica
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Iz teorije v prakso

Deset tez o prihodnosti 
vrtcev

Slednje bi lahko opazovali na več 
ravneh, vsekakor pa v okviru ana�
lize stanja spremenljivih okoliščin, 
ki določajo to kakovost časovno in 
krajevno (tudi v smislu kulturnih, v 
Sloveniji pa predvsem v smislu lo�
kalnih različnosti). In ne pozabi�
mo še na nekaj: kakovost življenja 
otrok, družin in s tem kakovost živ�
ljenja lokalne skupnosti (oziroma 
širše) se odraža na kulturnih, hu�
manitarnih, vzgojno�izobraževal�
nih, umetniških in drugih sferah 
življenja. Pomembno podstat pri 
razvoju teh sfer pa nudi ravno kako�
vostna predšolska vzgoja. 

 Tako kot je lokalna skupnost 
spodbujevalec pri razvoju tistih per�
spektivnih dejavnosti, ki prinašajo 
dodano vrednost, je potrebno tudi 
o vrtcu razmišljati kot o perspek�
tivni ponudbi, ki prinaša dodano 
vrednost. Toda ne v ekonomskem 
jeziku, ki se naslanja zgolj na krat�
koročne materialne analize stanja, 
temveč v jeziku vseh tistih emoci�
onalnih, motoričnih, spoznavnih in 
socialnih potencialov (v mislih ima�
mo kritična obdobja za učenje govo�
ra, za razvoj osnovne motorike, za 
socialni razvoj in razvoj storilnostne 
motivacije), za katere je javni vrtec 
ustanovljen. V praksi žal nemalo�
krat pozabljamo prav na to osnovno 
poslanstvo. 

Vrtec ni podjetje
Vendar – vrtec ni podjetje. Pri 

spremljanju problematike javnih 
vrtcev, umeščenih v lokalno skup�
nost, se pogosto pokaže, da je vsa 
pozornost osredotočena zgolj na 
to, kolikšno finančno obremeni�
tev predstavljajo javni vrtci za do�
ločeno lokalno skupnost. Trenutno 
stanje slovenske organizirane pred�
šolske vzgoje se tako banalizira s 
pomočjo ekonomske terminologi�
je, ki pa naj bi v sistemu vzgoje in 
izobraževanja ne imela svojega me�
sta. Tako se na primer v javnih me�
dijih ali na spletnih forumih o ome�
njeni problematiki pogosto govori 
tudi o t. i. neproduktivnosti vrtca. 
Kako je prišlo do tega? Slednje je 
najverjetneje posledica neoliberal�
ne ideologije in politike, ki preže�
ma tudi slovensko družbo. Pri če�
mer se vse premalo zavedamo, da 
lahko takšno ravnanje pušča traj�
ne posledice. Zdi se, da smo zače�
li z neoliberalizmom na napačnem 
koncu. Za neoliberalno politiko 
je treba najprej uveljaviti pogoje, 
ki jih z zmanjševanjem pomena 
organizirane predšolske vzgoje na 
eni ter poveličevanjem finančnih 
aspektov na drugi strani nikakor 
ne moremo zadostno uresničiti. Če 
namreč začnemo sistemske spre�
membe na tej ravni, je propad sko�
rajda zagotovljen. 

Deset tez
V nadaljevanju bomo na kratko 

povzeli osnovne teze o prihodnosti 
organizirane predšolske vzgoje (kot 
jih izpostavi avtorica): 

1. Kakovostni programi organizira�
ne predšolske vzgoje (temeljni 
in nadstandardni).

2. Fleksibilnost pri odzivanju na 
potrebe otrok in staršev (mož�
nost dejanskega vpliva staršev).

3. Lokalizacija (vpliv naravnih in 
družbenih danosti – kakovost 
notranjega in zunanjega okolja; 
specifičnosti) in lokacija.

4. Ugled lokalne skupnosti (ugled 
v primerjavi z drugimi – ugled 
doma).

5. Dolgotrajni finančni vplivi (kot 
posledica večje zaposljivosti, 
manjše stopnje kriminalitete 
prebivalcev, patoloških ravnanj, 
boljših zdravstvenih in prehran�
skih dejavnikov itd.) in gospo�
darski potenciali ter širša izob�
razbena in vzgojna raven.

6. Kakovost življenja prebivalcev 
lokalne skupnosti (dolgotrajni 
učinki organizirane predšolske 
vzgoje), prispevek h kvaliteti bi�
vanja lokalne skupnosti.

7. Sodobne raziskave tega področja 
(čemur sledijo tudi prizadevanja 
določenih politik držav EU) pri�
čajo o pomenu ter skrbi višanja 
vključevanja otrok v organizira�
no predšolsko vzgojo. 

8. Vrtec ni podjetje.
9. Celostna obravnava kakovosti 

(vhodni, procesni in izhodni ka�
zalci).

10. Nenazadnje učinki, ki so v tem 
trenutku najbolj časovno priso�
tni – razvoj motoričnih, emocio�
nalnih, spoznavnih in socialnih 
potencialov najmlajših.

Odgovorni v lokalni skupnosti pro�
blematiko javnega vrtca v veliki več�
ini primerov obravnavajo zgolj z vi�
dika finančnih posledic na občinski 
proračun. Gre za izrazito kratkotrajne 
(pravzaprav enkratne) analize. 

Poglejmo si primer v zvezi z lo�
kacijo vrtca. V mislih imamo sa�
mostojne vrtce in vrtce, ki so pri�
ključeni k osnovni šoli. Argumenti 
odgovornih praviloma sledijo na�
slednji shemi: manj otrok – višji 
stroški – drago zemljišče (če gre 
za teritorialno ločenost) – skupna 
kuhinja – manjši režijski stroški. 
To pomeni, da je investicija (pone�
kod tudi ohranjanje statusa quo) 
zanje nesmiselna. Ob upoštevanju 
dodatnih elementov, predvsem pa 
elementov stroke, seveda temu ni 
tako. 

Povzetek:
Ko govorimo o prihodnosti 

področja vzgoje in izobraže-
vanja, je nujno govoriti tudi 
o njeni kakovosti. Zagotavlja-
nje kakovosti je kontinuira-
na dejavnost, zato je prav, da 
začnemo o kakovosti govoriti 
(in tako delovati) že pri naj-
mlajših in skladno s tem je 
nujno govoriti tudi o kakovo-
sti organizirane predšolske 
vzgoje, o kakovosti v vrtcu. 

Organizirana predšolska vzgoja kot 
investicija za prihodnost
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Agresivnost ima v vzgoji pred�
vsem negativen pomen, čeprav je 
določena stopnja agresivnosti nor�
malna in nujna. Značilno za normal�
no in želeno agresivnost je, da njen 
cilj ni povzročanje škode drugemu, 
ampak otroku omogoči, da se nauči 
uspešno premagovati ovire ter pri�
pomore k njegovi samostojnosti in 
osebnostnemu razvoju. Ena najpo�
membnejših nalog v socializaciji je, 
da se otrok nauči razlikovati, kdaj in 
kje je agresivno vedenje primerno 
oziroma varno in kdaj ne (Lamovec 
in Rojnik, 1978). Agresivno vedenje 
ima svoje korenine že v zgodnjem 
razvojnem obdobju. Če otroci ne bi 

bili agresivni, bi odrasli v nezrele 
ljudi, ki vedno rabijo pomoč. 

Po drugi strani pa vemo, da je 
prav agresivno vedenje otrok in od�
zivanje nanj eden od največjih pro�
blemov vzgoje, s katerim se soo�
čamo tako starši kot vzgojitelji in 
učitelji. 

Kadar imamo v vrtčevski skupini 
otroka, ki se pogosto agresivno ve�
de, največkrat razmišljamo, da mu 
vzgoja doma dopušča tako vede�
nje ali pa mu daje zanj vzor. Vzgoj�
no ravnanje odraslih je gotovo zelo 
pomembno, vendar moramo vede�
ti, da se otroci v predšolskem ob�
dobju šele postopoma učijo uskla�

jevati med težnjo po zadovoljitvi 
svojih potreb ter upoštevanjem za�
htev okolja. Zato je po mojem mne�
nju zelo pomembno, da razumemo 
razvojne značilnosti in razlike med 
otroki ter se na agresivnost različno 
starih otrok različno odzivamo.

Vzroki za agresivnost
Nujno je, da poznamo vzroke 

agresivnosti, kajti agresivnosti ni 
mogoče odpraviti, ne da bi poznali 
povzročitelja (Upelj, 1996). Na po�
gostost in intenzivnost agresivne�
ga vedenja vpliva vrsta dejavnikov; 
nekateri so dedno (biološko) pogo�
jeni, drugi pa so rezultat delovanja 
okolja oz. vzgoje. V najzgodnejšem 
obdobju razvoja bolj kot vzgoja iz�
stopajo fiziološke osnove agresivno�
sti in temperament otroka. 

T. Lamovec in A. Rojnik (1978) 
pravita, da je od posameznikovih fi�
zioloških struktur odvisno, kolikšen 
je obseg dražljajev, ki sprožijo agre�
sivno obnašanje. Temperament, ki 
je po definiciji prirojen,  nam pred�
vsem pove, kako se otrok odziva 
in kakšen je njegov način vedenja 
(Upelj, 1996). Že pri zelo majhnih 

Iz teorije v prakso

Kaj bi nas dejansko moralo zani�
mati ob omenjeni problematiki? Na 
kaj moramo biti (ob argumentih, ki 
sledijo zgoraj opisanim tezam) po�
zorni? Kje so pasti? Kakšne so mo�
rebitne rešitve?

� Preseganje sholarizacije vrtca;
� zagotavljanje avtonomnosti, za�

sebnosti in intimnosti;
� izkoriščanje danih potencialov na�

ravnega okolja;
� iniciacija (odgovornost);
� nujno zagotavljanje vsaj minimal�

ne homogenosti ob heterogenih 
skupinah v vrtcu;

� pravice staršev;
� možnosti realizacije nadstandard�

nih programov;
� kakovost na vseh ravneh;
� preseganje »kupole dejavnosti«.

Za vsako od omenjenih postavk 
pa zopet najdemo kar nekaj argu�
mentov.

Mnogokrat pozabljamo, zakaj je 
vzpostavljena lokalna skupnost (ozi�
roma lokalna samouprava kot njena 
normativna institucija), kako se je v 
zgodovini oblikoval ta institut in za�
kaj so bile iz države na njo prenese�
ne določene naloge in pristojnosti. 

Trditev nekoliko ponazorimo: lo�
kalna samouprava mora skrbeti za 
vse tiste ožje ali širše družbene ci�
lje, ki se kristalizirajo v določeni lo�
kalni skupnosti, in sicer na način, 
ki je v sodobnem svetu sprejemljiv. 
Ena od pomembnih nalog tako po�
staja tudi zviševanje stopnje parti�
cipacije ljudi pri odločanju o javnih 
zadevah, ki zadevajo neko lokalno 
skupnost. V prvem primeru pome�

ni dolžnost financiranja programov 
predšolske vzgoje v vrtcih iz sred�
stev proračuna lokalne skupnosti 
(zraven plačil staršev, sredstev od 
prodaje storitev in izdelkov, donacij 
in drugih virov), v drugem primeru 
pa upoštevanje pravic otrok in star�
šev ter vzročno in/ali posledično 
spoštovanje načel, zapisanih v Be�
li knjigi o vzgoji in izobraževanju v 
RS, in ugotovitev stroke.

Ali bomo na primeru organizi�
rane predšolske vzgoje res podlegli 
vsem slabostim tržnega gospodar�
stva? Bomo dopustili, da se bo si�
stem začel rušiti ravno pri nas?

Eva Klemenčič,  
prof. mlada raziskovalka 

Pedagoški inštitut, Ljubljana

Agresivno vedenje in vzroki za 
agresivnost v vrtcu

Povzetek:
Določena stopnja agresivnosti je normalna in nujna. Otrok se 

nauči razlikovati, kdaj in kje je agresivno vedenje primerno oziro-
ma varno. Agresivno vedenje otrok in odzivanje nanj  je eden od 
največjih problemov vzgoje. Na pogostost in intenzivnost agresiv-
nega vedenja vpliva vrsta dejavnikov; nekateri so dedno (biološko) 
pogojeni, drugi pa so rezultat delovanja okolja oz. vzgoje. Če bo-
do otroci v vrtcu deležni zanimivih nalog in izzivov,  bo zagotovo 
manj agresivnega vedenja.
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Iz teorije v prakso

otrocih lahko opazimo velike razli�
ke: nekdo se bo ob odvzemu igrače 
ali prostora odzval z agresivnim ve�
denjem (npr. bo udaril, odrinil tiste�
ga, ki ga ogroža), drugi bo jokajoč 
stekel po zaščito k odraslemu, spet 
tretji pa si bo brez pritožbe našel 
drugo igračo ali prostor. Z vzgojo 
pa zlasti pri otrocih, ki so po svojih 
temperamentnih značilnostih bolj 
nagnjeni k agresivnemu vedenju, 
lahko bodisi močno omilimo bodi�
si še potenciramo agresivnost v po�
znejših obdobjih.

Za razumevanje agresivnega ve�
denja in odzivanje nanj je pomemb�
no upoštevati razvojne značilnosti 
otrok. Pri otroku v predšolskem ob�
dobju še močno prevladuje egocen�
tričnost. Težko se odpove temu, kar 
si želi (igrači, prostoru …); se šele 
uči postaviti v vlogo drugega, npr. 
razumeti, kaj si želi in čuti njegov 
vrstnik. 

Vsako razvojno obdobje ima zna�
čilne oblike in vzroke agresivne�
ga vedenja. V zgodnjem otroštvu 
so najpogostejše in najbolj mote�
če naslednje oblike vedenja otrok: 
povzročanje telesnih bolečin sebi 
in drugim otrokom (praskanje, gri�
zenje, brcanje, tepež), uničevanje 
materiala in opreme, zavračanje na�
vodil in usmerjanja, napadi nekon�
troliranega besa, zapuščanje igralni�
ce brez dovoljenja ipd. (Kristančič, 
2002). V prvem letu je otrok agresi�
ven do sebe ali drugih, npr. (se) vle�
če za lase, ščipa, grize … To njegovo 
početje je naraven del raziskovanja 
svojega telesa, preizkušanja občut�
kov in igre. V drugem letu se otro�
kove socialne zahteve povečajo, te 
pa terjajo tudi prve omejitve in pre�
povedi, zato se v njegovem čustve�
nem svetu pojavljajo tudi občutki 
jeze, sovražnosti in zamere. Svojo 
agresivnost zna bolj jasno izražati 
takoj, neposredno in nezadržno s 
tem, da udari človeka, ki ga je za kaj 
prikrajšal ali mu je omejeval svobo�
do. Otroci od 2. do 3. leta pogosteje 
reagirajo agresivno v sporih s starši 
(avtoriteto), 4� do 5�letniki pa so po�
gosteje agresivni v sporih z vrstniki. 
V tem času je več sodelovalne igre, 
zato so tudi spori pogostejši. V tret�
jem in četrtem letu se otrok agresiv�

no odziva zlasti na ogrožanje last�
niških občutij, če mu kdo odvzame 
igračo ali noče dati predmeta, ki ga 
želi. Po četrtem letu postajajo vzro�
ki agresivnosti vedno bolj podobni 
tistim, ki se kažejo tudi v kasnejših 
obdobjih. To so raznovrstne priza�
detosti, ki se rojevajo v medseboj�
nih odnosih (Horvat in Magajna, 19�
89; Krajnc, 1997; Upelj, 1996). 

Agresivnost je po mnenju stro�
kovnjakov tesno povezana s frustra�
cijo. Če je bilo naše vedenje pri za�
dovoljitvi neke potrebe ovirano, je 
večja možnost, da bo prišlo do agre�
sivnega vedenja (Horvat in Magaj�
na, 1989). Okolje, ki ne zadovolju�
je otrokovih osnovnih potreb, nudi 
večjo možnost agresivnega izbru�
ha. Če imajo  otroci veliko omejitev 
in prepovedi, če imajo na razpolago 
malo igrač, če je prostor za igranje 
zelo majhen, če so otroci neprespa�
ni ali bolni, se zelo poveča možnost 
za agresivni izbruh. 

Včasih je pretirana agresivnost 
otroka tudi izraz otrokove želje po 
pozornosti. Če je otrok miren, ga 
premalo opazimo in otrok ugotovi, 
da nas lahko k pozornosti prisili z 
agresivnim vedenjem. Najosnovnej�
ši vzroki otrokove agresivnosti se 
skrivajo v odnosu odraslih do otrok, 
kadar ti ne upoštevajo razvojnih po�
treb otrok po varnosti in ljubezni 
(Upelj, 1996). Zato je zelo pomemb�
no, da odrasli, zlasti vzgojitelji in 
učitelji, otrokom namenjamo po�
zornost v različnih situacijah, ne le 
takrat, kadar ti počno kaj narobe.

Vzroke agresivnega vedenja naj�
večkrat iščemo pri otrocih, vendar 
se včasih najdejo tudi v vzgojiteljevi 
osebnosti, ne da bi se tega zavedali. 
Mednje spadajo (Upelj, 1996):

� težnja po brezkompromisni 
poslušnosti otrok zaradi vzgoji�
teljeve negotovosti glede lastne 
veljave in sposobnosti;

� netolerantnost do otrok zaradi 
lastnih problemov, ki mu pov�
zročajo notranjo napetost;

� dajanje prednosti otrokom, s 
katerimi je bolj zadovoljen pri 
delu in igri, in tistim, ki se bolj 
podrejajo in ne ogrožajo njihove 
avtoritete.

Pomembno je vedeti, da lahko 
agresivno vedenje pri otrocih ojača�
mo, kadar agresivno vedenje odo�
bravamo (npr. prav si imel, da si 
mu vrnil; prav je, da si mu pokazal 
svoje), vzpodbujamo (npr. ne bo-
di mevža), dovoljujemo (npr. kar 
sam razčisti) ali toleriramo (npr. saj 
te je samo malo). Kadar je otrok za 
agresivno vedenje na kakršen koli 
način nagrajen ali pa z njim dose�
že svoj cilj, se moramo zavedati, da 
bo z njim nadaljeval in ga še okrepil 
(Horvat in Magajna, 1989).

Resnejša in bolj zaskrbljujoča 
je tista agresivnost pri otrocih, ki z 
nasilnim vedenjem razrešuje glob�
lje notranje konflikte in prizadeto�
sti. Njihova agresivnost je posne�
tek agresivnosti, ki so jo doživeli na 
lastni koži, ali pa jim prinaša zado�
ščenje, ki ga niso mogli doseči dru�
gače (prav tam).

Nekateri med dejavniki agresiv�
nosti omenjajo tudi spol. Razlike 
v agresivnosti po spolu so rezultat 
kombiniranega delovanja otrokovih 
prirojenih danosti (temperamenta) 
in vzgojnih vplivov. Po ugotovitvah 
številnih raziskav so prepiri, fizič�
ni napadi, podiranje igrač in agre�
sivne igre pri dečkih pogostejše kot 
pri deklicah. Pri deklicah se pogo�
steje razvijejo bolj posredne oblike 
izražanja agresivnosti, kot so vpit�
je, zmerjanje ali neodobravanje. Ta 
različnost je po mnenju strokovnja�
kov povezana s socialnimi vlogami. 
Od dečkov pričakujemo, da se ubra�
nijo pred napadom drugih, sicer so 
mevže. Za deklice se pretepanje ne 
spodobi, zato jih spodbujamo, naj 
telesni obračun zamenjajo z besed�
nim. Vendar se moramo zaveda�
ti, da s tem niti ne rešujemo niti ne 
zmanjšujemo agresivnosti. Otrok 
namreč hitro ugotovi, da je besedna 
agresivnost za razliko od telesnih 
napadov redkokdaj kaznovana, za�
to se lahko spremeni v dolgotrajno 
navado (Upelj, 1996).

Reagiranja vzgojiteljev v vrtcu na 
agresivnost otrok

Vzgojitelj lahko uporabi različne 
načine discipliniranja otrok, od ka�
terih so nekateri bolj in drugi manj 
primerni, njihova uporaba pa je 
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odvisna tudi od udeleženih otrok 
in situacije. Iz različnih virov sem 
povzela najpogostejše načine rea�
giranja vzgojiteljev na konflikte in 
agresivno vedenje otrok, ki sem jim 
dodala nekaj svojih razmišljanj in 
primerov iz prakse. 
	Ignoriranje vedenja je primer�

no takrat, ko vemo, da bo agre�
sivno vedenje prenehalo samo 
od sebe in nikogar ne ogroža. 
Na primer: V skupini štiriletnih 
otrok  vzgojiteljica pri kosilu 
vedno da otrokom za poskusiti 
od vsake jedi nekaj, če pa jim ni 
všeč, jo lahko pustijo. Ko je vzgo-
jiteljica tako dala malo solate 
dečku P., je ta začel protestirati, 
potiskati solato stran in glasno 
nasprotovati. Vzgojiteljica mu je 
rekla, da jo lahko malo poskusi 
in ignorirala njegovo vedenje ter 
delila kosilo ostalim otrokom. 
Deček se je kmalu potem umiril 
in je sam pojedel vso solato, ki 
jo je dobil.

	Neposredna bližina in dotik 
– že sama prisotnost in dotik 
vzgojitelja delujeta na otroka 
pomirjajoče. Sem seveda ne spa�
da tista bližina, ko so vzgojitelju 
na dosegu otrokovi lasje, ušesa, 
zadnjica … Pri mlajših otrocih z 
objemom fizično preprečimo, da 
npr. drugega tepe, razdira ipd., 
hkrati pa ljubeč dotik pogosto 
uspešno »prežene« tudi otroko�
ve agresivne namene, jezo in ne�
ugodje.

	Opozarjanje – vzgojitelj mora 
znati opozoriti na način, ki bo 
pomagal preprečiti agresivnost, 
zato mora biti spreten in otro�
ka dobro poznati. Opozarjanje 
je primerno, kadar otrok brez 
dodatnega pojasnila jasno ve, 
kaj dela narobe in kaj od njega 
pričakujemo. Učinek pa je slab 
tudi takrat, če je opozarjanje 
prepogosto.  

	Kaznovanje in grožnje prav go�
tovo ne pripomorejo k izboljša�
nju vedenja pri otrocih, ampak 
ga lahko še bolj okrepijo, krhajo 
se odnosi med vzgojiteljem, ki 
uporablja kazen, in otroci. Grož�
nja je najtrše opozorilo, ki jasno 
napoveduje posledice, ki nasta�

nejo, če otrok vztraja pri svojem 
napačnem ravnanju (Zupančič 
in Justin, 1991). Kaznovanje ne 
zmanjša agresivnega vedenja, 
ampak nudi otroku model, da se 
z agresivnostjo marsikaj doseže. 
Lahko rečemo, da je vzgojitelj, 
ki telesno ali drugače kaznuje, 
nemočen pri vzgoji otrok, saj 
izbere najslabše – kaznovanje 
otroka. A. Kristančič (2002) pra�
vi, da »fizično kaznovanje bolj 
sprošča čustva tistega, ki kaznu�
je«. Kaznovanje in poniževanje 
otroka sili k obrambnemu vede�
nju. Pri kaznovanju je pomemb�
na vrsta kazni, ostrina, čas, tra�
janje ter vrsta odnosa, ki ga ima 
kaznovani otrok z osebo, ki ga 
kaznuje (Zupančič in Justin, 19�
91). Po mnenju strokovnjakov 
so sprejemljive le tiste kazni, ki 
nimajo značaja maščevanja, in 
tiste, ki vključujejo odvzem ne�
katerih ugodnosti, o čemer je 
potrebno otroka vnaprej sezna�
niti (Upelj, 1996). 

Navajam primer, ki sem ga opazila 
v skupini 4 do 5 let starih otrok:
Deček M. je vedno pričakoval, da 

so njegove zahteve v hipu izpolnje-
ne. Če se to ni zgodilo, je začel kri-
čati na ves glas in tako mu je uspelo 
pritegniti pozornost celotne skupi-
ne. Vzgojiteljica je z njim sistematič-
no delala in skozi leto so bili vidni 
rezultati. Vedno mu je najprej po-
skušala dopovedati, da ne more biti 
vedno prvi in v središču pozornosti. 
Če pa se je njegova agresija stopnje-
vala tako, da se je fizično lotil osta-
lih otrok in je bil tako v afektu, da 
je bil nedojemljiv za pregovarjanje, 
pa ga je za kratek čas postavila pred 
vrata igralnice.  
	Pogovor je največkrat zelo učin�

kovit pri preprečevanju nedo�
pustnega vedenja pri otrocih. 
Vzgojitelj naj bo na pogovor pri�
pravljen, pomembno pa je tudi, 
da mu otrok zaupa. Menim, da 
moramo biti pozorni na to, da 
otroka ne pokušamo siliti v po�
govor, ko je v afektu, na višku 
svoje jeze in pod močnim vpli�
vom frustracije, saj takrat ne do�
sežemo nobenega učinka; prej 
nasprotno. Zato lahko to meto�

do uporabimo kot preventivo ali 
pa potem, ko se otrok že umi�
ri in lahko trezneje razmišlja. 
Upoštevati moramo tudi stopnjo 
otrokovega razvoja in temu pri�
lagoditi svoje razlage, vprašanja 
itd. Paziti moramo, da pogovor 
ni le pridiganje in moraliziranje 
odraslega (npr. »v naši skupini 
smo vsi prijatelji«, »mi se ne pre�
tepamo«), ampak pogovor med 
odraslimi in vsemi udeleženimi 
v sporu. To pomeni, da naj ima 
vsak udeleženec priložnost po�
vedati svoje »videnje« dogodka, 
svoje »občutke« in želje ter pred�
lagati, kako bi lahko rešili spor 
ali vsaj popravili škodo. 
Navedla bom primer po mojem 

mnenju zelo dobre in učinkovite 
reakcije pomočnice vzgojiteljice na 
agresivno vedenje, ki sem ga opazo�
vala na praksi v skupini otrok med 
5. in 6. letom.

Tri deklice so se igrale v krogu 
z barbikami, konjičkom in kenom. 
Medtem pa je okoli deklic začel ho-
diti fant J. in ko je videl, da dekle-
ta niso pozorna, je stegnil roko in 
vzel oblekico za barbiko. Ko je ho-
tel steči iz kroga, je deklica L. pla-
nila v zrak, prijela fanta za pulo-
ver ter ga začela tepsti z barbiko. J. 
je tekel na mestu in se hotel dekli-
ci čim hitreje izviti iz rok. Medtem 
sta ostali dve deklici samo nemo 
gledali, kako njuna prijateljica te-
pe fanta in v dogajanje nista pose-
gali in tudi razmišljali verjetno ni-
sta, da bi ga prekinili. Dogajanje je 
opazila pomočnica vzgojiteljice in 
zato je prišla do kroga, v katerem 
so sedele deklice, in se »po turško«  
usedla v njihov krog ter tiho gleda-
la. Deklice so čisto utihnile in na 
obrazih je bilo razvidno, da so ve-
dele, da niso ravnale prav. Potem 
pa je deklica L. poskočila, stegnila 
roko in pokazala fanta J. ter deja-
la: »J. nam kar jemlje stvari!« Po-
močnica vzgojiteljice ji je odvrnila: 
»Ja, in?« L. je za trenutek utihnila 
in premišljevala, če bo to, kar bo 
rekla, prav. Nato se je usedla in de-
jala: »Pa še ni nam tega prinesel 
nazaj!« Pomočnica vzgojiteljice je 
deklici odvrnila, da kljub temu ni 
lepo, da ga je začela tepsti in da 
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mora to storiti na lepši način, kot 
na primer, da ga prosi, da ji vrne. 
L. je nato počasi vstala, pogleda-
la fanta in mu dejala: »J. – daj mi 
nazaj prinesi igrače – prosim!«. J. 
je nato oblekico prinesel nazaj, de-
klice pa so igro nadaljevale skupaj 
s pomočnico vzgojiteljice.

V navedenem primeru se je na 
dečkovo agresivno vedenje (od�
vzem rekvizita za igro), verjetno 
izzvano z željo po pozornosti, ena 
od deklic (L.) odzvala z aktivno in�
strumentalno agresivnostjo (pri�
jem, tepež). Ostali dve udeleženi 
deklici sta dogajanje spremljali, a 
ne preprečili, zato lahko govorimo 
o njuni pasivni agresivnosti, ki je 
v vrtcu pogosta. Pomočnica vzgo�
jiteljice je ob posredovanju v kon�
fliktu med otroki uporabila metodo 
pogovora ter princip bližine. Zelo 
pomembno se mi zdi, da je sedla 
k otrokom in relativno malo govo�
rila, s čemer je otroke spodbudila, 
da sami brez njenega posredovanja 
rešijo konflikt. 

Kot drugi primer navajam kon�
flikt, ki sem ga opazovala v oddelku 
otrok, starih od dveh do treh let. 

Fant je sestavil stolp iz kock. Ko 
je imel v roki še zadnjo kocko, je 
mimo prišla deklica in mu stolp 
podrla. Fant se je razjezil in dekli-
co s kocko, ki jo je imel v roki, uda-
ril po glavi. Deklico je bolelo, zato 
je planila v jok. Vzgojiteljica je fan-
ta opozorila, da se  mora deklici 
opravičiti in jo pobožati, ob tem pa 
ji je dala obkladke. Nato se je vzgo-
jiteljica s fantom »pogovorila«, da 
se tega ne sme početi in da se mo-
ramo dogovoriti na miren način, 
ne pa s tepežem.

Menim, da so triletniki še zelo 
egocentrični in se zato težko od�
povejo temu, kar hočejo. Ob fru�
straciji tudi težko kontrolirajo svo�
je reakcije. Deček morda sploh ne 
ve, kaj je naredil narobe, in zato 
tudi ne, zakaj se mora opravičiti, 
saj mu je vzgojiteljica dala poduk 
šele po tem, ko se je že opravičil. 
Kot opazovalka sem videla celo si�
tuacijo, vzgojiteljica pa le dečkovo 
agresivno reakcijo, zato je ukrepa�
la nepravično do dečka, saj deklice 
ni opozorila, da tudi ona ni ravnala 

prav in ne bi smela uničiti dela dru�
gih (stolpa). Opravičevanje je pro�
blematično, če z njim otrok samo 
zadosti zahtevi odraslega, ne razi�
šče pa se njegovo razumevanje si�
tuacije oz. problema. Opravičilo je 
po mojem mnenju neustrezno za�
htevati tudi v primerih, ko otrok si�
cer ve, da njegovo vedenje ni bilo 
pravilno, a se ne počuti krivega, ker 
verjame, da je krivec drug (v tem 
primeru deklica, ki je konflikt za�
čela – podrla stolp). Tudi odrasli se 
ne opravičujemo, če nam ni resnič�
no žal oz. če smo še vedno jezni na 
osebo, ki nam je nekaj storila.  

Ravno zato je dobro, da vzgoji�
telj otroku v pogovoru in na nje�
mu primeren način razloži, kaj je 
storil narobe in kaj od njega priča�
kuje. V nasprotnem primeru lahko 
pride do tega, da bodo otroci sicer 
osvojili pravila obnašanja, kadar 
bodo pod nadzorom, ne bodo pa 
se socialno in moralno razvija�
li. Dokaz za to je primer, ki se je 
zgodil v isti skupini otrok, ko sem 
opazovala dva fanta.

Eden je imel avtomobilček, ki ga 
je drugi želel. Drugi deček je zato pr-
vega začel tepsti in vleči, medtem pa 
pozorno gledal vzgojiteljico. Ko je vi-
del, da ga je opazila, je prenehal z 
dejanjem in fanta začel božati po 
glavi. Ko vzgojiteljica ni bila več po-
zorna, pa je nadaljeval s prejšnjim 
početjem.

Menim, da je področje agresiv�
nosti v vzgoji vedno aktualno in 
problematično, saj je pogosto tež�
ko vnaprej vedeti, kakšna reakcija 
bo najbolj učinkovita. Zato mislim, 
da je ključnega pomena, da otroke 
dobro poznamo in da poskusimo 
ugotoviti vzroke za njihovo agre�
sivno vedenje ter jih pokušamo 
odstraniti ali omiliti. Po mojih iz�
kušnjah v vrtcu največkrat pozor�
nost pritegne fizična agresija, saj 
je ne moremo spregledati ali pre�
slišati, medtem ko verbalne agresi�
je vzgojiteljica mnogokrat ne sliši 
in zato tudi ne more reagirati na�
njo. Reakcija na agresivnost se mi 
zdi delikatna tudi zato, ker je raz�
ličnih reakcij skoraj toliko, kot je 
primerov, kjer se pojavi agresija. 
Prav tako je pri reakciji pomemb�

no, da zaščitimo žrtev agresije in 
da smo pravični, to pa je toliko 
težje, če ne poznamo celotne situ�
acije. V vrtcu se pogosto zgodi, da 
v konfliktu, ki smo mu priča, otro�
ci rešujejo stare spore ali zame�
re, ki jih ne poznamo, čemur stro�
kovnjaki rečejo časovna preložitev 
agresivnosti (Lamovec in Rojnik, 
1978). Če v takem primeru upošte�
vamo le, kar smo videli, ravnamo 
nepravično.

Vsak od nas je drugačen in ta�
ko je tudi pri otrocih. Zato posku�
šajmo v vsakem najti tisto, v če�
mer je dober in kar ga veseli ter to 
spodbujajmo in primerno pohvali�
mo. Če bodo otroci v vrtcu deležni 
zanimivih nalog in izzivov,  se bo�
do zagotovo vedli manj agresivno. 
Agresivnost je lahko namreč tudi 
posledica prepuščenosti samemu 
sebi. Ob ljubečem vzgojitelju, ki si 
vzame čas za spoznavanje in pogo�
vor z otroki, bodo sčasoma spozna�
li, da lahko večino stvari dosežejo 
tudi na drugačen način, ne le preko 
agresivnega vedenja.

Dora Hočevar,  
študentka predšolske vzgoje 

Pedagoška fakulteta v Ljubljani 
Mentorica:  

prof. dr. Marcela Batistič Zorec
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V Slovenskih Konjicah je 20. ma�
ja 2006 potekal Kulturni dan sloven�
skih vrtcev. Občina Slovenske Konji�
ce je gostoljubno sprejela prireditev, 
ki vsako drugo leto pritegne večje 
število udeležencev, saj je v vrtcih 
veliko število ustvarjalcev, ki se na 
takšnem srečanju lahko predstavi�
jo širši javnosti, predstavlja pa tudi 
priložnost za medsebojno spozna�
vanje in druženje zaposlenih v tej 
dejavnosti.

Na tej prireditvi so se predstavili 
zaposleni v vrtcih s kulturno�umet�
niškim ustvarjanjem. Na razstavi li�
kovnih, kiparskih in del uporabne 
umetnosti smo lahko videli dela, ki 
nastajajo v prostem času zaposle�
nih. Kot so zapisali v predstavitveni 
zgibanki, jih te dejavnosti notranje 
bogatijo, sproščajo in gotovo pome�
nijo dodatno kvaliteto tudi pri nji�
hovem delu z najmlajšimi, ki je že 
samo po sebi ustvarjalno in polno 
izzivov.

Na prireditvi, ki je sledila, so 
se poleg individualnih glasbenih 

ustvarjalcev ter pevcev predstavili 
še pevski zbori, vokalno�instrumen�
talne in folklorne skupine. Dve uri 
in pol trajajoča prireditev je navdu�
šila do zadnjega kotička polno dvo�
rano. Upamo, da bo ta prireditev v 

slovenskem prostoru postala tradi�
cionalna. 

Marjana Zupančič,  
Skupnost vrtcev Slovenije

Tretji  kulturni dan slovenskih vrtcev

Vokalno instrumentalna skupina iz vrtca Pedenjped, Ljubljana

Sem mamica sedaj šestletnega deč�
ka z redko, prirojeno boleznijo, ime�
novano fenilketonurija (PKU). To je 
dedna presnovna bolezen beljakovin, 
pri kateri zaradi napake v jetrnem en�
cimu presnova s hrano zaužitih  be�
ljakovin v telesu ne poteka normalno, 
saj se eden od osnovnih gradbenih 
delov beljakovin, imenovan amino�
kislina fenilalanin, ne more pravilno 
razgraditi. V telesu nastajajo škodlji�
ve snovi, ki se nalagajo v možgane in 
jih okvarijo. Edino možno zdravljenje 
te bolezni je stroga, povsem nadzoro�
vana dietna prehrana, ki jo je potreb�
no doživljenjsko uživati. Brez diete 
se otroci s PKU ne razvijajo normal�
no, so duševno zaostali, imajo pa tudi 
motnje gibanja, ekcem po koži, slab�
še razvito zobno sklenino… 

Zdravljenje z dietno prehrano je 
potrebno pričeti čim prej v otroko�
vem življenju, saj lahko le na ta na�
čin preprečimo okvaro možganov, ki 
se predvsem v najbolj zgodnem ob�
dobju otroka najbolj intenzivno raz�
vijajo. Zato v Sloveniji od leta 1979 
vse novorojenčke testiramo za to bo�
lezen. Ljudje s PKU lahko uživajo le 
hrano z zelo nizko vsebnostjo be�
ljakovin, pa še to le v omejeni koli�
čini, glede na vsebnost fenilalanina 
v posameznem živilu, iz katerega je 
obrok hrane pripravljen. Podatke o 
vsebnosti fenilalanina v živilih dobi�
mo iz posebnih razpredelnic. V vsak�
danjem življenju to pomeni, da bol�
niki s PKU ne smejo uživati hrane z 
visoko vsebnostjo beljakovin (meso, 
mesni izdelki, ribe in morski sadeži, 

mleko, večina mlečnih izdelkov, jaj�
ca,  žitarice, soja, oreščki …), lahko pa 
uživajo sadje, zelenjavo ter pekovske 
izdelke iz posebne nizkobeljakovin�
ske moke v omejenih količinah – vse 
stehtano na gram natančno! Pomanj�
kanje beljakovin v hrani pa nadome�
stijo z beljakovinskim prahom, ki je 
posebej pripravljen za PKU in ga bol�
niki dobijo na recept. Lahko si pred�
stavljate, kako je življenje s PKU za�
htevno za vse člane družine bolnika 
s to boleznijo. 

Ko so naju z možem šest dni po 
rojstvu najinega prvorojenca poklica�
li iz porodnišnice, da otrok ni zdrav, 
da so ugotovili PKU, se je za trenutek 
ustavil svet. Tudi zame, ki sem po po�
klicu zdravnica, se je v trenutku poleg 
neizmerne žalosti pojavil cel kup stra�

Zdravljenje z dietno prehrano v Vrtcu 
Velenje
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Odmevi, komentarji, mnenja

hov in vprašanj: kaj bo otrok jedel, 
kako se bo razvijal in najbolj pereče 
vprašanje, kako bo v vrtcu, šoli … Že 
prve dneve njegovega življenja so za�
znamovali pregledi na Pediatrični kli�
niki v Ljubljani, zelo pogosti odvzemi 
krvi in tehtanje vsega, kar je pojedel 
in tistega, česar ni, in je ostalo na nje�
govem krožniku. Nato sva z možem 
računala, koliko fenilalanina je z zau�
žito hrano ta dan že prejel in koliko ga 
še lahko. Ko je bilo konec porodniške�
ga dopusta in sem morala v službo, 
sta na pomoč priskočili obe babici, ki 
sta se zelo odgovorno lotili razumeva�
nja in priprave dietne prehrane. Tako 
zelo sem si želela, da bi moj otrok lah�
ko obiskoval vrtec, kjer bi bil med so�
vrstniki, se naučil mnogo novih stvari 
… A bilo me je strah. Kako naj vpišem 
otroka s tako težko (a zanj življenjsko 
pomembno) dieto v vrtec? Kaj pa če 
dieta ne bo ustrezno vodena? Pri PKU 
po dietnem prekršku običajno otroci 
nimajo nobenih težav, dolgoročno pa 
ti prekrški vodijo v postopno upada�
nje intelektualnih sposobnosti. 

Čakala sem, da je moj sin dopol�
nil tri leta in pol, ko sem se opogu�
mila in odšla v Vrtec Velenje k rav�
nateljici Metki Čas. Razložila sem ji 
problem in naše potrebe: da bo po�
trebno  za otroka vso hrano posebej 
pripravljati, tehtati … Zdelo se mi je, 
da si želim nemogoče. 

Že  po prvem pogovoru sem bila 
prijetno presenečena nad njeno pri�
pravljenostjo pomagati. Seveda bomo 
pripravljali dietno prehrano, vse bo še 
dobro, mi je zagotavljala, ko sem od�
hajala.  Sledili so sestanki z vzgojite�
ljico, pomočnico vzgojiteljice, vodjo 
prehrane v Vrtcu Velenje, kuharicami 
… Včasih sem bila jaz prestrašena, ka�
ko bo, včasih pa sem imela občutek, 
da je tudi na njihovi strani čutiti nekaj 
strahu. Ravnateljica, vzgojiteljica Sil�
va Varšnik in vodja kuhinje Jerica Ko�
dre so me ves čas bodrile in mi zago�
tavljale, da bo šlo. Potem sem jih učila 
kuhati, tehtati in sestavljati jedilnike. 
Prišel je prvi dan vrtca tudi za mojega 
otroka. Takoj mu je bilo všeč, le hrana 
je na začetku ostajala na krožniku. A 
delavke enote vrtca Tinkara niso ob�
upale. Kuharice so še vedno sestav�
ljale nove jedilnike za mojega otro�
ka, vzgojiteljica mu je pomagala pri 

socialnem vključevanju v skupino, 
pri premagovanju drugačnosti in te�
žav zaradi tega,  ga. ravnateljica pa je 
z neomajno voljo bodrila vse skupaj. 
Tudi starši ostalih otrok iz te skupine 
so z velikim razumevanjem pripomo�
gli k dobremu počutju mojega otroka 
v vrtcu. Soglasno so se strinjali, da v 
vrtec ob rojstnih dnevih otrok ne bo�
mo nosili hrane, sladkarij, da se ne bo 
počutil prikrajšanega. Tako se je po�
časi vključil v skupino, pričel sodelo�
vati v aktivnostih, uživati … 

Minila so tri leta in moj otrok v 
letošnji jeseni postaja prvošolček. 
Ponovno se porajajo strahovi, kaj 

bo, kako bo šlo. A ko pogledam na�
zaj, sem lahko vesela, da sem v Vrt�
cu Velenje naletela na skupino de�
lavk, ki so meni in mojemu otroku 
priskočile na pomoč. In to kljub te�
mu, da so imeli dodatno delo in od�
govornost, za katero so v zahvalo 
dobile le otrokov napredek, njegovo 
zadovoljstvo in moj iskreni: hvala 
lepa, Vrtec Velenje.

Tadeja Pačnik Vižintin, dr. med. 
Splošna bolnica Celje

Urška Rožman (5 let), mentorica Dana Štrucelj,  
Vrtec Manka Golarja, Gornja Radgona
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Preizkušene ideje

Pri delu uporabljam različne vzgoj�
ne pripomočke, da lažje vzbudim in�
teres otrok za dejavnosti. Na ta način 
skušam doseči različne cilje na otro�
kom zanimiv in prijeten način. Otroci 
lažje in z večjim zanimanjem sledijo 
vsebinam, hkrati pa si jih lažje in hi�
treje zapomnijo. Vsaka, še tako majh�
na in preprosta stvar pritegne njihovo 
pozornost, zato pa je tudi interes za 
delo večji. Veliko vzgojnih pripomoč�
kov sem izdelala sama, nekaj pa sva 
jih izdelali skupaj s pomočnico vzgo�
jiteljice Zinko Pograjc. Pri tem sem 
uporabila različne odpadne materia�
le: različne vrste ostankov blaga, pa�
pir, karton, usnje … 

Prvi primer: lutke 
Izdelane so iz različnih ostankov 

blaga in tulcev, ki služijo za pod�
stavek, da lutka stoji. Blago je ovito 
okoli tulca in sešito skupaj. Lutkam 
so dodana še ušesa, oči, gobček….. 
Uporabljala sem jih za posredovanje 
različnih zgodb.

Drugi primer: kocke
Narejene so iz tršega kartona in 

oblepljene z belim papirjem. Nanje 
so nalepljene mucke, žoge in sadje. 
Slike so pokrite še s prozorno foli�
jo. Kocke smo uporabljali za spozna�

vanje in utrjevanje barv in sadja ter 
štetje stvari. Posamezne pripomočke 
smo imeli v igralnici kar nekaj časa, 
ponavadi toliko časa, kot so poteka�
le dejavnosti na določeno temo. Zelo 
radi so jih vzeli v svoje roke, da so si 
jih ogledovali in se z njimi igrali. Ob 

tem so bili zelo pazljivi. Zelo lepo je 
bilo gledati te male ročice, kako zna�
jo biti nežne in previdne.

Milena Turk, vzg. 
Vrtec pri OŠ Žužemberk

Vzgojni pripomočki iz odpadnega blaga

Ob obisku mizarske delavnice 
smo dobili različne kose odpadne�
ga lesa. Z lesom smo se igrali, lepili 
smo različne kose lesa, zabijali žeb�
lje vanj ... Ko smo že imeli dovolj iz�
kušenj, smo si zamislili načrt igrišča 
in po njem izdelali maketo igrišča. 
Spretne roke otrok so izdelale tobo�
gane, gugalnice in vrtiljake. Na kon�
cu smo izdelano maketo tudi pobar�
vali. S svojim izdelkom se otroci zelo 
radi igrajo in zraven uporabljajo raz�
lične figure.

Poldika Praprotnik, vzg. 
Vrtec Slovenj Gradec, enota Podgorje

Maketa igrišča



vzgojiteljica 29

Vzgojiteljica v devetletki

Odločila sem se, da popestrim 
klasične načine učenja in sko-
zi praktično delo predstavim eno 
izmed novosti v devetletki, nara-
voslovni dan. K sodelovanju sem 
povabila profesorja geografije in 
zgodovine Klemna Praha, zapo-
slenega na Pedagoški fakulteti v 
Mariboru, in Riharda Madarasija, 
ki se ljubiteljsko ukvarjata z astro-
nomijo. Med vabljenimi so bili tu-
di starši, saj so skozi teleskop ime-
li možnost ogleda ozvezdij. Učenci 
in starši so izrazili svoja mnenja 
in doživljanja ob takšnem nači-
nu dela. Pri dejavnosti so učenci 
spoznali pojem obzorje, tri različ-
ne barve sonca ob sončnem zaho-
du, opazovali so zvezde, planete 
in Luno.

Cilji:
� spoznajo pojem obzorje;
� ugotovijo, kdaj vidijo senco in jo 

tudi narišejo;

� opazijo tri značilne barve Sonca 
ob zahodu;

� zvedo, da Sonca ne smejo opa�
zovati s prostim očesom;

� ugotovijo, da po sončnem zaho�
du še ni takoj popolna tema – se 
mrači;

� opazujejo nebo skozi teleskop;
� vidijo zvezde, planete in Luno; 
� naredijo aplikacijo zvezdnega 

neba in sončnega zahoda.

Pripomočki, ki smo jih potrebo�
vali, so bili: delovni listi, svinčnik, 
radirka, žepna baterija, varilno ste�
klo, daljnogled, fotoaparat, blazini�
ce za sedenje, teleskopa.

Naravoslovna noč
Za astronomsko opazovanje sem 

izbrala jasno noč, v kateri so bili 
planeti in zvezde dobro vidni. 

Zbrano smo sledili napovedim 
vremenoslovcev in se odločili za jas�
no junijsko noč. Prav tako smo iz�

brali ustrezno lokacijo na Belviju, 
hribčku blizu šole. Naravoslovna 
noč se je pričela z zbiranjem pri šo�
li, od koder smo odšli po poti, ki 
nas je vodila do Belvija. S seboj smo 
imeli baterije, mapo z delovnimi li�
sti, pisala, daljnogled, fotoaparat. 
Ko smo prispeli na hribček, smo se 
udobno namestili. Najprej smo opa�
zovali sončni zahod in v zvezi s tem 
reševali delovne liste.

Med tem, ko so učenci reševali 
delovne liste, sta zunanja sodelavca 
pripravila svoja teleskopa za opazo�
vanje. Postavila sta ju na ravna, tr�
da tla. Po končanem reševanju sem 
učence razdelila v dve skupini. Naj�
prej sta astronoma vsak svojo sku�
pino seznanila z zvezdno karto, s 
pomočjo katere se da prepoznati 
ozvezdja. Največjo pozornost smo 
posvetili našima največjima plane�
toma Jupitru in Saturnu.

Plinast planet Saturn, »majhna 
svetla krogla z obročkom«, nas je 

Naravoslovna noč
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presenetil s pestrostjo svetlobnih 
odtenkov. Na Jupitru, ki je največji 
planet Osončja, pa smo opazili po�
samezne vodoravne pasove.

Od ozvezdij smo na nebu prepo�
znali Veliki voz, Mali voz in Leva, 
ki velja za eno najlepših in najsve�
tlejših zodiakalnih ozvezdij. Učen�
ci so izvedeli, da se njegova najsve�
tlejša zvezda imenuje Regul in da 
pomeni enaindvajseto najsvetlejšo 
zvezdo na nebu. S pomočjo Velike�
ga voza smo poiskali zvezdo Sever�
nico v Malem vozu. S teleskopom 
smo ugotovili, da je zvezda Severni�
ca dvozvezdje, v katerem sta zvezdi 
zelo oddaljeni ena ob druge. Mno�
gi učenci so na nočnem opazova�
nju prvič pogledali skozi teleskop 
in prav gotovo je bila to za njih po�
membna izkušnja. Da so s svojimi 
majhnimi postavami dosegli oku�
lar, smo ob teleskopu postavili stol. 
Ob opazovanju je bilo vsako minuto 
potrebno ponovno nastaviti usme�
ritev teleskopa proti opazovanemu 
objektu. Učenci so pravilno skle�

pali, da je to potrebno zaradi vrte�
nja Zemlje okoli lastne osi.

Kaj so povedali učenci?
Matic: Bilo mi je zelo lepo. Najlep�

še mi je bilo gledati skozi teleskop. Ni�
sem vedel, da obstaja karta planetov.

Barbara: Pouk smo imeli zvečer. 
Sprememba mi je bila všeč.

Dario: Všeč mi je bilo, ko smo 
gledali Sonce. Lepo je bilo v naravi 
sedeti in reševati naloge.

Maja: Lepo mi je bilo zato, ker je 
bila tema in ker smo svetili z bate�
rijami.

Jernej: Videli smo sončni zahod 
in s teleskopom gledali planete. 

Mnenja staršev
Suzana Špiljak: O opazovanju 

ozvezdij bi povedala, da je bilo to za 
mojo hčer in mene enkratno doživet�
je. Navdušenje, ki ga je hči pokaza�
la, je bilo nepopisno. Od otroka se je 
cela naša družina naučila vse o veso�
lju, da so prve zvezde, ki jih opazi�
mo na nebu, pravzaprav planeti, da 

se orientiramo po zvezdi Severnici 
itn. Sama pot od šole do Belvija, ve�
denje, da jih čaka astrolog in da bodo 
ozvezdje opazovali skozi pravi tele�
skop, da bodo sodelovali pri sonč�
nem zahodu, je tudi mene kot star�
ša izredno navdušilo. Želim si, da 
bi takšnega doživetja in znanja bila 
deležna tudi mlajša hči, ki obiskuje 
drugi razred.

Erika Kunstek: Ta dan je bil v ce�
lem šolskem letu posebno doživet�
je tako za sina kot zame. Kot ma�
ma sem bila zelo navdušena nad 
znanjem, ki so ga otroci dobili v ta�
ko kratkem času; to dokazuje, da je 
učenje v naravi zelo učinkovito.

Naravoslovni dan ocenjujem iz�
razito pozitivno, saj so učenci ak�
tivno sodelovali in bili zelo  motivi�
rani. Vse cilje smo dosegli. Vsi smo 
bili zadovoljni: učenci, starši, zuna�
nja sodelavca in jaz sama. 

Doroteja Pešić, I. OŠ Rogaška Slatina

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 

Vzgojiteljica na internetu: www.vzgojiteljica.si






