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Čestitamo avtoricam in avtorjem likovnih del, ki so objavljena na tej strani!
Prišla so v ožji izbor na likovnem natečaju revije Vzgojiteljica za leto 2019. Vzgojiteljicam in vzgojiteljem men-
torjem objavo otroškega likovnega izdelka na tej strani štejemo kot doseženo drugo mesto, enakovredno 
drugemu mestu na državnem tekmovanju. Izdelek otroka, ki ga oblikovalec revije iz nabora izbranih del za 
posamezno številko izbere za naslovnico, pa štejemo kot doseženo prvo mesto. Mentorji lahko oboje upo-
rabijo pri napredovanju v strokovne nazive. 
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Ob letošnji 30-letnici Konvencije o otrokovih pravicah, ki so ga podpisa-
le članice OZN, bo najbrž pozornost naše javnosti še bolj pogosto narav-
nana na kakovost življenja otrok v družinah in v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih.

Pojmovanje otroka kot osebnosti, ki mu morajo biti zagotovljene člove-
kove pravice ter posebna skrb in zaščita, se je spreminjalo skozi celotno 
zgodovino  evropske družbe. Tudi v evropski kulturni sredini se je le 
počasi uveljavljalo. K drugačnemu razumevanju  je veliko prispeval ra-
zvoj psiholoških znanosti, ki so izpostavile pomen telesnega, čustvene-
ga, socialnega in kognitivnega razvoja  v prvih letih otrokovega življenja.
Čeprav je v naši državi vključenost predšolskih otrok v vrtce visoka, pa 
vendarle ne zajema vseh otrok, saj vrtec ni zakonsko obvezen. Po ne-
katerih podatkih pod pragom revščine v Sloveniji še vedno živi 49 tisoč 
otrok. Zelo verjetno je, da mnogi otroci iz najbolj ogroženih družin niso 
vključeni v vrtec, s tem pa so tudi njihove možnosti za uspešno nadalje-
vanje šolanja bistveno nižje. Nekateri dejavniki, posebno če jih je več in 
so med seboj povezani, pomembno vplivajo na šolsko uspešnost učen-
cev v slovenskih šolah: revščina staršev, ki je povezana z nekvalifi cira-
nim in slabo plačanim delom, nizka izobrazba staršev in funkcionalna 
nepismenost, nepovezanost družine z evropskimi kulturnimi vrednota-
mi, nespoštljiv odnos do šole in učiteljev in podobno. Posebno revščina 
je velik dejavnik tveganja, saj starši veliko energije usmerijo v iskanje 
zaslužka za preživetje in dvig standarda, pri tem pa jim zmanjka časa in 
moči za otrokovo vzgojo.

Razveseljivo je, da se je mreža javnih vrtcev v dvajsetletju po sprejetju 
zadnje zakonodaje in Kurikuluma za vrtce  funkcionalno posodobila in 
kakovostno okrepila, toda samozadovoljno uspavanje bi bilo povsem od-
več. Vpogled v neposredno prakso vsaj ponekod še vedno pokaže po-
manjkljivosti, ki se nanašajo na spoštovanje otrokovih pravic v instituciji. 
 V mislim imamo, na primer otrokove pravice v dnevni rutini. Ena od an-
ket med vzgojiteljicami pomočnicami o nekaterih elementih prikritega 
kurikula v lanskem letu je pokazala, da le 39,34 % med 211 anketiranimi 
spoštuje  otrokovo pravico, da lahko otroci vsak dan individualno izbi-
rajo med mirno igro in počitkom na ležalniku. 
 Razlogi so v globini, v dojemanju otrokovih pravic v instituciji. Pri tem 
mislimo na vzgojiteljeva stališča o otroštvu in vzgoji, o otrokovih pra-
vicah in dolžnostih, na “zdravorazumsko” utemeljevanje nečesa, kar 
je ustaljena praksa, na razpon med ’’vedeti’’ in ’’upoštevati’’, pa tudi na 
vzgojiteljeva pričakovanja glede poklica in dela  v vrtcu.

Najboljši način za spreminjanje stališč in za izboljševanje prakse je čim 
kakovostnejše izobraževanje in stalno strokovno usposabljanje ravna-
teljic in ravnateljev  ter vzgojiteljic in vzgojiteljev. Nekaj k temu lahko 
prispeva tudi strokovna revija Vzgojiteljica, zato dajemo priznanje vsem, 
ki jo redno berete. Pohvalo si zaslužite tudi ravnateljice in ravnatelji, ki z 

Prijazen pomladanski pozdrav! 

naročilom primernega števila izvodov glede 
na velikost zavoda poskrbite za to, da lahko 
pride Vzgojiteljica v roke vsem vašim stro-
kovnim delavcem.

Vsem želim veliko pozitivih spodbud, 
zdravih in zadovoljnih dni na delovnem 
mestu ter vesele praznične dni, ki so pred 
nami.

Vaša urednica
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Prosim vas, da na kratko predsta-
vite sebe, svoje izobraževanje za 
poklic in dosedanje izkušnje s 
predšolsko vzgojo.
Kadar me je kdo v otroški igri vpra-
šal, kaj bom, ko bom velika, sem vse-
lej rekla: »Tovarišica.« Tako se je tudi 
zgodilo. Po končani pedagoški srednji 
šoli sem se vpisala na Pedagoško fa-
kulteto, kjer sem najprej diplomirala 
na Oddelku za predšolsko vzgojo. Za-
poslila sem se v vrtcu z mnogo eno-
tami in z velikim veseljem opravljala 
svoj poklic. Kot pomemben dejavnik 
mojih začetkov službovanja štejem 
to, da sem imela odlično sodelavko, 
vzgojiteljico, mentorico, ki sem ji še 
danes hvaležna za vse modrosti in 
motivacije dela z otroki. Ob uvajanju 
devetletne osnovne šole sem aktivno 
sodelovala pri pripravah učnih na-
črtov zanjo, kasneje tudi vpisala in 
končala študij ob delu na Oddelku za 
razredni pouk. V tistem času sem se 
zaposlila v osnovni šoli, kjer sem po-
učevala nekaj let. 

Kako gledate danes na svojo pre-
hojeno pot?
Ko danes pogledam nazaj, so to bo-
gate izkušnje, ki so mi konkretno 
povedale kam, v kako zahteven svet 
odhajajo otroci iz vrtca in na katerih 
področij je prav, da jih v vrtcu kar se 
da dobro opremimo, pripravimo. Čez 
nekaj let sem se vrnila v vrtec, opra-
vila ravnateljski izpit in postala rav-
nateljica. Moje življenje se je dotikalo 
tudi podjetništva in dela z ljudmi, kar 
mi pri ravnateljevanju še kako pride 
prav. Ne rečem, da je moje formalno 
izobraževanje zaključeno. Verjetno 
sem že od nekdaj preveč vedoželjna 
za kaj takega.

Kaj vas motivira za delo in naloge 
na delovnem mestu ravnateljice?
Kot rečeno so bila spoznanja, kaj je 
tisto, kar otroka pripravi za šolo, živ-

ljenje in svet, ključno vodilo, da sode-
lavce motiviram za te poti, se veselim 
vsakega koraka razvoja, naj bo to pri 
otroku ali sodelavcu. Motivira me pe-
strost našega dela, izzivi današnjega 
časa (ki niso vselej rožnati), veselje 
in zadovoljstvo ob dejavnostih in do-
godkih, ki jih skupaj s celotnim kolek-
tivom razvijamo, izvajamo.

Koliko ima vrtec, ki ga vodite, v 
šolskem letu enot, oddelkov in 
otrok? 
V Vrtcu Bled imamo 18 oddelkov v 
dveh enotah, trenutno je pri nas 331 
otrok. Na Bledu je centralna trinad-
stropna enota. Na Bohinjski Beli je 
manjša enota, ki deluje v prostorih 
podružnične šole. Šola je, skupaj z 
vrtcem, nedvomno ena pomembnih 
gonilnih sil razvoja in živosti kraja. 
Za obe enoti lahko povem, da ima-
mo dobre prostorske pogoje, imamo 
prenovljen, energetsko saniran vrtec, 
prostore, ki dopolnjujejo igralnice 
(aktivni hodniki, skupni prostor, te-
rase). Vrtec je umeščen v čudovito 
naravno okolje ledeniške morene, ki 
nudi možnosti za igro zunaj, čemur 
dajemo veliko pozornost. V pripravi 
je tudi projekt Vrtna igralnica, sen-
zorna soba in tehnični kotiček.

Kaj ste v vrtcu (v enotah) v zad-
njem obdobju spremenili na bolje?
Za ta odgovor je bolje vprašati sode-
lavce, kar sem že tudi storila. Takole 
je povzela ena od sodelavk: »Poveča-
la se je strokovnost zaposlenih, ker 
omogočate in spodbujate izobra-
ževanja ter delite novo znanje med 
ostale zaposlene. Tudi komunikacija 
je pozitivnejša, ker nas spoštujete, 
slišite in sproti rešujemo problema-
tiko. Boljši so medosebni odnosi, bolj 
smo povezani, boljše sodelujemo med 
seboj, vključeni smo v načrtovanje in 
delo vrtca. Imamo jasne cilje, saj smo 
izdelali razvojni načrt. Tudi sodelo-
vanje s starši je boljše, uporabljamo 

web aplikacijo. Začeli smo spoznava-
ti delo in organizacijo vrtcev v tujini. 
Vidimo, da nas cenite, ker dobivamo 
mesečne zahvale, osebna voščila za 
rojstni dan ali ob diplomi, za novo 
leto ... Na vas se lahko zanesemo, go-
tovo ste naša vzornica.«

K temu ni kaj dodati, ali vendarle?
Sama bi dodala le še to, da z besedo 
in zgledom poudarjam pomen dobre-
ga sodelovanja in odnosov, zato lahko 
med izboljšavami omenim tudi dob-
ro sodelovanje z bližnjimi zavodi. V 
enotah pa smo odpravljali napake po 
prenovi, uredili nadstreške pri tera-
sah, opremili igralnice, naravoslovni 
kotiček, oblikovali labirint ljubezni in 
ustvarjalnosti (skupaj s starši) v goz-
dni igralnici na Bohinjski Beli in še 
kaj. Enota Bohinjska Bela je letos pre-
jela občinsko priznanje – zlato rajsko 
ptico.

Imate dovolj prostih mest za vse 
otroke, ki se zanimajo za vaš vr-
tec? 
Do sedaj smo nekako uspeli vključiti 
vse vpisane otroke, nekaj jih ostaja 
na čakalni listi za vpis v pomladnem 
obdobju. Zaradi posebnosti kraja, po-
slovnih priložnosti in velike frekven-

Helena Ule, prof. raz. pouka, dipl. vzgojiteljica, ravnateljica Vrtca Bled

Znanje nam je vselej v podporo
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ce priseljevanja in preseljevanja ljudi 
potekajo vključevanja čez celo leto, 
tudi v počitniških mesecih. Zgodi se 
tudi, da med letom odpremo dodaten 
oddelek, a v tem hipu imamo zapol-
njene vse prostorske možnosti.

Katerim nalogam, pedagoškim ali 
poslovnim, namenjate več svojega 
delovnega časa? Zakaj prav njim?
Težko ločim, saj skoraj ni dneva, ki 
se ne bi dotikal obeh področij. Za 
dobro pedagoško delo je predhodno 
potrebno postaviti dober poslovni, 
tudi fi nančni okvir. Zato smo v prete-
klih dveh letih s celotnim kolektivom 
snovali in oblikovali Razvojni načrt 
vrtca. Ves čas smo aktivni pri vklju-
čevanju v projekte, ki nam prinašajo 
nove izobraževalne, razvojne in tudi 
druge koristi. Sicer pa gresta poslov-
ni in pedagoški del z roko v roki. Ob 
tem pa dodajam še tretjo širino, to so 
medsebojni odnosi in odnos, s kate-
rim vse to počnemo.

Katerim poudarkom dajete pri 
svojem vodenju pedagoškega pro-
cesa v vrtcu največji pomen?
Ustvarjanju bogatih učnih okolij za 
otroke, v katerih se otrok uči, razvi-
ja, mu je dovoljeno delati tudi napa-
ke, jih popravljati. Kjer lahko ekspe-
rimentira, izrazi svoje pobude, zna 
biti strpen do sočloveka in human 
do okolja, narave. Menim, da je ključ-
no za razvoj zavoda tudi profesiona-
len avtonomen vzgojitelj, ki pozna 
zahteve sodobnega časa, otroka, ki 
ve, katere vrednote so tiste, ki bodo 
učinkovite danes in tudi jutri. Temu 
namenjamo veliko časa. Sodelujemo 
s Pedagoškim inštitutom v programu 
Korak za korakom, kjer v tem šolskem 
letu razvijamo področje učnih oko-
lij. Za ta namen sta se oblikovali dve 
učeči se skupnosti, ki področje pog-
labljata. Veliko pozornost namenjamo 
tudi gibalnemu razvoju otroka, kot 
temeljnemu za vsa ostala kurikularna 
področja. Tudi tu imamo izobraževa-
nja, zunanjo sodelavko, notranji koor-
dinatorki, ki z dodatnimi vsebinami, 

delavnicami obogatita naše vsebine. 
Pomembno je torej stalno vseživljenj-
sko usposabljanje in rast vsakega po-
sameznika. Priložnosti za to je dan-
danes veliko. Znanje nam bo vselej v 
podporo.

Spremljate delo vzgojiteljic in vzgo-
jiteljev v oddelku? Na kakšen način?
Opravim letne pogovore, iz katerih 
dobim bogato paleto namigov za pri-
hodnja usposabljanja, izobraževanja, 
prav tako preko pedagoških sprem-
ljav, ki jih izvedem v vseh oddelkih 
(načrtovano in priložnostno). Podro-
čje spremljanja si zastavimo z letnim 
načrtom, tako da vsak sodelavec ve, 
na kaj bom pozorna in kaj bomo pog-
labljali v pogovoru po spremljanju. 

Kakšen je vaš odnos do morebitnih 
napak, ki jih opazite pri spremlja-
nju?    
Pri delu, tudi v odnosu do napak, mo-
ramo biti realni. Pomembno je, da 
vemo, kaj želimo otrokom dati, spo-
ročiti, da dejstva, spoznanja, ki jih 
razvijamo preko izobraževanja, akti-
vov, delavnic vnašamo v vsakodnev-
ne dejavnosti. Tako ni težko odkri-
to povedati, če gre kdaj kaj narobe. 
Prav je, da kritike ne doživljamo kot 
»osebni napad«, temveč nekaj, kar je 
bilo potrebno opaziti in je prav, da se 
o tem pogovorimo, iščemo možnos-
ti izboljšav, skratka jo razumemo kot 
polje prihodnjega razvoja. Največkrat 
gre le za to, da razširimo okvir – pog-
ledamo še z drugega zornega kota. 
Težavo imamo tedaj, če se (enake) 
napake ponavljajo. 

Ravnatelj mora organizirati tudi 
strokovno izpopolnjevanje. Čemu 
dajete pri strokovnem izpopolnje-
vanju v vašem vrtcu prednost v 
tem šolskem letu?
Že tretje leto sodelujemo v progra-
mih učenja z gibanjem, spremljamo 
udejanjanje gibalnih didaktičnih iger 
in hitrih stimulacij (ko otrokom pade 
pozornost) ter priprave bogatih uč-
nih okolij za otroke. Tako so v tej luči 

potekala izobraževanja, ki se vedno 
dotikajo vsebin, ki jih zaznavamo kot 
potrebne, pri katerih čutimo potrebo 
po okrepitvi znanj, dodatno podporo. 
Največ pobud prihaja v pogovorih s 
sodelavci (letni pogovori), po spre-
mljanjih v oddelkih, na sestankih s 
strokovnimi delavci. Veliko pozor-
nost osebno namenjam tudi razvoju 
mladih bodočih sodelavcev. Dotaknili 
smo se tudi področja komunikacije, 
ki ga bomo v prihodnjem letu še pog-
lobili, zlasti komuniciranja v težjih 
okoliščinah (stiska otroka, starša). Za 
kakovost našega dela in avtonomno 
držo je izobraževanje pomembno. 
Ponosna sem na vse sodelavce, ki 
so predstavili svoje referate o delu z 
otroki na mednarodnih posvetih in 
konferencah, ki se razvijajo, udeležu-
jejo različnih sejmov, prireditev, tek-
movanj.
 
S čim si prizadevate graditi pozi-
tivno klimo med zaposlenimi? 
Osnova je vedno lasten odnos in za-
vedanje pomembnosti prizadeva-
nja za dobre medsebojne odnose. 
Takoj za tem dodajam odgovornost 
prav vsakega v našem kolektivu, da 
prispeva k temu. Na to se zavestno 
opominjamo, ozaveščamo. V nam 
pomembnih vrednotah smo v Ra-
zvojnem načrtu zapisali tudi odgo-
vornost za dobre odnose. Tako kot v 
kakovostno izvedene dejavnosti, skrb 
za otroke, moramo vlagati tudi v ka-
kovostne odnose med nami. Želela bi 
si, da je biti zaposlen v Vrtcu Bled si-
nonim tudi za to. Kako konkretno se 
lotevamo tega, je nekaj povedanega 
pri vprašanju izboljšav. Izbrali smo 
kadrovika za zadovoljstvo, tim »jekle-
ne magnolije«, ki nam polepšajo mar-
sikateri praznik. Imamo skupino za 
etiko in vrednote, ki na srečanjih za 
celoten kolektiv poglobljeno obrav-
nava določeno tematiko ali vrednoto. 
Pomembno je skrbeti za zmernost, da 
pomembne dosežke tudi praznujmo, 
da vidimo vsakega posameznika, nje-
gove (tudi majhne) korake napredka. 
Želimo si, da vsak najde svojo prilož-
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Katarina Povše,  dipl. vzgojiteljica, Vrtci Občine Žalec

Kršenje otrokovih pravic v vrtcu

Povzetek
V prispevku predstavljam primer iz prakse, ki je postavljal vzgojite-
ljico v dilemo, kako ravnati, ko starši želijo vegetarijansko prehrano, 
otrok pa se temu upira in želi jesti hrano, ki jo jedo ostali otroci v 
oddelku. Kako upoštevati otrokovo pravico in pravico staršev kot 
primarnih skrbnikov? Problem smo reševali s pomočjo načel Kuri-
kuluma za vrtce, Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu in z mnenjem, 
ki ga je v svojem letnem poročilu objavil Varuh človekovih pravic.
Ključne besede: otrokova pravica do izbire prehrane, kodeks etič-
nega ravnanja v vrtcu, Varuh človekovih pravic

nost, tako otroci kot odrasli (zaposle-
ni). Vesela sem za vse pobude sode-
lavcev. Prav je, da se zavedamo, kako 
lep poklic imamo in kako prijetno de-
lovno okolje.

Kakšno je strokovno povezovanje 
vašega vrtca z osnovno šolo ali šo-
lami?
V lanskem letu smo postavili nov 
mejnik po mojem mnenju že sicer 
dobrega sodelovanja. Poleg tega da v 
manjši enoti gostujemo v šolskih pro-
storih (kjer je sodelovanje tako rekoč 
vsakodnevno), do obiskov med seboj 
na področju izvedbe različnih aktiv-
nosti, praznovanj, plesno-dramskih 
predstav. Na novo smo uvedli med-
sebojne hospitacije naših vzgojiteljic 
in učiteljic prve triade, zlasti v luči 
kakovostnejših prehodov iz vrtca v 
šolo. Ne sodelujemo le z OŠ naše ob-
čine, ampak tudi s sosednjimi šolami 
- tako na področju promocije delova-
nja krožkov (npr. čebelarski, dramski) 
kot tudi na področju dela z otroki s 
posebnimi potrebami (strokovni ka-
der, učenja z glasbo, dela z otroki z 
avtizmom). Regijsko se med šolami in 
vrtci dogovarjamo za skupna izobra-
ževanja. Letos smo veseli sodelovanja 
s srednjo šolo, smer medijski tehnik, 
ko smo pod mentorstvom z dijaki 
postavili grafi čno osnovo za našo Pu-
blikacijo. Smo tudi vrtec, kjer dijaki 
vzgojiteljske smeri opravljajo prakso 
in študentje praktični del vaj, na pri-
mer na področju športne animacije.

Za kaj ste si v zadnjem času priza-
devate v sodelovanju z občino?
Ves čas si prizadevamo za kakovostno 
sodelovanje. Z oddelkom za družbene 
dejavnosti in občinsko upravo letno 
usklajujemo potrebe po proračunskih 
sredstvih in cenah programov vrtca. 
V času sprememb kolektivne pogodbe 
je to bilo še bolj intenzivno. Intenziv-
no je tudi, ko gre za vprašanja inve-
sticijske narave, zlasti zdaj, ko imamo 
v pripravi projekt Vrtne igralnice. 
Obveščamo se o dogodkih v vrtcu, 
povabimo se na pomembne dogodke, 

skupaj iščemo rešitve ob različnih si-
tuacijah, ki se pojavijo. Lahko rečem, 
da je sodelovanje korektno in da vsak 
avtonomno opravi svojo nalogo. Bled 
kot zelo turističen kraj, obišče ga zelo 
veliko ljudi in nekateri občinski gostje 
si ogledajo tudi vrtec.

Kaj pričakujete od Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport 
na področju predšolske vzgoje v 
vrtcih? 
Pričakovanja so velika. Morda pre-
velika in smo na tem polju tudi razo-
čarani. Želela bi si pomoči, podpore, 
hitrih, jasnih odgovorov, ko jih pot-
rebuješ. Pogrešam tudi enakovredno 
obravnavanje vseh sestavnih delov 
področja vzgoje in izobraževanja. Zdi 
se, da je v zadnjem času prav pred-
šolsko področje malo »pozabljeno«. 
Vrtcih veliko pozornosti namenjamo 
razvoju mladih strokovnih delavcev, 
bodočih vzgojiteljev, zato je prav, da 
se pripravništvo sistemsko uredi, ne 
le z občasnimi razpisi. Manjka tudi 
konkretizacija oz. podzakonski akti, 
ki bodo jasno opredelili Zakon o zgo-
dnji obravnavi otrok s posebnimi po-
trebami, tudi kadrovske možnosti.

Kaj bi bilo po vaše treba urediti, iz-

AKTUALNO

boljšati ali spremeniti na področ-
ju predšolske vzgoje v javnih 
vrtcih? 
Predšolska vzgoja v Sloveniji je na 
zavidljivi ravni. Skrbeti moramo, da 
tako tudi ostane in da izboljšujemo 
dele, kjer je še prostor za razvoj. 
Običajno se visoke ravni zavemo, ko 
nam to povedo drugi oziroma obiš-
čemo vrtce izven Slovenije. Sistem-
sko bi bilo potrebno jasno določiti, 
čigava pristojnost je kaj, tako pa se 
marsikdaj lovimo med MIZŠ, Zavo-
dom za šolstvom RS, Pedagoškim 
inštitutom, Šolo za ravnatelje … 
Omejiti bi morali vpliv nestrokovne 
laične javnosti in zmanjšati preob-
sežno birokracijo. Vrniti se je tre-
ba k osnovnemu poslanstvu vzgoje 
predšolskih otrok. Preprosto, izža-
revati moramo ljubezen do otrok in 
strokovno delati z njimi. V vrtcu na 
Bledu to počnemo že skoraj 70 let. 

Verjamemo vam! Kolektivu čes-
titamo za 70-letno delo v korist 
otrok, družin in širše družbe, 
vam pa se zahvaljujemo za odgo-
vore in vam želimo še naprej us-
pešno vodenje.

Spraševala je urednica.

Zaposleni v vrtcu se zavedamo odgovornosti do otrok in staršev ter kako po-
membna je povezanost vrtca in družine za otrokovo učenje in razvoj. Stremi-
mo k upoštevanju različnih tipov družin, življenjskega sloga in drugih značil-
nosti družin. Pri vzgojnem delu izhajamo iz otrok in delamo v njihovo korist. 
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Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu pojmuje dobrobit otroka 
kot skupno oznako za otrokovo dostojanstvo, srečo, var-
nost, dolgoročno korist; predstavlja najvišjo vrednoto, ki 
so ji podrejene vse vrednote in načela (Domicelj, Ferjančič, 
Pavlovič 2016). 

Otrokove pravice in Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu
Konvencija o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela General-
na skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) leta 
1989, je prvi mednarodni pravno zavezujoči dokument o 
varovanju in spoštovanju otrokovih pravic. Ureja področja 
otrokovih pravic, ki se nanašajo na osebnostni status, ne-
odtujljive pravice, civilne in politične pravice ter ekonom-
ske socialne in kulturne pravice  (Besednjak 2006).
V 90. letih prejšnjega stoletja je v Sloveniji nastala množica 
etičnih kodeksov za skoraj vsa področja javnega delova-
nja v državnih ustanovah, poklicnih in civilnih združenjih.  
Čem je smisel teh kodeksov? Tudi Jeriček (2000) se spra-
šuje, zakaj so potrebni etični kodeksi posameznih strok, če 
imamo ustavo, zakonodajo, splošne deklaracije o človeko-
vih pravicah, konvencijo OZN o pravicah otrok, Deklara-
cijo o psiholoških pravicah otroka, nacionalne pravilnike. 
Meni, da prav etični kodeksi zagotavljajo uresničevanje in 
izpolnjevanje različnih deklaracij o človekovih pravicah na 
mikrosocialni ravni. Značilnost kodeksov je v tem, da so 
obvezujoči za vse zaposlene v določeni stroki, čeprav ne 
predvidevajo podpisovanja in kazenskih sankcij za kršite-
lje. Tudi Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu je nastal leta 
1996, ponovna prenovljena izdaja je izšla leta 2016. Razde-
ljen je na štiri temeljna področja odgovornosti  ljudi, ki so 
v okviru vrtca udeleženi v skrbi za otroka:
• odgovornost do otrok, 
• odgovornost do staršev in družin, 
• odgovornost do vrtca in sodelavcev, 
• odgovornost do širše skupnosti.

Vsak vsebinski sklop vsebuje vrednote in načela, ki pred-
stavljajo smernice za zgledno poklicno delo.

Primer kršitve otrokovih pravic v vrtcu
Ob listanju kodeksa in razmišljanju o vrednotah in načelih 
se večkrat spomnim na primer iz našega zavoda. Starši so 
želeli, da otroku omogočimo v vrtcu vegetarijansko pre-
hrano. Na podlagi upoštevanja načel Kurikuluma za vrtce 
in Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu smo želeli upošteva-
ti vegetarijanstvo kot del življenjske fi lozofi je družine oz. 
osebne odločitve staršev za drugačen način življenja, zato 
smo otroku omogočali tovrstno prilagojeno prehrano. 
Kmalu pa se je otrok temu uprl, ni razumel, zakaj ima dru-
gačno prehrano.  Pri obrokih je doživljal stisko, saj je želel 
jesti enako hrano kot drugi otroci v oddelku. Vzgojiteljico 
je dnevno prosil za hrano, kot jo imajo sovrstniki. Vzgo-
jiteljica mu je povedala, da ima v vrtcu takšno prehrano, 
kot jo ima doma, da se je o tem pogovorila s starši, da je to 

njihova želja. Vendar so vprašanja: »Zakaj pa jaz ne smem 
jesti tega?«, ostajala. Problem se je tako poglobil, da je 
otrok sčasoma pričel prikrito in skrivaj jemati želeno hra-
no sovrstnikom, hkrati pa je popolnoma zavračal njemu 
ponujeno vegetarijansko hrano. 
Poleg otroka je bila v stiski tudi vzgojiteljica. Svoje ravna-
nje je občutila kot kršenje pravic otroka (včasih tudi kot 
izvajanje nasilja nad njim), saj mu je dnevno skušala dopo-
vedati, zakaj njega pri prehrani obravnava drugače.  Otrok 
ni sprejel nobene razlage.
Res je, da tudi otrokom, ki imajo kakršnekoli zdravstve-
ne težave (alergije), nudimo drugačno - dietno prehrano, 
vendar ti otroci dietno prehrano sprejemajo, saj razumejo, 
da bi po  uživanju hrane, na katero so alergični, čutili ne-
ugodne telesne posledice (srbenje, bruhanje, drisko, ote-
ženo dihanje …). 
Vzgojiteljica je bila v dilemi, otroku je želela zagotoviti nje-
govo pravico do izbire in hkrati upoštevati željo staršev. 
Če upoštevamo dobrobit otroka kot najvišjo vrednoto, je 
bila v tem primeru vrednota spoštovanja in upoštevanja 
staršev kot primarnih skrbnikov v podrejenem položaju.  
Otroku je bila z uveljavljanjem vegetarijanske prehrane 
proti njegovi volji kršena pravica do svobodne izbire.
V vrtcu smo želeli upoštevati obe vrednoti, željo otroka in 
željo staršev. Vzgojiteljica je o stiski spregovorila, zato je 
ravnateljica povabila starše na pogovor. Opisala jim je si-
tuacijo v vrtcu, povedala za počutje otroka, jemanje hrane 
drugim otrokom ter stisko vzgojiteljice. Starši so situacijo 
razumeli, razumeli so otrokovo stisko in dovolili, da otrok 
v vrtcu je vso hrano kot drugi otroci. Na ta način so omo-
gočili, da se o načinu prehranjevanja odloči sam. 
Tako smo v skladu z vrednotami in načeli Kodeksa etič-
nega ravnanja v vrtcu otroku omogočili, da sam uravna-
va način zadovoljevanja potreb po hrani (načelo 2.3) ter s 
starši ohranili odprt dialog in jim omogočili soodločanje o 
pomembnem vprašanju v zvezi z njihovim otrokom (načelo 
5.1). 

Otrokove pravice v Kurikulumu za vrtce
Kurikulum za vrtce (1999) izenačuje pomembnost vsa-
kodnevnih rutinskih dejavnosti v vrtcu z zapisanimi cilji 
in s predlaganimi vsebinami. Demokratizacija kurikula v 
vrtcu temelji na spoštovanju človekovih pravic. Spoštovati 
moramo možnost izbire pri organizaciji spanja in počitka, 
hranjenja, higienskih potreb in nasploh pri zadovoljeva-
nju otrokovih potreb. Potek hranjenja naj dopušča izbi-
ro, otrok ne silimo s hrano, ki je ne marajo, tudi če tako 
zahtevajo starši. Upoštevati moramo tudi posebne navade 
družin, npr. vegetarijanska prehrana. Kako pa ravnati, če 
otrok želi hrano, ki ni v skladu z navadami družine, kot 
v našem primeru? Kurikulum … (1999) opominja na po-
membnost sodelovanja med vrtcem in starši, ki je eden 
od vidikov kakovosti predšolske vzgoje. Vrtec naj bi spoš-
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Petra Benedičič, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Bled

Priprava otroka na vstop v vrtec – sodelovanje med vrtcem in starši

Povzetek
Otrok z vstopom v vrtec zapušča poznano zavetje družine in se sreča s širšim, njemu še nepoznanim 
svetom. Uvajanje je stresno obdobje tako za otroka kot starše in vzgojitelje, zato je pomembno, da dobre 
temelje sodelovanja med starši in vrtcem gradimo že pred vstopom otroka v vrtec. Priprava se ne začne z 
dnem, ko otrok prvič vstopi v igralnico, temveč takrat, ko se starši odločijo, da bo obiskoval vrtec oziroma 
ob vpisu. Sama priprava otroka na vrtec lahko v precejšnji meri zmanjša stres ob uvajanju.
Ključne besede: sodelovanje med vrtcem in starši, priprava na vrtec, uvajanje, stres.

toval kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, 
prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev. Menim, 
da je odprta komunikacija s starši in skupna skrb za dob-
robit otroka edina pot za reševanje takšnih dilem.

Varuh človekovih pravic o zagotavljanju vegetarijan-
ske prehrane v šolah in vrtcih
V 159. členu Ustave RS (1992) je določeno, da se za varova-
nje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do 
državnih organov, organov lokalne samouprave in nosil-
cev javnih pooblastil z zakonom določi varuh pravic drža-
vljanov. Zanimalo nas je, kaj meni ta institucija.
V Letnem poročilu Varuha človekovih pravic RS za leto 
2017 je obravnavana problematika zagotavljanja vegetari-
janske prehrane v šolah in vrtcih: »Tako Varuh kot insti-
tucija varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
nima posebnega stališča do prehrane, ki bi vsebovala le 
neko vrsto mesa, do brezmesne prehrane in raznih oblik 
vegetarijanstva ali veganstva. Menimo namreč, da vrsta 
prehrane ni človekova pravica, ki bi jo bilo mogoče uve-
ljavljati tudi po sodni poti, temveč njegova prosta izbira, 
ki jo morajo vsi drugi spoštovati tako, da ga ne prisiljujejo 
v nekaj, kar zavrača. Ni pa dolžnost javnih zavodov zago-
tavljati posebne prehrane posameznikom glede na njihove 
želje, prepričanje in podobne osebne okoliščine. Njihova 
dolžnost je omejena na spoštovanje posameznikovih odlo-
čitev in njegove pravice do izbire in do drugačnosti. Šele, 
če bi zaposleni v vrtcu ali šoli vztrajali in silili otroka, da 

poje tudi hrano mesnega izvora, bi takšno ravnanje ocenili 
za kršitev otrokovih pravic.« (Letno poročilo Varuha člove-
kovih pravic RS, 2018, str. 397) 
Varuh v nadaljevanju priporoča, da naj šole (vrtci) v duhu 
dobrega sodelovanja s starši in spoštovanja pravice do iz-
bire posameznika obroke za učence vegetarijance ustrez-
no prilagodijo.

Zaključne misli
Za uspešno in odgovorno delo v vrtcu je poznavanje vre-
dnot in načel Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu izrednega 
pomena. Za zagotavljanje kakovosti otrokovega življenja v 
vrtcu namreč ni dovolj le seznanjenost s Kodeksom, nje-
gove vrednote morajo postati smernice našega delovanja. 
Večkrat bi ga morali prebirati, razmišljati o dilemah in 
vprašanjih ter ozaveščati lastna ravnanja.

Literatura:
Besednjak, K. (2006). Otrokove pravice in ombudsman. Ljubljana: diplom-
sko delo.
Domicelj, M., Ferjančič, J. in Pavlovič, Z. (2016). Kodeks etičnega ravnanja 
v vrtcu. Posodobljena izdaja. Velenje: Pedagoško društvo Vzgojiteljica.
Jeriček, H. (2000). (Ne)smiselnost etičnih kodeksov strok, ki delajo z 
ljudmi. Socialna pedagogika, vol. 4, št. 2. Ljubljana: Združenje za socialno 
pedagogiko. 
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in zavod RS 
za šolstvo.
Letno poročilo varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2017. 
(2018). Ljubljana: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije.
Ustava Republike Slovenije. (1992). Ljubljana: Uradni list RS.

Odločitev staršev, da vpišejo otroka v vrtec, je pomemb-
na prelomnica v družini. Otrok, za katerega so prvo leto 
ves čas skrbeli starši, bo z vstopom v vrtec zapustil zna-
no okolje družine in spoznal širše družbeno okolje. Mne-
nja o tem, kdaj je najboljši čas za vključitev, so različna. 
Večina otrok je vključena v vrtec takoj po vrnitvi mame 
v službo oziroma s pričetkom novega šolskega leta. Tako 
imajo starši čas za premislek o varstvu in pripravi otroka 
nanj. Izjeme so tisti otroci oziroma starši, ki jih določeni 
življenjski dogodki pripeljejo do tega, da morajo nepriča-
kovano in v kratkem času otroku poiskati varstvo. 

S sodelovanjem do skupnega cilja
Kurikulum za vrtce (1999) navaja, da je sodelovanje med 
vrtcem in starši pomemben vidik kakovosti predšolske 
vzgoje. Ne glede na to, iz kakšnega okolja prihaja in v kakšni 
družini živi otrok, je pomembno, da vzgojitelji s starši 
vzpostavijo kakovostno sodelovanje. Gre za dvosmeren 
proces, na katerega morajo biti pripravljeni tako vzgojitelji 
kot starši. Preden bodo družinski člani pripravljeni sode-
lovati, morajo čutiti, da jih pedagog oziroma vrtec spreje-
ma in jim je naklonjen. (Tankersley idr. 2013) Pomembno 
je, da vzgojitelji verjamejo v to, da starši lahko prispevajo 
po svojih močeh in jim dajo to tudi čutiti. Ključno vlogo v 
odnosu med starši in vzgojitelji igra zaupanje, saj je le z 
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zaupanjem možno vzpostaviti dobro sodelovanje. Odnos 
mora biti spoštljiv, iskren in odprt znotraj trikotnika vzgo-
jitelj - starši - otrok. Cilj vzgojiteljev in staršev je čim manj 
stresna vključitev otrok v vrtec, zato je pomembna vzpo-
stavitev sodelovanja že pred samim uvajanjem otroka. 
Vrtec staršem lahko pomaga z organizacijo predavanj za 
starše, delavnic in roditeljskih sestankov pred uvajalnim 
obdobjem. Starši s svojo pripravo otroka na vrtec posre-
dno pomagajo vzgojiteljem v prvih dneh sobivanja v vrtcu. 
Ob omenjenem sodelovanju bo stres v uvajalnem obdobju 
manjši za vse tri udeležence – otroka, starše in vzgojitelje.

Pozitivni in negativni stres
Ločevanje od staršev v obdobju uvajanja v vrtec je stre-
sor, ki vpliva na ravnovesje otrok, njihovih staršev in tudi 
vzgojiteljev, ki se trudijo, da bodo otroci čim prej in čim 
lažje uvedeni v vrtec in bo nova skupina funkcionirala 
sproščeno, utečeno. Lahko gre za pozitivni ali negativni 
stres. »Stres je fi ziološki, psihološki in vedenjski odgovor 
posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privaditi no-
tranjim in zunanjim dražljajem (stresorjem). Stresor pa je 
dogodek, oseba ali predmet, ki ga posameznik doživi kot 
stresni element in povzroči stres. Stresor začasno zamaje 
posameznikovo ravnovesje in stres je povsem normalno 
odzivanje na to dogajanje.« (Dernovšek idr. 2006, str. 8) 
Nekateri otroci se zaradi lastne radovednosti in vznemir-
jenja ob prihodu v vrtec hitro in mirno uvedejo. Prevla-
data veselje in pričakovanje, torej govorimo o pozitivnem 
stresu. Pri otrocih, ki se na ločevanje od staršev odzovejo 
z jokom, odklanjanjem hrane, motnjami spanja, upadom 
odpornosti in podobno, pa gre za negativni stres. Stresorji 
v uvajalnem obdobju so poleg jutranje ločitve od roditelja 
tudi čas počitka, hranjenja, spreminjanje lokacije, srečeva-
nje neznanih ljudi, sprememba v dnevni rutini … Če starši 
otroke na te situacije ustrezno pripravijo že pred vstopom 
v vrtec, se stresu lahko tudi izognejo ali ga vsaj omilijo. 

Priprava staršev na vstop otroka v vrtec
Najprej se morajo na otrokov vstop v vrtec pripraviti star-
ši. Če bodo starši naklonjeni vrtcu in bodo zaupali v delo 
vzgojiteljev, bosta tudi priprava otroka na vrtec in uva-
janje lažje in uspešneje potekala. Pomembno je, da starši 
premagajo svoje strahove v povezavi z vključitvijo otroka 
v organizirano varstvo, saj jih le tako ne bodo prenašali 
na otroka. Tako na knjižnih policah kot na spletu obstaja 
veliko literature o uvajanju v vrtec, vendar lahko straho-
ve staršev okrepijo namesto omilijo. Izvedba predavanja, 
delavnice in sestanka za starše na novo vpisanih otrok je 
smiselna že ob koncu pomladi, saj bo staršem omogočila 
seznanitev z vrtcem, dobili bodo odgovore na že obstoječa 
vprašanja, porajala se jim bodo nova. Čas do začetka no-
vega šolskega leta bodo lahko izkoristili za pripravo svojih 
otrok na vstop v vrtec. Pomembno je, da se starši z vsemi 

svojimi vprašanji, dvomi, nezaupanjem lahko obrnejo na 
strokovne delavce v vrtcu, kamor so vpisali otroka. Prvi 
razgovor staršev z vzgojitelji je namenjen spoznavanju in 
vzpostavljanju zaupnega odnosa. Vzgojitelji dobijo prvi vtis 
o posamezni družini, starši o vzgojiteljih. Vzgojitelji starše 
seznanijo z vizijo vrtca, z delom v skupini in z dnevno ruti-
no, starši pa vzgojiteljem zaupajo posebnosti svojega otro-
ka, mogoče alergije in navade. Vsekakor je pomembno, da 
skupaj predelajo vprašanja staršev, saj bo pravočasna raz-
jasnitev dilem zmanjšala njihov stres pri uvajanju in pre-
prečila ali minimalizirala prenašanje strahov na otroke.

Priprava otroka na vstop v vrtec
Najpomembnejšo vlogo pri pripravi otroka na vstop v novo 
okolje imajo njegovi starši. Z vključitvijo otroka v vrtec se 
bo moral prilagoditi novemu okolju, dnevnemu redu in so-
bivati z nepoznanimi vrstniki in odraslimi. Ločitveno sti-
sko bo doživljal vsak po svoje. Vzgojitelje bo moral deliti z 
drugimi otroki, v skupini bodo veljala določena pravila in 
dogovori, ki mu niso poznani in mu mogoče tudi ne bodo 
všeč. Zato je pomembno, da starši že mesec ali dva pred 
vstopom otroka v vrtec uvedejo nekatere ključne elemen-
te, ki bodo omilili stres v določenih situacijah. Vzgojitelji 
naj pravočasno predstavijo oziroma opomnijo na te ele-
mente na srečanju ali delavnici (npr. pred poletnimi počit-
nicami za naslednje šolsko leto).

Prilagoditev dojenja
Najmlajši otroci so pri vstopu stari 11 mesecev in nekateri v 
oddelku najmlajših otrok so še dojeni. Mamice naj dojenje 
že nekaj tednov pred prihodom otroka v vrtec prilagodijo 
tako, da ga v času bivanja v vrtcu ne bo pogrešal (ga ome-
jijo na večer in/ali jutro). 

Navajanje otroka na spanje v svoji postelji
Otroci, ki so doma vajeni zaspati in spati v svojih posteljah, 
tudi v vrtcu s počitkom navadno nimajo posebnih težav. 
Vendar vse več otrok doma ne zaspi/spi v svoji postelji, 
temveč v naročju staršev, v postelji skupaj s starši, v vozič-
ku, avtomobilu in podobno.
O navajanju otrok na spanje v svojih posteljah obstaja ve-
liko različne literature. Prijazno navajanje na samostojno 
spanje otroka od staršev lahko zahteva precej vztrajnos-
ti in potrpežljivosti. Med počitkom v vrtcu so vzgojitelji 
ves čas ob otrocih in jih po potrebi pobožajo in potolažijo, 
vendar ležijo vsak na svojem ležalniku, postelji. Če so sa-
mostojnega spanja navajeni tudi doma, počitek ne pred-
stavlja stresne situacije.   

Otrok naj je sede pri mizi
Nekateri otroci doživljajo obroke kot stresne situacije, 
saj niso vajeni jesti sede pri mizi. Otrok pri uvajanju gos-
te hrane navadno sedi v materinem naročju, ko je večji in 
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sedi samostojno, pa naj mu starši omogočijo in spodbujajo 
samostojno hranjenje. Tako potekajo tudi obroki v skupi-
ni otrok v vrtcu, saj vzgojitelji ne lovijo otrok z žlicami po 
igralnici oziroma se ne morejo ves obrok posvetiti le ene-
mu samemu otroku. 

Približanje domače dnevne rutine vrtčevski
Dnevna rutina pomeni otrokom okvir, ponavljajoče se vsa-
kodnevne dogodke, ki mu dajejo občutek varnosti. Starši 
lahko olajšajo usvajanje vrtčevskega dnevnega reda tako, 
da se mu poskušajo približati že doma. Torej že predčasno 
načrtujejo, kdaj približno bo otrok moral zjutraj vstajati, se 
pozanimajo, kdaj bo zajtrkoval v vrtcu, imel kosilo in kdaj 
počival ter v zadnjih tednih že poskusijo poenotiti otrokov 
domači dnevni red z bodočim – vrtčevskim. 

Občasno puščanje otroka v varstvu pri starih starših, 
prijateljih
Priporočljivo je, da se otroka že pred vpisom v vrtec ob-
časno prepusti v varstvo njihovim domačim ali znancem. 
Otrokom je tako omogočena izkušnja, ko ni prisoten nihče 
izmed staršev. Večkrat se to ponovi, bolj bo otrok že nava-
jen tega, da ga starši zapustijo, a se vedno ponj tudi vrnejo. 
Zapustitveni strah je v takih primerih manjši oziroma že 
obvladan. Če teh izkušenj otrok ni imel možnost doživeti 
oziroma so bile redke, se bo z zapustitvenim strahom sre-
čal v vrtcu, kjer mu vzgojitelji še niso blizu. Miller (2000) 
poudarja, da imajo starši in otroci na začetku težave pri 
ločevanju, saj vzgojitelju še ne zaupajo. Odrasli ve, da je lo-
čitev le začasna, otrok pa še ne in zato izgublja svoj zaupni 
okvir, kar ga straši in vznemirja hkrati. 
Starši lahko k zmanjšanju stresa otrok v času uvajanja v vr-
tec prispevajo še na različne načine. Varjačič (2007) pravi, 
da je otroku pomembno, da kljub odhodu v vrtec ohrani 
stik z domom. Trdi, da na začetku potrebuje spremstvo 
staršev in kakšno igračko od doma. Torej, če ima otrok 
najljubšo igračo (npr. medvedka, ninico, dudo …), bo to 
prinašal tudi v vrtec, saj mu bo dajala nekaj domačnosti 
in mu bo v tolažbo in pomoč pri procesu prilagajanja. Tik 
pred vstopom v vrtec in med uvajanjem v vrtec ni pripo-
ročljivo otrok odvajati od plenic, mu vzeti dudo ali ukinjati 
kakšno drugo razvado. Za to bo dovolj časa, ko bo uvajalno 
obdobje minilo.

Iz prakse - priprava na vstop v vrtec in uvajanje
V našem vrtcu v mesecu juniju organiziramo predavanje 
za vse starše in sestanek za starše otrok, ki bodo v vr-
tec vstopili z novim šolskim letom. Svetovalna delav-
ka predstavi dnevni red vrtca in organizacijske zadeve, 
vzgojiteljica pa staršem svetuje, kako v naslednjih dveh 
mesecih počasi in postopno pripraviti otroka na prihaja-
joči vstop v vrtec. Obe odgovarjata na vprašanja prisotnih 
staršev. Namen srečanja je navezati prve niti sodelovanja 

med vrtcem in starši, z odgovarjanjem na njihova vpra-
šanja in reševanjem dilem pa jih pomiriti, graditi na za-
upanju v vrtec. V začetku julija, ko je sistemizacija zapo-
slenih v večini že opravljena in so oddelki oblikovani, se 
vzgojitelj poveže s starši novincev in jih v poletnih mesecih 
povabi na individualna srečanja. V polurnem srečanju se 
vzgojitelj predstavi staršem in otroku, jim pokaže igralni-
co, sanitarije, garderobo … Staršem posreduje zloženko z 
informacijami. Pogovorijo se o posebnostih otroka, priča-
kovanjih in strahovih staršev, rešujejo nejasnosti in napra-
vijo okvirni načrt postopnega uvajanja. Vzgojitelj zapiske 
shrani, saj mu bodo v pomoč v uvajalnem obdobju. V času 
vzgojiteljevega pogovora s starši se otrok igra in razisku-
je igralnico. Na igrišču si ogledajo igro prisotnih otrok in 
doživijo kratek utrinek vsakodnevnega vrtčevskega dne že 
uvedenih otrok. 
Prve dni so v vrtcu z otroki tudi njihovi starši. V tem času 
otroci (in starši) spoznavajo vzgojitelje, njihovo delo, pros-
tor, nove prijatelje, dnevni red. Starši drugi ali tretji dan že 
za nekaj minut zapustijo igralnico. Postopno puščajo ot-
roka samega vedno dlje časa. S postopnostjo otrok počasi 
dobiva informacijo, da starši sicer odidejo, vendar se ved-
no tudi vrnejo. Uvajalni načrt posameznega otroka vzgo-
jitelj v dogovoru s starši dnevno prilagaja glede na potek 
uvajanja. 

Zaključek
»Vsak »prvič« je prelomna točka v življenju …« (Varjačič 
2007, str. 8). Vstop otroka v vrtec je prelomnica za celotno 
družino, uvajanje pa bolj ali manj stresno obdobje za vse 
udeležence – otroke, starše in vzgojitelje. Ta stres lahko 
omili ustrezno sodelovanje med vrtcem in starši. Najpo-
membnejšo vlogo pri pripravi otrok na vstop v vrtec imajo 
starši, strokovni delavci pa se moramo zavedati, da lahko 
staršem pri tem pomagamo z informacijami, odprto ko-
munikacijo in s spoštovanjem ter s tem oblikujemo dobre 
temelje sodelovanja že na začetku naše skupne poti.
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Prof. dr. Robi Krofl ič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Otrok ustvarja na podobno ustvarjalen način kot ‘’pravi umetniki’’
Spoštovani gospod profesor, od 
najinega zadnjega intervjuja je 
minilo že skoraj pet let. Čeprav 
ste bili v tem času znanstveno in 
pedagoško zaposleni predvsem z 
občo pedagogiko in teorijo vzgoje, 
je posebno pozornost vzbudil pro-
jekt kulturnega žlahtenja z likov-
nimi umetninami v Vrtcu Vodmat, 
kjer ste aktivno sodelovali. O njem 
smo lahko brali tudi v Vzgojiteljici. 
Dovolite torej, da se moja vpraša-
nja tokrat nanašajo predvsem na 
področje umetnosti in na njeno 
vlogo v vzgoji.
Toplejše dni v maju in juniju mar-
sikje vzgojiteljice izkoristijo za 
obisk galerij, umetniških razstav 
in raznih lokalnih umetniških po-
sebnosti. Gledate na te dejavnosti 
z odobravanjem? 
Glede na velik poudarek, ki ga vsaj 
predšolska pedagogika, in na srečo 
tudi praksa, posveča zagotavljanju 
bogatih doživetij otrok, je vsaj v na-
šem okolju kot prostor doživetij ve-
činoma dojeta narava in okolje, pri-
merno za športne aktivnosti. V tem 
pogledu predšolska pedagogika sledi 
načelom doživljajske pedagogike, ki 
se je v evropskem prostoru oblikova-
la za težko vzgojljive mladostnike in 
mladostnice, kjer je (zgolj) instituci-
onalna vzgoja odpovedala; tudi v tem 
kontekstu so bili doživljajski projekti 
najpogosteje namenjeni adrenalin-
skim in preživetvenim projektom, kot 
so jadranje na odprtem morju, preži-
vetje v divjini, dolgi in atraktivni po-
hodi itn. Vedno se sprašujem, kako da 
se ta sicer zanimiv način vzgojnih pri-
zadevanj ne usmeri tudi v umetniška 
doživetja, v katerih je predvsem du-
hoslovna pedagogika na prelomu 19. 
in 20. stoletja videla pomembno pro-
tiutež preveč racionalistično usmer-
jeni humanistiki in porajajočemu se 
utilitarizmu naravoslovja v javnih šo-
lah.

Ponekod v lokalnem okolju, tudi 
med starši, je še vedno prisotno 
mnenje, da se predšolski otroci 
niso zmožni ukvarjati s pravi-
mi umetninami. Vi očitno menite 
drugače. Zakaj?
Mislim, da je to velika zmota. Kot 
lahko kakovostna zgodba, napisa-
na za otroke, nudi umetniški užitek 
tudi odraslim, je »prava umetnost« 
dostopna otrokom, če seveda nosi 
sporočila, ki so blizu otrokovemu 
doživljanju. Ena najbolj močnih izku-
šenj, ki sem jih doživel ob spremljanju 
umetniških projektov s predšolski-
mi otroki, je srečanje štiri in pol leta 
stare deklice z znamenito Munchovo 
grafi ko Krik, opisano v monografi ji 
Kulturno žlahtenje najmlajših. Pret-
resljivo ozračje, upodobljeno na gra-
fi ki, je namreč v deklici obudilo spo-
min na pretresenost njene mamice ob 
družinski stiski. Ob tem dogodku je 
postalo razvidno, da četudi predšol-
skemu otroku še ne moremo pripisati 
vseh zmožnosti, ki jih od odraslega 
gledalca zahteva globlje razumevanje 
pomena umetnine, navedena zgodba 
potrjuje otrokovo zmožnost globoke-
ga estetskega doživetja.
 Seveda se enako vprašanje zastav-
lja ob rabi umetniških jezikov pri 
predšolskem otroku. Razglasiti vsako 
otroško risbo za umetnino je vseka-
kor pretirano. A pozorno opazovanje 
otrokovega ustvarjanja pokaže, da 
otrok to dejavnost opravlja na po-
dobno ustvarjalen način kot »pravi 
umetniki«. Z risbo ali s kakim drugim 
umetniškim izrazom proučuje detajle 
upodobljenega predmeta ali dogodka, 
išče skrite pomene, uporablja meta-
forično izražanje na način, da presega 
svoje primanjkljaje na drugih področ-
jih komuniciranja, uporabi slikovni 
zapis namesto pisne obnove, vstopa v 
okolje z jezikom, ki izraža njegove že-
lje, potrebe, vizije. 
 Vea Vecchi, likovna umetnica in 
dolgoletna ateljeristka v Reggio Emi-

lii, je zato v svoji monografi ji Umet-
nost in ustvarjalnost v Reggio Emilii 
(2010) zapisala, da »so sinteza, me-
tafora, pozornost do ponavljanja in 
variacij, privlačnost barve, nefi gura-
tivno raziskovanje risanja, iznajdbe 
znakov in form, s katerimi poskušajo 
predstaviti svet, del otrokovega sve-
ta. Še več. Otroci in umetniki ima-
jo, čeprav zaradi različnih razlogov, 
enak povsem nov način gledanja, ko 
opazujejo svet«. Moje raziskave pa 
so pokazale, da umetniške izkušnje 
predšolskih otrok – seveda na nivo-
ju njihovih zmožnosti – dosegajo vse 
razsežnosti, ki jih je Aristotel v svoji 
Poetiki opisal kot značilnosti umetni-
ške izkušnje odraslega: ustvarjalnost 
metaforičnega izražanja, uživanje v 
lepoti, sočutno imaginacijo in katar-
zično očiščenje notranjih stisk s po-
močjo simbolnega pozunanjenja po-
tlačenih občutij.
 Pomembno pa je opozoriti na še 
eno lastnost umetniškega izražanja 
v predšolskem obdobju. V času, ko 
otrok slabše obvlada formalno-lo-
gično mišljenje in izražanje v besedni 
ali številski obliki, so umetniški jeziki 
tisti, ki mu bolje služijo za raziskova-
nje in opisovanje sveta, v katerem živi 
in deluje. Otrok lahko torej v obdobju, 
ko še ne pozna pisave, »zapiše« zgod-
bo v obliki risbe. Risba, s katero otrok 
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ponazori poslušano deklamacijo, je, 
kot je povedala vzgojiteljica Anica 
Gruden, otrokov prvi narek.

Sporočilo umetnine, najsi bo li-
kovne, besedne, plesne ali kakšne 
druge, ni enopomensko, saj v vsa-
kem odraslem opazovalcu sproži 
drugačno refl eksijo, odvisno od 
osebnih izkušenj. Je enako tudi pri 
otroku?
Sam zagovarjam radikalno idejo, da 
se tako otroka kot odraslega dotak-
ne samo tisto umetniško sporočilo, 
ki odgovarja na njegova osebna vpra-
šanja. Kot pravi francoski fi lozof Paul 
Ricoeur, pa branje zgodbe – in enako 
se dogaja tudi z umetniškimi sporočili 
v drugih medijih - v nas sproži dvojen 
proces. Na eni strani se v nas usedejo 
nova spoznanja, ki jih prinaša ume-
tnina, na drugi strani pa te sedimen-
tirane vsebine sprožijo proces inova-
tivnega tvorjenja novih pomenov. Te 
inovacije so vedno osebne konstruk-
cije smisla, ki jih ustvarjamo, ko nas 
zgodba zapelje v nove doživljajske 
svetove, če je seveda dovolj odprta, da 
nam ne vsiljuje »obvezne enopomen-
ske razlage«.
 Ta zadnja misel pa nas opozarja, 
da vsaka umetniška vsebina ni enako 
primerno orodje za širjenje bivanjskih 
izkušenj in ustvarjanje novih pome-
nov. Na eni strani spektra pravljic na 
primer najdemo kratke poučne basni 
z enoznačnim moralnim naukom v za-
ključku, na drugi strani pa večplastne 
zgodbe pravljičarja in teoretika pri-
povedne domišljije Giannija Rodarija, 
ki od otroka terjajo, da sam izobli-
kuje njihov konec. A tudi bolj »zapr-
tim« zgodbenim strukturam lahko 
mlajši poslušalci dodelijo pomene, ki 
jih odrasli pripovedovalci težko pred-
vidimo. Še vedno se spomnim zapisa 
pogovora vzgojiteljice s predšolskimi 
otroki ob pravljici Dva prijatelja (po-
govor je v obliki etnografskega zapisa 
objavljen v monografi ji Med posluš-
nostjo in odgovornostjo), ko poslušal-
ci nikakor niso pristali na sugerirano 
interpretacijo iz zaključka zgodbe, da 

nekdo, ki bližnjo osebo zapusti v sti-
ski, ni pravi prijatelj. Na vse pretege 
so poskušali opravičiti junaka zgodbe, 
ki je, ko se je pojavil medved, zbežal 
na drevo in ni pomagal prijatelju. Na 
vprašanja vzgojiteljice, zakaj je to sto-
ril, so razmišljali, da je ob pogledu na 
medveda na prijatelja pozabil, nikakor 
pa tega ni mogel narediti nalašč, ker 
sta vendar prijatelja - tak je namreč 
naslov zgodbe.

Kako naj vzgojiteljica otroku na 
pravi način približa umetnino? 
Na dve osnovni načeli, kako otroku 
približati umetnino, sem posredno 
opozoril že ob prejšnjem vprašanju. 
Kot prvo je pomemben izbor same 
umetnine, ki bo nagovorila izbrano 
občinstvo. Menim, da sta pri izbiri 
umetnine pomembna tako vsebinski 
kot formalni kriterij. Vsebina umetni-
ne naj nagovarja otrokov doživljajski 
svet, jezik umetnine pa naj bo vsaj v 
glavnem razumljiv poslušalcu.
 Pomemben pa je tudi način 
predstavitve umetnine. Estetika opo-
zarja, da umetnost ni pomembna 
samo zaradi specifi čnosti različnih 
umetniških jezikov (ter poglobljene 
percepcije in kognicije, ki omogo-
či nastanek umetniške upodobitve), 
ampak moramo umetniško doživetje 
vzpostaviti tudi kot poseben življenj-
ski dogodek, kot vrhunsko izkušnjo. 
Vprašanje je, če bi na primer sta-
ri Grki ob ogledu tragedij doživljali 
tako intenzivna katarzična čustva, 
če ne bi bilo uprizarjanje tragedij del 
svečanega praznovanja boga Dioniza 
ali če bi kasneje nepismeni kristjani 
v fantastičnih uprizoritvah bibličnih 
prizorov v cerkvah razbirali verska 
sporočila, če ne bi bila razstavlje-
na v »svetih prostorih« in dodatno 
okrepljena s prilikami iz vsakdanjega 
življenja v pridigah. V pedagoškem 
kontekstu za vzgojni učinek torej 
ni pomembna samo izbira ustrez-
ne umetniške vsebine, ampak tudi 
ustvarjanje okolja, v katerem bo lahko 
vzniknila celovita bivanjska izkušnja, 
spodbujena z umetnino.

 In končno, da bi umetniško do-
živetje sprožilo osebni premislek, je 
pomembno spodbujanje refl eksije po 
ogledu ali poslušanju. Ta refl eksija 
ni nujno vezana na vodeni pogovor 
po umetniškem dogodku, enako po-
membno je spodbujanje otrokovega 
»poustvarjanja«, ko doživetje ume-
tnine prikaže v kakem od umetniških 
jezikov, pa naj bo to risana/slikana 
ilustracija, dramatizacija in podobno.

Kako gledate na pogosto navado 
odraslih, da začnejo otroku razla-
gati sporočilo in pomen umetnine, 
kot jo vidijo in doživljajo sami? Je 
to povezano s prikritim kuriku-
lom, za katerim je podcenjevanje 
otrokove zmožnosti in potreba po 
vsiljevanju lastnega videnja otro-
ku? 
Pretirano pojasnjevalno držo odra-
slega lahko vsekakor razumemo kot 
posledico podcenjevanja otrokove 
zmožnosti poglobljenega razume-
vanja umetnine, včasih celo kot po-
sledico strahu, da bi otrok sporočilo 
umetnine razumel na napačen, ško-
dljiv način, še posebej, ko umetnina 
odpira tako imenovana kontroverzna 
vprašanja. V novejši zgodovini so se 
izoblikovale predstave o otroku kot 
ranljivem bitju, ki ga moramo odrasli 
zaščititi pred zlorabami in napačni-
mi izbirami. Glede na zapeljevalno 
moč umetniških podob je bila še po-
sebej izpostavljena izbira ustreznih 
umetniških sporočil, seveda usklaje-
nih z ideološkimi razlagami odraslih. 
Predvsem pa naj bi bili odrasli dolžni 
poskrbeti za nedvoumnost sporočila, 
ki bo doseglo gledalca/poslušalca. 
Škandali glede izbire otroku/mlado-
stniku primernih umetniških vsebin 
v našem prostoru pričajo o zaskrblje-
nosti, da bralca/gledalca/poslušalca 
vsebina ne bi preveč pretresla (na pri-
mer razmišljanje o samomoru) ali celo 
zvabila v neprimeren odnos do jezika 
(na primer raba slengovskega jezika z 
vulgarizmi) oziroma nevarnih preiz-
kušenj (prepovedane droge). 
 Ob vsem naštetem postane bolj 
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jasno, da je svobodno rabo ume-
tniškega eksperimentiranja v Reg-
gio Emilia omogočila Malaguzzijeva 
transformacija ranljivega otroka v po-
dobo bogatega, zmožnega otroka. Le 
če verjameš v otrokove zmožnosti, ga 
boš spodbujal k svobodnemu ustvar-
janju možnih pomenov in preverjanju 
prepričljivosti posameznih interpre-
tacij.

Kakšne možnosti ponuja ume-
tniško doživljanje in spoznavanje 
umetnosti otrokovemu lastnemu 
podoživljanju in ustvarjanju?
Te možnosti so številne. Že sama zmo-
žnost uživanja v lepem lahko otroku, 
pa tudi odraslemu, izboljša kakovost 
življenja. Nadalje otroka umetniške 
podobe motivirajo za bolj pozorno 
opazovanje, domišljijsko preizkušanje 
sebe v novih situacijah, vživljanje v 
eksistencialne položaje upodobljenih 
oseb in sočutje z njihovimi usodami, 
»podoživljanje« lastnih eksistencial-
nih vprašanj in stisk – a tokrat v varni 
razdalji do konkretnih travmatičnih 
dogodkov. Lahko pa umetniški jezik 
otrok uporabi za lažje komuniciranje 
z okolico, še posebej ko je soočen s 
komunikacijskimi ovirami, na primer 
s težavami z razločno izreko besed ali 
za vstopanje v javni prostor s svojimi 
stališči in predlogi glede življenjskih 
možnosti.
 V zadnjih letih sem se ukvarjal 
predvsem z zadnjima dvema mo-
žnostma umetniškega ustvarjanja. 
Malaguzzijevo idejo o stotih otroko-
vih jezikih sem preverjal predvsem 
glede možnosti, da v novih modusih 
komuniciranja otrok presega šibkejše 
zmožnosti pri rabi formalno-logič-
nega jezika ali se dokoplje do nado-
mestnih možnosti komuniciranja v 
umetniških jezikih. Na tem področju 
so pretresljive dosežke predstavi-
li hendikepirani mladi fotografi  pod 
mentorstvom začetnikov fototera-
pije v Sloveniji, Mateja Peljhana in 
Jureta Kravanje. Vrhunski pa so bili 
tudi dosežki otrok, ki so svoje ideje 
o skladnosti urbanega in naravnega 

okolja predstavili v obliki grafi tov na 
javnih površinah izven varnega zave-
tja vrtčevskega prostora; ali novejše 
intervence otrok v javni prostor raz-
stavljenih forma viv oziroma land-ar-
ta. S takimi spodbudami pedagogika 
uresničuje ideale prave participacije 
otrok v vzgoji in vstopanja v svet kot 
subjektov – ustvarjalcev lastnih ži-
vljenjskih ciljev. Le na tak način se 
lahko »eksplikatorska« paternali-
stična pedagogika, kot klasično pe-
dagogiko poimenuje francoski fi lozof 
Jacques Ranciére, ponovno približa 
razsvetljenskim idealom vzgoje za 
svobodo mišljenja, doživljanja in (po-
litičnega) odločanja.

Igra je otrokov način življenja. 
Torej lahko govorimo tudi o igri 
z barvami, podobami, liki, svet-
lostjo in temnostjo, gibi … Večkrat 
je že bilo poudarjeno, da otrok ne 
more kopirati umetnika, ampak da 
v svojem likovnem podoživljanju 
in vizualnem razmišljanju rešuje 
svoje notranje vzgibe in probleme. 
Kako vi gledate na to?
Za nekatere teoretike, kot so na pri-
mer Eugen Fink, Johan Huizinga in 
Mihail Bahtin, je igra morda najbolj te-
meljni modus človekovega ustvarjal-
nega življenja – umetniško ustvarjanje 
je samo eden od načinov igrivega iz-
ražanja. In ker je razvojna psihologija 
v igri razkrila polje najbolj naravnega 
izkušenjskega učenja otrok, je njena 
pedagoška vrednost več kot očitna. 
Seveda je med načini likovnega izra-
žanja vrhunskih likovnih umetnikov 
in otroka ogromna razdalja, a kot sem 
že povzel po Vei Vechii, umetnike in 
otroke druži »nov način gledanja na 
svet«, ki ga morda najbolj izraža spro-
ščena igrivost iskanja vizualnih spo-
ročil in pomenov.

Umetnina izziva k razmišljanju 
tudi vzgojiteljico. Tudi vzgojite-
ljica se ob ogledu umetnine sooča 
s svojo lastno življenjsko zgodbo, 
svojimi spomini in izkušnjami. Je 
dobro, da se tega zaveda? Zakaj?

Za vzgojiteljico, kakor za vsakega pe-
dagoškega delavca, pa tudi starša, je 
navdušenje nad umetniškimi izra-
zi neprecenljivo. Ne le zato, da bo s 
svojim navdušenjem vzor otrokom. 
Umetnost je morda najbolj privilegi-
ran način vstopanja v duhovno kul-
turo, otroku vsekakor dostopen, še 
preden je zmožen skomunicirati z 
znanstveno-tehnološkimi in fi lozof-
skimi spoznanji. 

Kaj vnašajo umetniške dejavnosti 
v vzgojo?
Predvsem vnašajo izjemno bogastvo 
vzgojnih spodbud, daleč onkraj kla-
sičnega učenja s posnemanjem in 
discipliniranja kot navajanja na uve-
ljavljene obrazce vedênja. Svojim štu-
dentom pogosto povem, da dokler ne 
sprejmemo podobe bogatega otroka 
in umetnosti kot številnih možnos-
ti komuniciranja, preizkušanja idej, 
ustvarjanja umišljenih, a še kako živih 
realnosti, sta vzgoja in izobraževanje 
v zgodnih obdobjih en živ dolgčas in 
utrujajoče ponavljanje vnaprej pos-
tavljenih življenjskih vzorcev. S pre-
seganjem tega stanja, ko naj bi pri 
otrocih dosegli sprejetje norm odra-
slih na način »brezglave«, to je nere-
fl ektirane navade, postaja vzgoja tudi 
za odraslega čudovita avantura, pol-
na presenečenj in doživetij. Že zaradi 
»sebičnih interesov« je nesmiselno, 
da si vzgojitelji in drugi odrasli vza-
memo ta privilegij.

V konceptu Regio Emillie je umet-
nost ena najpomembnejših vzgoj-
nih sestavin. Zdi se, da pri nas ni 
tako cenjena. Kje vidite vzroke?
Mislim, da v slovenskih vrtcih sta-
nje ni tako slabo, čeprav so morda 
še vedno preveč v ospredju samo li-
kovno izražanje, glasba in poslušanje 
pravljic. Drugo je seveda vprašanje, 
na kakšen način pri nas umeščamo 
umetniške dejavnosti v celoto vzgojo-
-izobraževalne ponudbe. Ali smo pri 
izbiri umetnin in umetniških področij 
dovolj smeli, da otrokom ponujamo 
tudi bolj kompleksne umetniške do-
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Formativno spremljanje otrokovega razvoja v celoletnem projektu

Povzetek
Prispevek predstavlja primer spremljanja otrokovega razvoja v vrtcu, kjer je otrok aktivno vključen v pro-
ces, v smislu iskanja in doseganja svojih izbranih ciljev. Pri tem so upoštevani cilji in elementi formativnega 
spremljanja otrok. Vsak otrok je usvojil pet oz. šest ciljev (nova znanja/spretnosti) in ob tem gradil na svoji 
samopodobi, se učil odgovornosti in krepil pripadnost skupini ter pomembnost medsebojnega sodelova-
nja.
Ključne besede: spremljanje otrokovega razvoja, cilji in elementi formativnega spremljanja, osebni cilji, 
medsebojna pomoč/sodelovanje, vrednotenje.

godke oziroma artefakte? Na kakšen 
način otroke pripravimo na umetniški 
dogodek in kako po dogodku otroke 
spodbujamo k dodatnemu podoživlja-
nju in refl eksiji, brez da bi jim posre-
dovali svoje »pravoverne« razlage? 
Koliko in na kakšen način umetni-
ške dogodke povežemo z drugimi 
področji vzgoje in izobraževanja, na 
primer vživljanje v določeno zgodbo 
z vzgojno-disciplinskimi problemi v 
skupini ali upodobitve narave z oko-
ljevarstveno tematiko? Ali otrokom 
ponujamo dovolj priložnosti za sreče-
vanje z vrhunskimi umetniki in doži-
vljanje umetnosti v »avtentičnih oko-
ljih« galerij, gledaliških in koncertnih 
dvoran, kinematografov itn.?
 Mnogo slabše so umetnosti zasto-
pane na naslednjih stopnjah vzgoje in 
izobraževanja. Ob pregovorni prena-
trpanosti kurikulov so pogosto ume-
tniške vsebine in dejavnosti izrinjene 
na obrobje neobveznih, priložnostnih 
dejavnosti. Drugi pomemben de-
javnik zaviranja umetniške ustvar-
jalnosti v šolah je po moje težnja po 
objektivnem ocenjevanju, ki učitelje 
bolj sili k preverjanju poznavanja in-

formacij o umetnosti kot k ustvarjalni 
rabi umetniških jezikov ali svobodni 
interpretaciji umetniških sporočil v 
luči osebnih doživetij. Ne moremo pa 
tudi mimo pregovorne čvrste meto-
dične strukture pouka, ki predvide-
va natančno zaporedje pedagoških 
korakov, časovno razporeditev in 
predvidevanje učnih učinkov. Proce-
sa umetniškega ustvarjanja seveda ne 
moremo tako tehnično razstaviti v 
predvidene metodične korake in tudi 
nadzor nad postopki umetniškega 
ustvarjanja je mnogo manjši kot pri 
klasični zasnovi pouka.
 Zadnje čase sicer mnogi svetov-
ni strateški dokumenti izpostavljajo 
pragmatičen pomen umetnosti za ra-
zvoj bodočih kreativnih industrij, na 
kar je na primer eksplicitno opozoril 
Paul Collard v uvodnem predavanju 
na Kulturnem bazarju 2018 v Ljublja-
ni. Tej ideji sledijo tudi številni razpisi 
za razvojne projekte Evropskih soci-
alnih skladov s področij gledališča, 
fi lma, plesa, razvoja sporazumevalnih 
zmožnosti (projekt SKUM). Namen 
teh projektov je širiti ponudbo ka-
kovostne umetniške produkcije tudi 

izven večjih umetniških središč. Še 
več, eden od ciljev projekta SKUM je 
celo v manjših krajih obuditi poveza-
ve med vzgojno-izobraževalnimi in 
kulturno-umetniškimi ustanovami, 
vrtce in šole pa (ponovno) vzpostaviti 
kot kulturna žarišča, kakršna so bila 
nekoč tam, kjer so učitelji delovali kot 
kulturni prosvetljevalci v lokalnem 
okolju.

Gospod profesor, kaj bi nam še radi 
povedali, pa vas vprašala? 
Moram reči, da ste za intervju pripra-
vili zelo pretehtan nabor vprašanj, pa 
tudi mene zanimiva vprašanja hitro 
zapeljejo v daljše nizanje odgovorov. 
Zato želim za konec samo otrokom 
in vzgojiteljicam čim več razburljivih 
umetniških dogodkov, izpolnjujočih 
tako za otroke kot za odrasle.

Hvaležni smo za odgovore in sode-
lovanje, še posebej pa hvala za vaše 
znanstveno in pedagoško delo, ki 
ga namenjate tudi področju pred-
šolske vzgoje.
 
Spraševala je Betka Vrbovšek.

Spremljanje otrokovega razvoja v vrtcu je sestavni del 
predšolskega kurikula. Batistič Zorec (2002) poudarja, 
da mora vzgojitelj za kakovostno načrtovanje vzgojnega 
dela otroke v skupini dobro poznati, kar mu pa omogoča 
načrtno in sistematično opazovanje otrok in spremljanje 
njihovega razvoja. Tudi Stritarjeva in Sentočnikova (2006) 
se strinjata, da spoznavanje ravni otrokovega razvoja, na-
predka in sprememb v razvoju temelji na opazovanju in 

beleženju tistega, kar strokovna delavca v oddelku opa-
zita.
 Strokovne delavke spremljamo otrokov razvoj v vrtcu 
na različne načine. Otrokove odzive in napredek sprem-
ljamo s pomočjo opazovalnih listov, otrokovih izdelkov, 
anekdotskih zapisov, fotografi j, posnetkov, opazovanjem 
otrokove igre … Marjanovič Umek (2001) navaja, da z opa-
zovanjem, beleženjem, s spremljanjem in z razmišljanjem 
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o otroku strokovne delavke v vrtcu spoznavajo in razu-
mejo otrokov razvoj ter se izognejo normativnim opisom 
najpogostejšega pojavljanja določenih oblik vedenja, ki so 
vezane na določeno starost. 
 Ker je za strokovne delavce v vrtcu nujno, da nepre-
stano raziskujemo svojo prakso, se strokovno izobražuje-
mo, dopolnjujemo in rastemo na podlagi novih spoznanj 
in znanj, sem s projektom Krona kristalčkov bogatila in 
nadgrajevala lastno prakso na področju spremljanja otro-
kovega razvoja. Pri izvajanju projekta sem sledila cilju in 
elementom formativnega spremljanja otrokovega razvoja, 
ki jih predstavlja priročnik Formativno spremljanje v pod-
poro (2016) Zavoda RS za šolstvo. Cilj formativnega spre-
mljanja pri predšolskih otrocih je omogočanje vzgojno-iz-
obraževalnega procesa, v katerem otrok razvije zavest o 
tem, kako se uči, kako si postavlja cilje in na ta način raz-
vija različne strategije učenja in vrednoti svoj učni proces. 
Pri tem je pomembno, da strokovni delavci zagotavljajo 
ustrezne podpore za otrokov razvoj in učenje, spodbujajo 
razvoj njihovih veščin učenja učenja in spodbujajo razvoj 
metakognitivnih strategij. 
 Elementi formativnega spremljanja otrokovega razvoja 
so: aktivna vključenost otrok v proces (vzgojitelj otrokom 
nudi možnost, da se aktivno vključujejo v načrtovanje de-
javnosti, otroci sami dajejo pobude za uresničevanje in-
teresov), dokazi (vzgojitelj na različne načine - s pomoč-
jo fotografi j, snemanjem, z zapisovanjem otrokovih izjav 
- spremlja in dokumentira dokaze o razvojnem napredku 
otroka), povratna informacija (usmerjena je na dejavnost 
otroka, ki mora biti razumljiva in pravočasna, otroka mora 
spodbujati k nadaljnjemu razmišljanju), učenje otrok od 
otrok (na kakšen način otroci razlagajo/dojemajo dogod-
ke z drugimi otroki v skupini, ob tem se izpostavi pomen 
medsebojnega sodelovanja in učenja), vrednotenje in sa-
movrednotenje (vključevanje otrok, da razmišljajo o tem, 
kaj so se naučili in kako lahko to znanje uporabijo pri na-
daljnjem delu, s tem otroci razvijajo občutek o svojem na-
predku in so ga sposobni tudi sčasoma ovrednotiti) (Hol-
car Brunauer in drugi, 2016).

Predstavitev projekta 
Projekt Krona kristalčkov sva s sodelavko izvajali v vrtcu 
Podčetrtek, v oddelku otrok, starih od 4 do 6 let, v šolskem 
letu 2017/18. Izhodiščno vprašanje je bilo, kako z otroko-
vimi osebnimi cilji spodbujamo/motiviramo njihov napre-
dek/razvoj, gradimo na njihovi samopodobi in krepimo 
pripadnost skupini. Za cilj sva si izbrali, da si vsak otrok 
izdela krono, ki jo ob dosegi svojega izbranega cilja obogati 
s kristalčkom. 
 Medved (2006) izpostavi, da je bistvenega pomena mo-
tivacija strokovnih delavcev v vrtcu, saj morajo biti do-
volj samomotivirani, da lahko motivirajo otroke in druge. 
Najbolj smo motivirani takrat, ko se za izvajanje nečesa 

odločimo sami. Omenjeno sva pri izvajanju dejavnosti 
upoštevali tudi pri otrocih, in sicer sva otrokom omogo-
čili spodbudno okolje, kjer je bil vsak posameznik aktivno 
vključen v postavljanje in doseganje ciljev, ki si jih je s po-
močjo slikovnih predlog izbral sam.
 Z otroki sva se skupinsko in individualno pogovarjali, 
kaj vse že znamo, zmoremo, kdo nam je pri tem pomagal 
in da je za usvojitev novega znanja oz. spretnosti potrebno 
veliko truda in časa. Naša znanja smo primerjali z znanji 
vitezov, princev in princes, kraljev in kraljic ter se odpra-
vili na grad Podčetrtek, kjer smo našli »zaklad, poln kri-
stalčkov«, ki so bili namenjeni za otrokove krone. Krone so 
si otroci, s pomočjo svojih staršev, izdelali iz zlate valovite 
lepenke ter jih v igralnici odložili na »kraljevo polico«. 
Izkušnja je pokazala, da si otroci lažje predstavljajo in iz-
birajo nove cilje/znanja in spretnosti, če jim jih vizualizi-
ramo, zato sva predlagane cilje, s strani otrok in staršev, 
pretvorili v slikovne simbole in jih obesili na veliko krono, 
narejeno iz papirja. Nekaj ciljev sva dodali tudi sami, pri 
tem pa sva upoštevali razvojne zakonitosti ter se osre-
dotočile na spretnosti, ki so pomembne za vsakodnevne 
življenjske situacije in zajemajo vsa področja dejavnosti 
Kurikuluma za vrtce. Tekom leta smo cilje dodajali, kar 
nam je narekoval otrokov interes, zanimanje oz. trenutna 
obravnavana tematika. Predstavljam nekaj ponujenih ci-
ljev: narediti pomarančni sok, pravilno pripraviti pribor 
za prehranjevanje, napisati svoje ime, zapeti pred vsemi 
izbrano pesem, skakati čez kolebnico, zavezati vezalke, 
gubati letalo, skakati ristanc, opraviti bralno značka, nau-
čiti se mesece v letu, izboljšati izgovarjavo glasov … . Vsak 
otrok v oddelku si je izbral želeni cilj in ga z barvnim sim-
bolom označil na svojo krono. Barva simbola je predsta-
vljala področje dejavnosti. 
 Dogovorili smo si, da si tekom leta otrok izbere in do-
seže toliko ciljev, kolikšna bo starost otroka ob koncu šol-
skega leta, ter da se pri izbiri le-teh poslužuje različnih 
barvnih simbolov (različnih področjih dejavnosti Kuri-
kuluma). V doseganje ciljev sva bili vključeni obe strokovni 
delavki, seveda s sebi primernimi cilji (npr.: prebrati knji-
go, zaključiti diplomo, prehoditi oz. preteči daljšo razdaljo, 
narediti potico …). Seveda pa so bili pomembni kompeten-
tni vodniki poleg naju tudi otrokovi starši, saj so otroke 
spodbujali in jim pomagali pri usvajanju novih spretnosti. 
Projekt smo zaključili na gradu Podčetrtek, kjer so starši 
otrok poiskali zaklad z otrokovimi »bleščečimi kronami« 
ter jih slavnostno podelili svojim otrokom. Iskrivost in po-
nos je bila vidna pri vseh – otrocih, starših in seveda tudi 
pri nama.

Povezava z elementi formativnega spremljanja otro-
kovega razvoja
Aktivna vključenost otrok v proces je bila vseskozi priso-
tna, saj sva pri iskanju obravnavane tematike v oddelku iz-
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hajali iz otrokovih interesov, prav tako pa so bili »slikovni 
cilji« oblikovani s pomočjo interesov otrok. Priložnostno 
smo »slikovne cilje« dodajali v povezavi s trenutno temati-
ko. Na podlagi slikovnih predlog so si otroci na svojo krono 
označili želeni cilj/izziv/novo spretnost in pri tem sva z 
opazovanjem in pogovorom ugotavljali njihova predhodna 
znanja.
 Dokaze sva pridobivali s fotografi jami, konkretnimi iz-
delki, z zapisi otrokovih izjav, priložnostno pa smo tudi kaj 
posnele. Fotografi je smo prilepile v otrokove osebne zvez-
ke; s pomočjo simbola/barve je bil razviden otrokov izbra-
ni cilj, fotografi ja vmesne situacija in fotografi ja končnega 
cilja. Osebni zvezki so bili otrokom vseskozi na razpolago, 
listanje zvezka ob pogovoru z vrstnikom ali s strokovnim 
delavcem je otroku dajalo povratne informacije, kaj se je 
novega naučil in kako ob tem »raste« oziroma napreduje. 
Pogosto pa se je pojavilo učenje otrok od otrok, ki je četr-
ti element v procesu formativnega spremljanja otrokove-
ga razvoja. Izkušnja in dinamika skupine je pokazala, da 
je bil petek dan za naše cilje (predstavitev, iskanje novih 
ter vajo v vrtcu). Otrokom sva nudili pomoč in spodbu-
do, prav tako pa sva otroke spodbujali, da naj spretnosti, 
ki jih obvladajo, podelijo z vrstniki in jim s tem mogoče 
pomagajo na poti do usvojitve izbranega cilja. S tem se je 
krepilo medsebojno sodelovanje in učenje, ki se je pa vse 
pogosteje pojavljajo samoiniciativno, tudi ob drugih rutin-
skih dejavnostih (medsebojno učenje zavezovanje vezalk 
na igrišču ali preskakovanje kolebnice, medsebojno učenje 
gubanja ladjice ali rakete iz papirja pri jutranjih in popol-

danskih dejavnostih …).
 Novo spretnost/znanje smo s pogovori skupaj vredno-
tili in spodbujali otroke, da se s pomočjo slikovnih predlog 
poskušajo samoovrednotiti. Nekateri otroci so nama po-
ročali, kako novo znanje prenašajo v svoje domače okolje 
(novo znanje učijo svoje bratce, sestrice, dedke, babice) in 
s tem v vsakodnevne življenjske situacije.
Otroci so bili aktivni soudeleženci pri iskanju in dosega-
nju svojih ciljev in ob tem pridobivali izkušanje o učenju, 
strategijah učenja, pomembnosti postavljanja in vredno-
tenja svojih ciljev in dosežkov. Otrokom smo pri dosegi 
cilja pomagali kompetentni vodniki, nato pa ga spodbu-
dili, da novo znanje ali spretnost prenese med vrstnike 
in v vsakodnevne življenjske situacije. Z izvedbo projekta 
in njegovim opisom sem izpolnila tudi enega izmed svo-
jih zastavljenih ciljev in s tem obogatila svoje vedenje na 
področju spremljanja otrokovega razvoja. 
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Igrive plesne urice

Povzetek
Ples je sestavni del področja umetnosti. Otrokom je zelo blizu, saj se gibajo spontano, radi se izražajo s 
telesom - in če to povežemo še z ritmom in glasbo, se že plesno udejstvujejo. Otroci so za ples notranje 
motivirani, plesne urice za predšolske otroke pa so predvsem povabilo k igrivem gibanju, ki naj poteka v 
sproščenem vzdušju, kjer se lahko v polnosti izrazijo z gibanjem svojega telesa ter kjer se vsi lahko gibajo v 
okviru svojih naravnih danosti in trenutnih zmožnostih. 
Ključne besede: plesne urice, predšolski otrok, igra, igrivost, gibanje, ples ob ritmu, glasbi.

Ples je govorica telesa. Razvija se od rojstva naprej, skozi 
svoje telo pa doživljamo svet, skozenj se zrcali odnos do 
sebe, do drugih, z gibanjem izražamo svoja čustva, misli, 
doživetja. Otroci povsod po svetu radi plešejo, ples je 
tako kot glasba postal »mednarodni jezik«. Otroci se že 
od malega premikajo v ritmu in čeprav spontani premiki 
še niso ples, pa kažejo na njegove začetke. Zares o plesu 
lahko govorimo šele, ko naravne gibe obvlada ritem, ki so 
si ga ljudje vedno dajali s topotanjem, ploskanjem, z gla-
som, pozneje z bobni in drugimi glasbili. Pri plesu je telo 
»inštrument«, na katerega plesalec »igra«. Otrokovo telo 
deluje kot sprejemnik, posredovalec in izvajalec, ko spre-

jema kinestetične, ritmične in socialne dražljaje in se na-
nje odziva (Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram 2013, str. 7-9).
 Ples se dotika našega telesa in čustev, našega duha in 
sanj. Otroci se gibljejo svobodno, igrajo se s svojim tele-
som, sposobni so improvizirati na spontan in ustvarjalen 
način. Izražanje s telesom jim je naravno, jih sprošča, za-
dovoljuje in osrečuje. Vzdržuje bio-psiho-socialno ravno-
težje, kar pospešuje pravilno rast in razvoj. Komuniciranje 
z gibom razvija dobre socialne odnose, jih kultivira. Nava-
dno se poraja skozi skupinsko ustvarjanje, kjer imata tele-
sni in psihični stik pomembno vlogo, še posebej pri med-
sebojni strpnosti in sodelovanju (Prav tam, str. 5-7).
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 Ples je naša naravna danost, s katerim se lahko pois-
tovetimo ter z veseljem sprejmemo. Zelo redko je treba 
otroke za ples motivirati, velikokrat je dovolj le ustrezna 
oz. primerna glasba ali ritem (tleskanje s prsti, ploskanje, 
udarjanje s predmeti) ali petje, ki jih dopolnimo s plesni-
mi gibi in že se nam otroci spontano pridružijo v plesnem 
ritmu, pričnejo z gibanjem, miganjem, skakanjem ter se z 
nami poveselijo v skupnem plesnem druženju.

Ples kot gibalna igra
Ples je igra z gibanjem in gibanje skozi igro (Zagorc in 
sodelavci 2006, str. 15), otroška igra pa je neprecenljiva. 
Hosta (2018, str. 18-35) pravi, da nikoli ne dvomimo v vred-
nost igre. Vsi sesalci se igrajo. Igra omogoča otrokom, da 
se lahko varno soočajo z izzivi odraščanja, preverjajo svoje 
sposobnosti in znanja. Igra, kjer smo telesno aktivni, po-
speši bitje srca in nas dela močnejše. Ko se igramo v parih 
ali v skupini, razvijamo sočutje, ustvarjamo medsebojno 
povezanost, prijateljstvo in čut za solidarnost. V igri preiz-
kušamo možne rešitve, možne poteze, možna gibanja ter 
ustvarjamo nove svetove. Bistvo igre je igrivost, igrivost 
pa je možna, ko se prepustimo življenju in se sprostimo. 
Igrivost je način bivanja, ki prinaša največ zadovoljstva. Ko 
je človek razigran, je v tistem trenutku usklajen s samim 
seboj in z dejavnostjo. Plesne urice za predšolske otroke so 
torej predvsem povabilo k igrivem gibanju, ki naj poteka v 
sproščenem vzdušju, kjer si dovolimo biti spontani, navi-
hani, nagajivi, norčavi, veseli, glasni, polni zanosa, navdu-
šenja, kjer se lahko v polnosti izrazimo z gibanjem svojega 
telesa, kjer prav ali narobe pravzaprav ne obstajata. Vsem 
je dana možnost, da se lahko gibamo v okviru svojih na-
ravnih danosti ter trenutnih zmožnostih. 
 Otrok v biomehanskem smislu pravzaprav ne more nič 
narediti napačno, saj ga vodi »modrost telesa«, ki je podre-
jena naravnim zakonitostim gibanja človeka. Če otrok ne 
sprejme ponujenega gibalnega izziva, mu damo možnost, 
da znotraj izbranih vsebin najde svoje mesto ali pa skupaj z 
njim ustvarimo take okoliščine (dodajamo ali odvzemamo 
gibalne elemente, rekvizite, itn.), ki jih bo z veseljem spre-
jel (Hosta, 2018, str. 100). 

Koristi plesnih dejavnosti
S plesom razvijamo gibalne sposobnosti (koordinacijo, 
moč, gibljivost, hitrost, ravnotežje in natančnost), aerob-
ne in anaerobne sposobnosti ter senzomotorične sposob-
nosti na eni strani, na drugi strani pa plesne sposobnosti 
(plesnost, dojemljivost za ritem, za odnose v paru ali sku-
pini itn.) sposobnosti (Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram 2013, 
str. 9). 
 Otroški ples je zanimiv zaradi svoje kompleksnosti in 
številnih pozitivnih vplivov na zdravje, izobraževanje, mo-
torične sposobnosti, telesno pripravljenost, osebnostno 
rast in socialne odnose (Kocjan 2012, str. 17). S plesom 

pospešimo delovanje cele vrste sistemov: srčno-žilnega, 
dihalnega, prebavnega, vegetativnega, senzomotorične-
ga, hormonskega itn. Ples spodbuja rast kosti, vpliva na 
trdnost sklepov, povečuje se tonus v mišicah ob hrbte-
nici, to pa vpliva na držo telesa. S plesom se otroci uči-
jo zavedati svojih čustev, izražati občutja in doživljanja z 
gibanjem, povečuje se zadovoljstvo s samim seboj, samo-
zaupanje in pozitivna samopodoba. Gibalni in kognitivni 
razvoj sta neločljivo povezana, saj otrok z najrazličnejšimi 
gibanji, tudi s plesom, razvija zavedanje telesa, zaznavne 
funkcije, pa tudi govor, spomin, višje kognitivne funkci-
je, predstavljivost, dojemanje časa in prostora, ustvarjal-
nost, sposobnost za učenje, komuniciranje in interakcijo. 
Preko telesnega stika pa razvijamo socialne sposobnosti: 
zaupanje, občutljivost, medsebojno sodelovanje, skupin-
sko reševanje problemov, delitev pozornosti, empatijo, vo-
denje, podrejanje, sočasno pa ples omogoča spoznavanje 
življenjskih vrednost, ki prinašajo zadovoljstvo s samim 
seboj, sproščenost, veselje in prijateljstvo. Ples in ustvar-
jalni gib se danes uporabljata tudi kot načina pozitivne-
ga bega od vsakdanjih pritiskov, ki se kažejo v agresivnih 
oblikah vedenja, psihosomatskih težavah, boleznih ali v 
umiku v svoj svet. Vzgajanje s plesom je povezano tudi z 
drugimi umetnostmi: z glasbo, likovno umetnostjo, gle-
dališko in literarno umetnostjo, s fi lmom itn. Pravzaprav 
le redko razvijamo samo gibalne sposobnosti. Vedno so 
navzoči določen ritem, glasba, soplesalci, predmeti, s ka-
terimi plešemo, morda zgodba, pesem, slika. Vse to vpli-
va na otrokovo estetsko tenkočutnost, lastno umetniško 
ustvarjalnost ter odnos do umetnosti in kulture nasploh 
(Zagorc, Vihtelič, Kralj in Jeram 2013, str. 9-11). 

Povabilo na ples
Otroke k plesu povabimo. Nekateri otroci bodo radi spre-
jeli povabilo, drugi se mu bodo izogibali. Naloga vzgojite-
ljev je, da jih pri tem spodbujamo, naj poslušajo sami sebe 
in se ne ozirajo na to, kaj o njih in njihovem plesu mislijo 
drugi. Morda naj celo za trenutek zaprejo oči in premikajo 
samo prste na rokah, dlani ali ramena (Tušek 2018, str. 24). 
Sama v vseh letih vodenja plesnih uric, v starostnih sku-
pinah otrok, starih od 2 do 6 oz. 7 let, še nisem doživela, 
da kakšen otrok ne bi prej ali slej želel sodelovati pri plesu. 
Res je, da tu in tam kakšen otrok na začetku, ko pričnemo 
z izvajanjem plesnih uric, to dejavnost zgolj opazuje ter se 
nam pri gibanju ne želi pridružiti. Tega otroka povabimo k 
sodelovanju, vendar pa ga k dejavnosti nikoli ne silimo, raje 
se potrudimo, da naredimo plesne urice igrive, zanimive 
in zabavne, da se nam bo otrok naslednjič ali pa nekoč v 
bodoče sam želel pridružiti in aktivno sodelovati.

Ples naj spodbuja sodelovanje
Pri plesnih uricah v vrtcu spodbujajmo sodelovanje in ne 
tekmovanja. Kot pravi Hosta (2018, str. 87) se je bolje zave-
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zati sodelovanju, kajti cilj je, da iščemo aktivnosti, kjer gre 
za sodelovanje in nato za iskanje priložnosti, da se vsak 
lahko izkaže v tistem, kar mu gre dobro, kar mu je všeč, v 
čemer uživa. Igra naj ne bo izključujoča, temveč vključu-
joča in občutljiva za posebnosti vsakega otroka. Tako pos-
tane prijazna tudi do tistih otrok, ki so morda telesno in 
gibalno manj sposobni, pa naj bo to zgolj zaradi starostne 
razlike, podedovanih telesnih značilnosti ali pridobljenih 
navad. 
 Izogibajmo se torej tekmovalnim momentom, ki sili-
jo v primerjanje po zunanjih kriterijih oz. nas prisilijo, da 
primerjamo med seboj različne posameznike in jih nato 
še rangiramo (rangiramo tudi s selektivnimi pohvalami), 
pač pa raje poudarjajmo igrivost in sodelovanje v skupini 
(Hosta 2018, str. 99).

Potek plesnih uric
Mlajši kot se otroci spoznajo z raznovrstnostjo gibanja, 
bolje lahko razvijejo svojo ustvarjalnost na tem in tudi na 
drugih področjih. Otroke pri plesu spoznamo z osnovnimi 
elementi plesnega gibanja, in sicer: s časom (ritem, tem-
po, trajanje), s prostorom (smeri, ravni, vzorci, pogledi) in 
s kakovostjo gibanja (količina energije, dinamika, tok) ter z 
načini, kako poglobimo zavedanje teh elementov (Zagorc, 
Vihtelič, Kralj in Jeram 2013, str. 5). 
 Pri otrocih na predšolski stopnji, ki se pravzaprav šele 
seznanjajo z možnostmi svojega telesa, s prostorom, ča-
som, z ritmom, sta ples in igra medsebojno povezana z 
njihovo domišljijo. Otroci oponašajo videno, poosebijo re-
snična in izmišljena bitja, ustvarjajo imaginarne prostore 
ter dajejo živim bitjem in mrtvim stvarem izmišljene po-
mene. Pri plesu je treba le čutiti, slišati, videti, predstavlja-
ti si, zamišljati si, poizkušati, iskati, raziskovati itn. 
 Pri plesnih dejavnostih sta potrebna čas in posto-
pnost. Začeti je potrebno preko zgodb in sproščenega ter 
ustvarjalnega gibanja (Kocjan 2012, str. 17). Otrok torej 
postopoma usvaja osnovne plesne pojme, ki se nanašajo 
na prostor, čas in kakovost gibanja, ter spoznava ritmične 
in glasbene pripomočke za spremljanje gibanja. Spoznava 
tudi temeljne plesne zvrsti (rajalne igre, ljudske in družab-
ne plese ter igre) in njihove značilnosti, oblikuje odnos do 
plesa in njegove vloge v vsakdanjem življenju. Otroci naj 
izvajajo gibanje, upoštevajo osnovna pravila, poslušajo in 
upoštevajo kakovost glasbe, ritem, tempo, melodičnost. 
Vsako ustvarjanje z gibom je za otroka igra. Načinov igra-
nja z gibom je zelo veliko, zato je potrebno otroku nudi-
ti možnost, da z igro bogatijo gibalna znanja, povečujejo 
svojo ustvarjalnost in sposobnost improvizacije (Videm-
šek, M., Karpljuk, Videmšek, D., Breskvar in Videmšek, T., 
2018, str. 111-112). 
 Otrokom omogočamo tudi samostojno delo, zlasti pred 
začetkom izvajanja gibalnih nalog, ko samostojno gibanje 
ob glasbi (traja naj približno tri minute), omogoči, da se 

otroci izživijo, sprostijo, preizkusijo svojo domišljijo, pre-
izkusijo svoje spretnosti, se gibljejo ob glasbi itn. (Zagorc, 
Vihtelič, Kralj in Jeram 2013, str. 21). 
 Pri plesnih dejavnostih lahko uporabljamo tudi različne 
improvizirane pripomočke (rute, kose blaga, papir, cofke, 
konfete, iz vrvic izdelane podaljški dlani, ki migetajo, pla-
polajo; vrvi; elastike, trakove; škatle; obroče; palice itn.), ki 
jih mečemo v zrak, imitiramo njihovo gibanje, se jih doti-
kamo, se z njimi kotalimo, plazimo. Pri tem lahko ležimo, 
sedimo, klečimo, čepimo, skačemo, tečemo, hodimo ali se 
kako drugače gibljemo po prostoru. Hkrati lahko v plesne 
dejavnosti vključujemo tudi različne ritmične in zvočne 
pripomočke (Orffov instrumentarij, drobne improvizira-
ne ritmične pripomočke – tolkalca, brenkala, itn.; naravne 
pripomočke – kamenčke, lesene palčke itn.; pripomočke, 
ki jih prevežemo okoli posameznih delov telesa in zvonč-
kljajo, ropotajo, šuštijo itn.) (Videmšek, M., Karpljuk, Vi-
demšek, D., Breskvar in Videmšek, T., 2018, str. 109-110).

Iz prakse
Na naših plesnih uricah, ki se imenujejo Mala biba pleše, 
želim ples otrokom približati na zabaven, igriv način, in 
sicer preko gibalnih iger, zgodb, improvizacije in zanimi-
ve glasbe (v instrumentalni in vokalni izvedbi). S plesom 
otroke uvajam tudi v svet glasbe, saj spoznavajo različne 
zvrsti glasbe (otroško, zabavno, klasično, popularno, na-
rodno glasbo ljudstev sveta) in ritme. Teme za plesne ko-
reografi je izbiram glede na letne čase, praznike, vzete so 
iz živalskega sveta, vsakdanjega življenja, izbrane glede na 
besedila in melodijo, ritem glasbe in glede na značilnosti 
ter starost otrok oz. posamezne skupine. Različne plese 
plešemo vsi skupaj ali pa po skupinah, parih, lahko se gi-
bamo v koloni, krogu, po celem prostoru, hitro, počasi, 
srednje hitro, plešemo stoje, leže, sede, pri tem pa razvija-
mo predvsem gibčnost, gibalne sposobnosti, koordinacijo 
v prostoru, motorični spomin in zavedanje lastnega telesa, 
prostora, ritma, spodbujamo sodelovanje itn. 
 Naše plesne urice vedno začnemo z ogrevanjem in raz-
gibavanjem (preko gibalnih iger), nato pa usvajamo novo 
plesno koreografi jo oz. ples. Plesne elemente koreografi j 
otrokom približam preko zanimivih zgodb, gibalnih iger, 
posnemanja gibanja živali, narave in naravnih pojavov itn., 
nato ponovimo posamezne koreografi je prejšnjih plesnih 
uric. Plesne urice vedno zaključimo z umirjanjem oz. s 
sproščanjem (sprostitvene igre, vizualizacije, masaže, z 
umirjeno glasbo, s tibetanskimi posodami itn.). 
 Otroci se plesnih uric zelo veselijo in izredno radi ple-
šejo, tako deklice kot tudi dečki. Za plesno dejavnost so 
ob koncu leta skoraj vedno zainteresirani vsi otroci, ki z 
rednim izvajanjem igrivih plesnih uric vidno motorično 
napredujejo, njihovo gibanje je bolj skladno, nadzor nad 
telesom se izboljšuje. Da smo jih s plesnimi uricami navdu-
šili za ples, se največkrat jasno pokaže med spontano igro 
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otrok drugega starostnega obdobja, ko nas otroci sami 
prosijo, da zavrtimo glasbo po njihovi želji in nato začnejo 
spontano plesati ter se »igrajo« ples oz. se samostojno, sa-
moiniciativno plesno izražajo, si izmišljujejo svoje plesne 
korake ali sestavijo celo plesne koreografi je na izbrano 
glasbo. 

Zaključne misli
Ples je najstarejše sredstvo za ekspresijo telesnih, ču-
stvenih in duhovnih razsežnosti. Ritmična gibanja, geste, 
petje, glasba so sestavni elementi vseh kultur na našem 
planetu. Ples se začne navadno iz nezaznavnega vzgiba 
naše notranjosti in preraste v eksplozijo energije ali zgolj 
v neutrudno veselje v gibanju. Včasih je ujet v gibalne for-
me, včasih je ena sama improvizacija, zrcalo trenutnega 
občutenja, spajanja z glasbo, ritmom, s partnerjem, sople-
salci in tudi z gledalci. Pojavnih oblik plesa je pravzaprav 
neskončno: ples je otroško rajanje in poskakovanje, je to-
potanje plemena za dež, karneval, balet, ljudski, družabni 
ples itn. V vseh teh oblikah je prvinska narava plesa vidna 
v ritmičnem gibanju telesa ter je neposredno povezana z 
ritmom čustev in občutkov človeka oz. ljudi, ki ga obliku-
jejo (Zagorc in sodelavca 2008, str. 8-10).
 Z izvajanjem plesnih uric lahko na igriv in zabaven na-

čin spodbujamo optimalen razvoj predšolskih otrok, ki ni 
omejen zgolj na razvoj njihovih gibalnih sposobnosti, pač 
pa s pomočjo plesa veliko bolj celostno spodbujamo razvoj 
otroka, saj z njim pravzaprav razvijamo prav vsak aspekt 
posameznikovega načina delovanja, čustvovanja, spozna-
vanja, izražanja, izkušanja ter doživljanja življenja in sveta 
okoli njega.
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Matematične dejavnosti v drugem starostnem obdobju

Povzetek
Teoretičnem delu razmišljam o področju matematike v vrtcu v drugem starostnem obdobju. V praktičnem 
delu prispevka predstavljam projekt s področja matematike, narave in jezika, ki smo ga izvajali v oddelku 
otrok, starih od štiri do šest let. V projektu sem želela pokazati, kako je pomembno, da učenje matematike 
predšolskih otrok temelji na raziskovanju in na aktivnem učenju.
Ključne besede: matematika, raziskovanje, predšolski otrok, matematična dejavnost.

Področje matematike v drugem starostnem obdobju
Otroci v vrtcih imajo veliko priložnosti za sodelovanje 
pri različnih matematičnih dejavnostih in dobiti odgovo-
re na svoja matematična vprašanja. Ko otrok matematiko 
uporablja v igri, se je tudi uči. Iz poskusov in napak pri 
igri, zaradi ponavljanja v enakih in spremenjenih pogojih 
sklepa na splošne resnice. Opazuje osebe okoli sebe, v 
vrtcu največkrat vrstnike in vzgojiteljice, in se uči s po-
snemanjem. Otrok za matematične igre v vrtcu uporablja 
vsakdanje predmete, priložnosti, ob tem govori, uporablja 
svoje roke, noge, da razvija spretnosti, misli; to, kar počne, 
dela z veseljem. V vrtcu srečuje zapise števil, zapise da-
tumov, simbole, grafi čne prikaze, primere geometrijskih 
teles in likov, pa tudi namenske matematične didaktične 
igre. Vzgojiteljice pomagajo otroku razumeti, na kakšen 
način je matematika del vsakdanjega življenja. V igralnici 
mu na dostopna mesta sistematično nastavljajo ustrezne 
igrače, npr.:

• vse, kar nastopa v mnogih koščkih: kocke in razne kon-
struktorje, gumbe, plastične žebljičke, različne sesta-
vljanke, velike in majhne raznobarvne avtomobile, večje 
in manjše žog …;

• številke: odslužene telefone, ploščice s številkami, plastič-
ni denar, družabne didaktične igre s števili, koledarje ...; 

• material za makete in načrte, miselne vzorce in tabele: 
različen karton in papir, razna merila, škarjice, lepilo, 
barvice in fl omastre …

• igrače za igranje z razsutimi snovmi in za merjenje: raz-
lične lončke, tehtnice, vrvice, menzure, merila …

• matematične izobraževalne slikanice in drug simbolno-
-matematični material.

Matematično spodbudno okolje vključuje usmerjene de-
javnosti s področja matematike. Poleg primerov, ki jih po-
nuja Kurikulum za vrtce (1999), si lahko vzgojiteljica zami-
sli še svoje primere. Spodbudno okolje dopolnjujejo prikazi 
na stenah igralnice: prave in papirnate ure, koledarji, pla-
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kati s številkami, načrti, grafi čni prikazi ter različni zapisi, 
npr. dnevni načrt z navedbo ur ali trajanja dejavnosti (šte-
vilke). Vseh ciljev ne dosegamo v enem šolskem letu, saj so 
mišljeni za celotno predšolsko obdobje.

Števila in štetje
Števila ali štetje sta dve ločeni znanji, ki se običajno pri 
otroku šele v petem letu povežeta v skupen sistem. O- 
trok se uči imena za števila v vsakdanjem pogovoru, ob 
pesmicah, rimah, poslušanju štetja odraslega. Dokler ob 
izgovarjanju števil pravilno ne kaže preštetih stvari, vsako 
po enkrat in nobene ne izpusti, še ne govorimo o štetju. 
Lažje mu je kazati predmete, če so urejeni ali simetrično 
porazdeljeni, bližje skupaj in jih je manj, ter težje, če so 
razmetani, med seboj bolj oddaljeni ali jih je več. Počasi 
usvaja tudi pojem števila, vse do takrat, ko zna vstaviti eno 
število med dve drugi, ko ve, katero število je pred in za 
določenim številom in katero število je večje ali manjše 
(Videmšek in Kovač 2001). 

Simboli in povezava med vzrokom in posledico
Otrok je od rojstva naprej obdan s simboli. Ko ga prosimo, 
da prinese žogo, bo prinesel igračo, ko pa mu damo knjigo 
v roko in rečemo, naj poišče žogo, bo pokazal sliko, ki je 
simbol žoge. Osnovni pomen simbolov za matematiko je, 
da s simbolom nadomestimo zapis besede ali izgovorjeno 
besedo za število, razmerje, količino, mero … Otrok se že 
v prvem letu življenja uči razumeti tudi vzrok in posledico 
dejanja, z vsakodnevnimi dejavnostmi pa velikokrat vadi 
poznavanje posledic svojih dejanj: od tega, da se avtomobil 
odpelje, če ga potisne, do tega, da se hiša iz kock podre, 
če ni stabilno sestavljena (Horvat 1987; Marjanovič Umek 
2001). 

Simetrija, geometrijska telesa in liki 
Če je neki predmet simetričen, znamo uganiti, kakšen je 
tisti njegov del, ki ga ne vidimo. Otroku znanje simetrije ne 
pomeni, da bo znal znati določiti simetralo simetričnemu 
predmetu, pač pa uporablja posledice simetrije. Zgodaj ve, 
kako mora nadaljevati nedokončano risbo na drugi strani, 
da bo simetrična. Tudi ne posveča pozornosti osi vrtenja, 
raziskuje pa, kako mora predmet položiti, da se bo kota-
lil. Veliko priložnosti za spoznavanje simetrije nudi tudi 
risanje, prerisovanje in nadaljevanje indijanskih vzorcev, 
vzorcev na pletenih puloverjih, na keramičnih ploščicah, 
tehtanje s »tehtnico na dve skledici«, opazovanje ljudi in 
predmetov v ogledalu. 
 Telesa in liki so splošne oblike, s katerimi opisujemo 
vsakdanje reči. Govorimo o okroglih, trikotnih in pravo-
kotnih prometnih znakih, o kroglicah, kockah, piramidah, 
valjih, o ukrivljenih in ravnih črtah, o robovih, površinah, 
vogalih. Otrok sprejema dogovorjena imena za telesa in 
like. 

Prostor in orientacija
Takoj, ko se otrok zaveda sebe ločeno od prostora, začne 
raziskovati prostor okoli sebe, še posebej intenzivno tedaj, 
ko se zmore premakniti z mesta. Kljub temu da lahko sam 
spozna vse kotičke, pa se sam od sebe ne more naučiti iz-
razov za opisovanje položaja, ki so v vsakdanjem pogovoru 
med ljudmi zelo pogosti. Srečuje se z izrazi za opisovanje 
položaja predmetov (v, na, pred, pod, za, spredaj, zadaj, 
zgoraj, spodaj, levo, desno ...) in pokaže, da izraze razume, 
kasneje pa jih tudi sam uporablja (Marjanovič Umek 2001). 
Izraze za opis položaja otrok lahko sliši že zelo zgodaj, na-
mesto: »Glej, tukaj je tvoj medved!« vzgojiteljica raje reče: 
»Glej, tvoj medved se je skril za škatlo!« ali »Tvoj medved je 
na levi strani škatle!« 

Urejanja in razvrščanje
Urejanje rečemo vsem dejavnostim, ki se končajo tako, 
da nastane med razsutimi objekti neki red. To je lahko 
pospravljanje podobnih reči v škatle ali zlaganje na kupe, 
pa tudi razvrščanje po velikosti, barvi ali drugih lastno-
stih ter ponavljanje zaporedja ali vzorca. Otrok ureja zelo 
zgodaj, opazuje lastnosti in potem skupino predmetov loči 
glede na opazovano lastnost. Razdeljevanju v dve skupi-
ni sledi razvrščanje na več skupin, zato otrok potrebuje 
predmete za urejanje in prostor, ki ga spodbuja k razvr-
ščanju - poličke, škatle, predale, predmete z odprtinami 
različnih oblik, v katere gredo manjši koščki (Videmšek in 
Kovač 2001; Marjanovič Umek 2001). Ko mu vzgojiteljica 
predlaga, da opazuje neko značilnost predmetov, so dani 
predmeti razdelijo le v dve skupini (na primer gumijaste 
in kosmate živali), kasneje pa predlaga značilnosti z več 
možnostmi - od treh različnih barv do ducata različnih 
oblik listov dreves. Za kasnejše zlaganje po velikosti ali ka-
teri drugi naraščajoči ali padajoči lastnosti, kar je temelj 
za razumevanje števil in količin, otrok potrebuje reči, ki so 
podobne in se stopnjujejo po neki lastnosti, npr. lončke, ki 
gredo drug v drugega, podobne predmete, ki se stopnju-
jejo po jakosti barve, poslušanje tihih in glasnejših zvokov. 
Za začetek otrok išče končne krajne vrednosti, npr. belo in 
črno, najsvetlejše in najtemnejše lase, najglasnejši in naj-
tišji zvok (Videmšek in Kovač 2001).

Merjenje
Količine snovi, ki je ne moremo prešteti, lahko opišemo z 
meritvami. Merjenje torej potrebujemo, ko želimo oceniti 
količino tistega, česar ne moremo prešteti. Zato moramo 
znati: določiti, katero količino merimo (dolžino, težo, pro-
stornino ...), izbrati enoto, izmeriti in  prepoznati ali odči-
tati rezultat ali meritev. Ko se otrok rokuje s snovmi, kot 
so pesek, mivka, voda in druge tekočine, veselje pa ima 
tudi s testom, plastelinom in glino, spoznava, da količi-
ne teh snovi določamo tako, da jih merimo in da pri tem 
potrebujemo štetje. Ob snoveh torej potrebuje še različne 
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predmete, ki jih lahko uporabi za enote, pa tudi dostop do 
pravih, standardnih merskih pripomočkov. To pomeni, da 
ima lončke, ki nimajo narisane menzure, pa tudi take, na 
katerih so označeni decilitri in litri, različno dolge vrvice 
ter palice in prave mizarske ter šiviljske metre in različno 
natančna ravnila. V vsakdanjem govoru otrok opazi upo-
rabo standardnih (centimetri, metri, litri, kilogrami ...) in 
nestandardnih (žlica mleka za kolač, število korakov ...) 
enot (Hrovat 1987; Videmšek in Kovač 2001).

Primer iz prakse: povezovanje področij narave, mate-
matike in jezika v načrtovanem projektu za oddelek 
drugega starostnega obdobja
Vzgojiteljica v javnem vrtcu mora dosegati v Kurikulumu 
za vrtce (1999) zapisane cilje na področju matematike in 
hkrati delovati v skladu z načeli v tem dokumentu. Pri iz-
biri načrtovanih matematičnih dejavnosti mora vzbuditi 
zanimanje otrok ali pa izhajati iz matematičnega proble-
ma, ki ga zaznajo in izpostavijo otroci. 

Sajenje semen v sadilne lončke
Z otroki smo se lotili raziskovanja rasti od semena do ra-
stline. Otroci so se aktivno vključili v dejavnost. Načrto-
vani cilji so bili:
• Otrok rabi izraze za opisovanje geometrijskih in fi zikal-

nih lastnosti in položaja (barve, oblike,) velikosti (mate-
matika).

• Otrok odkriva, primerja in spoznava živo in neživo nara-
vo (narava).

• Otrok razvija jezik s pridobivanjem novih besed in s tem 
bogati besedni zaklad (jezik).

Projekt je potekal štiri tedne. Z otroki smo se dogovorili, 
da prinesejo seme fi žola v vrtec. Semena smo pregledali 
in ugotovili, da so različnih velikosti in barv. Pojavila so se 
naslednja vprašanja:
• Ali bodo iz velikih semen zrastle velike rastline? Katere?
• Zakaj dva fi žola nista enake barva? Tudi enako velika nis-

ta.
• Mami je rekla, da je pri nas še preveč mrzlo in suho, da bi 

lahko sadili na vrtu. Kam bomo sadili?
• Moja babi je rekla, da nova semena rastejo bolje kot stara, 

je to res?
Otroci so posadili semena in na postavljena vprašanja so 
dobili ustrezne odgovore. Med sajenjem smo se tudi po-
govarjali, da bomo dogajanje v lončkih opazovali, zato smo 
skupaj narisali plakat, kamor smo risali, kako se fi žol sadi, 
koliko časa kali in kako se rastlina spreminja glede na ve-
likost. Plakat so ustvarjali štiri - do šestletni otroci, ki so 
risali po opazovanju. Pri analizi sem ugotovila:
• da je dejavnost večino otrok pritegnila k sodelovanju,
• da nekateri otroci doma nimajo možnosti, da bi lahko 

opravljali delo na vrtu,
• da so si med seboj pomagali pri sajenju, opazovanju in 

risanju,
• da ena deklica ni pristopila k dejavnosti in je samo opa-

zovala,
• da je za naprej potrebno poglabljati spoznanja o rastli-

nah,
• da so bili motivirani, ker so prišli do določenih ugoto-

vitev.
 
Vrednotenje projekta
Otroci so bili zelo dojemljivi za matematiko. Predvsem 
pa so otroci zelo odprti za osnovne matematične kon-
cepte. Navdušuje jih simetrija, pravilne oblike, enakost 
in neenakost. Z nekaj pozornosti in ustvarjalnosti lahko 
izjemno razvijamo sposobnosti matematičnega dojema-
nja predvsem skozi sproščene dejavnosti in raziskovanje. 
Kurikulum za vrtec določa matematiko kot eno od vse-
binskih področij dejavnosti za delo v vrtcu. Matematika 
je tudi sredstvo za doseganje ciljev na drugih področjih. 
Pomembno je, da se ima vsak otrok možnost učiti na vseh 
področjih matematike in da vzgojiteljica sistematično 
ugotavlja, kaj je vzrok nemotiviranosti posameznega otro-
ka pri določeni dejavnosti. Sodelovanje s starši je na tem 
mestu posebej pomembno. Pomembno pa je tudi sodelo-
vanje med vzgojiteljicami v vrtcu, ki skupaj pridejo do več 
idej in zamisli, kako slediti ciljem matematike in ciljem 
drugih področij.
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MARTIN, 2. st. obdobje,                                                          
mentorica Zdenka Horvat, Vrtec Lendava
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Barbara Lejko, dipl. vzgojiteljica, OŠ Tišina, vrtec Plavček

Vsak dan se naučim česa novega

Kako ste postali vzgojiteljica?
Vzgojiteljica sem postala zelo hitro 
po končanem študiju, kar je na neki 
način privilegij v današnjem času, ko 
je v tej stroki težko najti zaposlitev. 
Najprej sem nadomeščala vzgojitelji-
co na porodniškem dopustu, nato pa 
sem dobila svojo skupino nadobudne-
žev. 

Kakšno izobraževanje in študij ste 
zaključili?
Šolsko pot sem začela v svojem doma-
čem kraju na podružnični šoli v Gede-
rovcih, kjer so domačnost, majhnost 
in pristni odnosi med učenci, učitelji 
in starši vsekakor pustili lepe spomi-
ne. Nato sem šolanje nadaljevala na 
centralni šoli na Osnovni šoli Tišina. 
Srednješolska leta sem preživela na 
Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, 
smer predšolska vzgoja. Šolanje sem 
zaključila leta 2011 kot zlata matu-
rantka z vsemi možnimi točkami na 
maturi. Nato sem nadaljevala štu-
dij na Univerzi v Mariboru, kjer sem 
študij leta 2015 uspešno zaključila z 
diplomskim delom Interesno športne 
aktivnosti pod mentorstvom preda-
vatelja Mirana Muhiča. Še istega leta 
sem opravila pripravništvo in stro-
kovni izpit.

Ste našli v vrtcu na začetku po-
klicne poti to, kar ste pričakovali? 
Menim, da sem šele na začetku po-
klicne poti spoznala, kaj pomeni 
vzgojiteljica v polnem pomenu bese-
de. Tako na začetku ni bilo časa raz-
mišljati, kaj pričakovati, ampak sem v 
delo zagrizla s polnimi pljuči, saj sem 
čutila, da to dolgujem mojim korenja-
kom, ki so se mi takoj prirasli k srcu. 
V veliko oporo pri tem mi je bila moja 
pomočnica, ki je verjela vame, mi stala 
ob strani, za kar sem ji še danes hva-
ležna. Na začetku poklicne poti sem v 
kolektivu našla oporo tudi v vzgojite-
ljici iz sosednje skupine, ki mi je bila 
s svojo pozitivno energijo in nasveti 

res v veliko pomoč. Kar je pravzaprav 
prava redkost pri tem poklicu glede 
na to, da prevladuje ženski kader.

Kaj vam je sedaj pri vzgojiteljskem 
delu najbolj všeč? Zakaj?
Pri tem poklicu mi je najbolj všeč, 
da mi dopušča veliko kreativnosti in 
svobode. Da se vsak dan nekaj novega 
naučim, bodisi od otrok, staršev, so-
delavk, da se ne samo profesionalno 
ampak tudi osebnostno razvijam na 
vseh področjih.

S čim ste se pri vzgojiteljskem delu 
najteže sprijaznili?
Pri vzgojiteljskem delu sem se verje-
tno najtežje sprijaznila prav z dinami-
ko odnosov v ženskem kolektivu, ven-
dar sem z leti dobila trdo kožo, da me 
stvari ne vržejo iz tira in da ostajam 
zvesta svojim načelom.

Pri čem sodelujete z drugimi vzgo-
jitelji v vašem vrtcu?
V vrtcu sodelujem na različne načine, 
saj to zahteva poklic vzgojiteljice. Tako 
spoznaš različne osebnosti in hkra-
ti tudi sam osebnostno rasteš. Tako 
sodelujem že pri sami izvedbi kuri-
kularnih dejavnosti, bodisi oboga-
titvenih dejavnosti, npr. pri športnih 
delavnicah, pevskemu zboru, folklori, 
organizaciji popoldanskih dejavno-
stih v vrtcu, npr. izletih, delavnicah s 
starši in delavnicah za predšolske ot-
roke v romskem naselju. Sodelujemo 
tudi s kolegialnimi hospitacijami in 
kar je zame najpomembnejše, da so-
delujemo tudi izven delovnega okolja, 
zato sem sama velikokrat tudi organi-
zator različnih »team buldingov«.

Kako se pripravljate za izvajanje 
kurikula v svojem oddelku otrok? 
Ključnega pomena pri načrtovanju 
zame predstavljajo moji otroci, od 
njih črpam veliko idej. Prav tako se 
ne obremenjujem, kaj počnejo druge 
vzgojiteljice v drugih oddelkih, zana-

šam se na svojo avtonomnost. Res se 
mi zdi škoda, da se tega ne poslužuje 
vsaka vzgojiteljica. Za dobro izvedbo 
pa so ključni pogovori z mojo pomoč-
nico, s katero potem neko idejo obli-
kujeva do realizacije tako s pogovori 
v živo, pa tudi preko elektronske po-
šte, telefonskih klicev. Veseli me, da 
sva obe fl eksibilni in se ne ukvarjava 
z najinim delovnim časom, ampak 
nama rezultati, veselje in pogum naji-
nih otrok v oddelku dajejo nov zagon.

Gibanje je v kurikulu najbrž vaše 
močno strokovno področje? Kako 
lahko izkoristite svoje znanje s 
področja športne vzgoje?
Res je, gibanje je moje močno stro-
kovno področje in sama z otroki tudi 
zelo rada izvajam številne gibalno-
-športne dejavnosti, ki so osmišljene. 
Da se zavedam, kako pomembno za-
znamujemo otrokov gibalni razvoj na 
predšolskem področju, to pripisujem 
mojima predavateljema na Pedagoški 
fakulteti, Miranu Muhiči in Mihu Ma-
rinšku, ki sta nas v času študija res 
opremila z uporabnim znanjem. 

Kje ste lahko svoje uporabno zna-
nje izkoristili?
Znanje sem izkoristila že tako, da 
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sem v našem vrtca prva začela izvajati 
kontinuirane vadbene ure, kar na ža-
lost do mojega prihoda v našem vrtcu 
ni bila praksa. Da vsak teden izvaja-
mo vadbene ure v športni opremi, je 
zame velik dosežek, saj tako otrokom 
ne samo privzgajamo aktiven življenj-
ski slog, ampak se tudi dodatno urijo 
v preoblačenju, skrbi zase. Prizade-
vam si, da gibanje povezujem tudi z 
ostalimi kurikularnimi področji, da 
otrokom kljub številnim projektom 
vsak dan zagotovim gibalno aktivnost 
preko jutranjega razgibavanja, gibal-
nih minut, pohodov, sprehodov, igre 
v gozdu ipd.

Kaj je vaš dosedanji največji stro-
kovni dosežek, na katerega ste še 
posebno ponosni? 
Moj največji dosežek je, ko je moj trud 
in trdo delo poplačano z objemom, 
nasmehom in uspehi otrok in da to 
prepoznajo, cenijo in spoštujejo star-
ši. Noben strokovni naziv se ne more 
meriti s trenutki, ki jih preživim s svo-
jimi otroki v igralnici. Med največje 
strokovno dosežke pa zagotovo uvr-
ščam predstavitve na mednarodnih 
konferencah, še posebej te, ki so po-
tekale v strokovni angleščini.

Vam je ostal v spominu kakšen po-
seben dogodek, morda anekdota iz 
vašega vzgojiteljskega vsakdana? 
Jo lahko zaupate tudi nam? 
Anekdot iz vzgojiteljskega vsakdana je 
bilo kar nekaj, vendar jih bom obdrža-
la zase. Vsega vam pa tudi ne morem 
razkriti.

Tudi prav! Ste s čim razširili svoje 
vzgojiteljsko delo mimo opisa del 
in nalog za vaše delovno mesto?
Vzgojiteljsko delo nenehno dopolnju-
jem s pisanjem strokovnih člankov 
za različne zbornike dobrih praks 
na področju vzgoje in izobraževa-
nja. Prav tako sem že preizkusila s 
predstavitvijo svojega dela na stro-
kovnih posvetih doma in v tujini. Pred 
kratkim sem izvajala praktično de-
lavnico z dijaki predšolske vzgoje na 

Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. 
Aktivna sem tudi pri sami promociji 
vrtca, pri izdelavi različnih letakov in 
plakatov. Režirala sem tudi promocij-
ski video našega vrtca.

Ste vključeni v kakšno mednaro-
dno sodelovanje?
Sem koordinatorica prvega mednaro-
dnega Erazmus projekta START: Za-
gotavljanje lažjih prehodov v zgodnjih 
letih in v sklopu projekta aktivno iz-
vajam delavnice v romskem naselju z 
romskimi družinami. Preizkusila sem 
se tudi že mentorstvu dijakom pred-
šolske vzgoje na praktičnem usposa-
bljanju.

Kakšne so izkušnje z obiski ali s 
sodelovanjem z vrtci v tujini? 
Kot koordinatorica prvega medna-
rodnega Erazmus projekta imam kar 
nekaj izkušenj z mednarodnimi so-
delovanji. V letošnjem šolskem letu v 
vrtcu zaključujemo implementacijo 
triletnega mednarodnega Erazmus 
projekta START: Zagotavljanje lažjih 
prehodov v zgodnjih letih. Cilj pro-
jekta je izoblikovati kontinuirane de-
javnosti za otroke, da jih omogočimo 
lažjo tranzicijo iz družinskega okolja 
v vrtec in nato kasneje iz vrtca v šolo. 
Ker smo vrtec v neposredni bližini 
šole, smo v času projekta poglobili 
sodelovanje s šolo. V okviru projekta 
sem se udeležila mednarodnih kon-
ferenc v Bologni v Italiji in Bruslju 
ter Gentu, prav tako sedemdnevnega 
treninga v mestu Corby v Angliji in 
organizirala sem petdnevni trening v 
Sloveniji v našem vrtcu in šoli.

Kako sodelujete s starši? Menite, 
da imate dovolj kompetenc za vse 
situacije, ki nastanejo v odnosih s 
starši? 
S starši sodelujem vsakodnevno. 
Ključno pri tem se mi zdi, da s star-
ši kot vzgojiteljica zgradiš odprt in 
odkrit odnos. Da si dostopen, da jim 
prisluhneš, da z njimi poklepetaš in 
da jim tudi kaj zaupaš o sebi. Tako se 
s tabo poistovetijo, ti zaupajo in kar 

je bistveno, potem tudi lažje skladno 
delujemo. Situacije, ki nastanejo s 
starši, so res raznovrstne in vsak dan 
se naučiš nekaj novega. Vendar me-
nim, da je ključnega pomena v odno-
sih, da si kot vzgojitelj postaviš mejo, 
preko katere staršu ne dovoliš iti in da 
iskreno podaš svojo opažanja. Včasih 
je kar težko, vendar je pomembno, da 
se zavedaš, da so starši veliko bolj ču-
stveno vpleteni, saj vendar gre za nji-
hove otroke.

Kaj je po vašem mnenju trenutno 
najbolj aktualna problematika v 
vrtcih? 
Menim, da je to sodelovanje z različ-
nimi starši. Od tistih preveč zaščitni-
ških do tistih, ki so preveč popustljivi 
in jih je potrebno nenehno izobra-
ževati o pomenu meja in doslednos-
ti - ne samo v vrtcu, ampak tudi v 
družinskem okolju. Starši se premalo 
zavedajo, da se je z otrokom potrebno 
ukvarjati, da ni dovolj, da otrok je, kaj-
ti vrtec mame in očeta ne more na-
domestiti. 

Kaj predlagate reviji Vzgojiteljica?
Pomembno je, da s svojim delovanjem 
še naprej skrbite za dvig ugleda vzgo-
jiteljskega poklica.

Trudili se bomo. Hvala za vaše so-
delovanje. 

JERNEJA, 2. st. obdobje,                                                          
mentorica Nataša B. Jug,                

Vrtec Medo, Prevoje Šentjur
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Martina Jaunik, prof. šport. vzgoje, Vrtec Tezno Maribor

Planet barv in čustev 

Povzetek 
V prispevku bom predstavila spodbujanje socialnega in emocionalnega učenja pri predšolskih otrocih. 
V zapisani dejavnosti je bil poudarek na samozavedanju, samoobvladovanju in razvijanju spretnosti za 
medsebojno sodelovanje ter razvijanju pozitivnih odnosov. Pri aktivni vključenosti otrok v dejavnost je 
pomembno spodbudno učno okolje, skrbno izbrana motivacija ter izhajanje iz otrok. Sama sem kot rdečo 
nit dlje časa trajajoče dejavnosti izbrala izmišljeno zgodbo z naslovom Planet barv in čustev, ki so jo otroci 
postopoma spoznavali.
Ključne besede: vključenost otrok, čustva, pozitiven odnos.

»Povezava med čustvi in vedenjem je eden izmed po-
membnih razlogov za vzgojo čustev v predšolskem obdob-
ju. Če želimo, da se bodo otroci uspešno soočali s svojimi 
čustvi in čustvi drugih, morajo čustva najprej razumeti, 
šele nato so jih sposobni prepoznati, izraziti in nadzoro-
vati«. (Kašnik Janet idr., 2009, str. 70) 
K dejavnosti me je spodbudil celoletni interni projekt na-
šega vrtca z naslovom Spodbujanje socialnega in emocio-
nalnega učenja predšolskih otrok v vrtcu. Vodja projekta 
je svetovalna delavka v vrtcu. Dejavnost sem izvajala v od-
delku otrok od 4 do 6 let. Sledila sem naslednjim ciljem:
• otrok izraža različna čustva, občutke, čustvena stanja in 

počutje ter jih zaznava pri drugih (samozavedanje),
• otrok uporablja osnovne veščine za reševanje konfl iktnih 

situacij z drugimi otroki (samoobvladovanje),
• otrok se vključuje v sodelovalno igro z vrstniki (spret-

nosti za medsebojno sodelovanje in razvijanje pozitivnih 
odnosov).

Usmerjena dejavnost se je povezovala z izmišljeno zgodbo, 
s katero so se otroci postopno seznanjali. Zgodba je prire-
jena iz knjige Da sije sonce (str. 106). Naslov zgodbe v knjigi 
je Pisani planet. Naslov naše zgodbe, ki sem jo priredila in 
dala poudarek na čustva, je bil Planet barv. Zgodba govori 
o okroglem planetu, na katerem so bile štiri države: zelena, 
rdeča, modra in rumena. V Zeleni državi je bilo vse zeleno: 
hiše, ulice, avtomobili, telefoni … Tudi otroci in odrasli so 
bili zeleni. V Rdeči državi je bilo vse rdeče: drevesa, kolesa, 
lizike, pijače … Tudi otroci in odrasli so bili rdeči. V Modri 
državi je bilo vse modro: ulice, svetilke, pohištvo, gugalni-
ce … Tudi otroci in odrasli so bili modri. V Rumeni drža-
vi je bilo vse rumeno: rože, papir, bolnišnice, vrtci … Tudi 
otroci in odrasli so bili rumeni. Ko so se otroci rodili, so 
bili še pisani. Ampak odrasli so jih gledali z zelenimi, rde-
čimi, modrimi in rumenimi očmi. Ljubkovali in negovali so 
jih z zelenimi, rdečimi, modrimi in rumenimi rokami, dok-
ler niso otroci postali enobarvni. Prebivalci posameznih 
držav so se oblačili v barve svoje države in nosili klobuke 
istih barv. Prav tako je imela vsaka država svojo kulturo, 
navade in običaje. V vsaki državi so imeli svojo prehrano in 
pijačo, ki se je razlikovala od drugih. Čeprav so ljudje v po-

sameznih državah vedeli drug za drugega, so se trudili, da 
se niso družili. Niti pogledati se niso hoteli. In če je v Rdeči 
državi slučajno zrasla rumena cvetlica, so takoj poklicali 
24 policistov, da so jo čim prej odstranili.
 Med pripovedovanjem zgodbe sem planet risala na ve-
lik bel list. Tudi sami smo se razdelili v štiri skupine glede 
na štiri omenjene barve. Otroci so dobili »klobučke«, ki 
smo jih predhodno naredili, vendar takrat še niso vedeli 
čemu so namenjeni. Otroci nimajo vedno iste barve klo-
bukov. Včasih si zjutraj sami izberejo barvo, včasih otro-
ke naključno razdelim v skupine po barvah. Po spoznanju 
prvega dela zgodbe smo se v skupinah pogovarjali: Kaj 
počnejo v Rumeni, Modri, Zeleni, Rdeči državi? Kaj jedo 
v posameznih državah? Prav tako so v skupinah potekale 
naslednje dejavnosti: 
• v likovnem kotičku: risanje planetov rdeče, rumene, ze-

lene, modre barve …
• v pogovornem kotičku: pogovor o posameznih čustvih 

glede na barvo, ki jo imajo ob pomoči situacijskih kartic,
• v konstrukcijskem kotičku: sestavljanje države posame-

zne barve iz materiala, ki ga imajo v kotičku,
• v jezikovnem kotičku: pripovedovanje otrok, kako poteka 

dan v posamezni državi, kaj počnejo, s čim se igrajo, kaj 
poslušajo, vonjajo, tipajo, opazujejo, kaj okušajo (hrana, 
pijača) ipd. 

Osredotočili smo se na vsa čutila. Vse odgovore smo spro-
ti beležili. Občasno smo dodali še kakšen samostojen ko-
tiček, kjer so otroci manipulirali s sredstvi iz igralnice. 
Takrat so lahko otroci manipulirali le s sredstvi, ki so bila 
enake barve kot njihova barva »klobučka«. Npr.: otroci z 
rdečimi klobučki so risali z rdečimi barvicami, se igrali z 
rdečimi kockami ipd.

Nadaljevanje zgodbe
Na planetu, kjer so bile štiri države različnih barv, so živeli 
tudi otroci, ki so bili ob rojstvu še pisani. A sedaj niso več, 
sedaj so enobarvni. Tako kot vsi otroci na svetu, so se tudi 
ti otroci najraje igrali. Včasih so se igrali blizu mej sose-
dnjih držav in pokukali čez ograjo. Zelo so si želeli, da bi se 
družili med seboj, vendar so se bali, kaj bodo rekli njihovi 
starši. Sčasoma so barve posameznih držav zelo vpliva-
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le na otroke v posamezni državi. Otroci v Rdeči državi, z 
rdečimi obrazi, so od toliko rdeče barve postajali zelo jez-
ni. Otroci v Modri državi so se od vse te modrine začeli 
slabo počutiti in so veliko jokali od žalosti, da so v državi 
od solz nastajali majhni modri ribniki. Otroci v zeleni bar-
vi so sčasoma postali prestrašeni. Otroci v rumeni barvi 
so od rumene barve poskakovali od veselja in bili nadvse 
dobre volje.
 Na list, kjer smo imeli narisan planet, smo k vsaki državi 
določene barve, dodali čustvo, ki je tam prevladovalo. Ot-
roci so se odločili, da bodo zgodbo o planetu barv poime-
novali Planet barv in čustev.
 Sledil je pogovor o čustvih. Nič ni narobe z različnimi 
čustvi. Vsak je kdaj jezen, prestrašen ali žalosten. S tem 
ni nič narobe! S svojim počutjem in čustvi, ki jih nosimo v 
sebi, lahko vplivamo tudi na druge otroke, zato je prav, da 
se teh čustev zavedamo in jih obvladamo, če je to potreb-
no. Postopno so nastajali štirje plakati na temo čustev:
• Kdaj smo jezni, veseli, žalostni, prestrašeni?
• Kako se počutimo, ko smo jezni, veseli, žalostni, prestra-

šeni?
• Kakšni so naši gibi, kadar smo jezni, žalostni, veseli ali 

prestrašeni?
Vzporedno smo izvajali že znane dejavnosti ter dodali ko-
tiček s plastelinom in kartone z obrazi brez izrazov. Otroci 
so z manipuliranjem plastelina na obraze naredili čustva.

Zgodbe še ni konec …
Nekega dne se otrok iz Rumene države vseeno odloči, da 
bo odšel na drugo stran ograje. Bil je zelo dobre volje, zelo 
srčen otrok in ni mu bilo všeč, ko je opazoval otroke na 
drugi strani ograj, kako so jezni, žalostni ali prestrašeni. 
Ker je raje poslušal svoje srce, se ni oziral na starše in je 
hitro zlezel skozi luknjo ograje v Modro državo.
 Ko je rumeni deček prišel do modrega otroka, ga ta 
sprva niti pogledati ni želel. Sčasoma ga je le pogledal in 
se začel norčevati iz njegove barve klobuka, njegovih las, 
njegovega glasu, tega, kako se giblje … Rumen deček, ki je 
bil vedno dobre volje, je počasi postal žalosten in bi skoraj 
zajokal, ko se je odločil, da bo pogumen. Odšel je nazaj na 
svojo stran ograje. V srcu je čutil veliko žalost, zato je trik-
rat globoko vdihnil, nato je preštel do deset in se pomiril. 
Naenkrat je na drugi strani ograje zagledal zelenega ot-
roka, ki je bil videti zelo prestrašen. Deček ni obupal, ste-
kel je do ograje, splezal skozi luknjo in pozdravil zelenega 
fanta, ki ga je začudeno pogledal. Rumeni deček se je takoj 
počutil bolje - dobil je vrnjen pogled. Prijel ga je za roko in 
deček mu je vrnil rahel stisk roke, skupaj sta se zavrtela in 
sedaj se je na obrazu obeh dečkov narisal nasmeh. 
 Ponovno je sledil pogovor o dejanjih in počutju: kaj se je 
zgodilo, kako bi ravnali otroci, katera so prijazna ravnanja, 
kaj nas spravi v boljšo voljo ipd. Eden največjih razlogov za 

občutek sreče je to, da naredimo nekaj lepega za druge. Če 
nekoga osrečimo, se tudi sami počutimo dobro. Ogledali 
smo si videoposnetek dobrih del in na hodniku nastavili 
barvne kroge. Vanje smo zapisali nekatera dobra dela. Pri-
jazna dejanja so lahko dopisali tudi starši (a le, če je otrok 
doma storil kakšno prijazno dejanje). Starši so bili navdu-
šeni nad zgodbo, ki so jo otroci pripovedovali doma in nad 
dobrimi deli, ki so jih želeli izvajati. Prav tako so otroci k 
dobrim delom spodbujali starše. Krogi v garderobi so se 
hitro napolnili in otroci so vsak dan z veseljem prisluhnili, 
ko sem jim prebirala dobra dela. Vsak je prepoznal v njih 
svoje dobro delo in dobil ob tem še kakšno novo idejo.

Zaključek zgodbe
Ko so drugi otroci videli, kako sta oba otroka vesela, so 
počasi tudi sami začeli uhajati skozi luknje ograje in se 
družiti med seboj. In glej! Na obrazih rumenih otrok so 
se pokazale rdeče pike, na modrih otrocih zelena oblači-
la, na rdečih modra znamenja in na zelenih rumeni lasje. 
Na začetku niso opazili sprememb, vendar več kot so se 
družili, bolj pisani so postajali. Pisana pa ni bila le njihova 
zunanjost, ampak tudi njihove misli, ljubezen in želje. To 
so spoznali tudi odrasli, ki so prav tako postajali vedno bolj 
pisani. Planet barv in čustev se je tako počasi spreminjal 
v Pisan planet. In na Pisanem planetu je bilo bolj veselo in 
zanimivo. Še nikoli do sedaj se ljudje niso tako dobro po-
čutili, še nikoli do sedaj jim ni bilo tako lepo.
 Od tega dela zgodbe naprej je bil v ospredju cilj: razvija-
ti in krepiti veščine sodelovanja, spoštovanja, upoštevanja 
različnosti ter prevzemanja odgovornosti. 
Sledile so dejavnosti v skupinah. Tokrat so v kotičkih 
otroci z različnimi barvami kap.
• Likovni kotiček: skupno risanje na velik bel papir vsak s 

svojo barvo - nastane skupinska slika Pisanega planeta.
• Čutni kotiček: pogovor o posameznih čustvih, razpore-

janje v prave predalčke; otrok s posamezno barvo kape 
vleče ustrezno čustvo in ga predstavi drugim.

• Konstrukcijski kotiček: sestavljanje Pisanega planeta, 
vsak otrok s svojo barvo kocke prispeva k skupni podobi 
mesta.

• Jezikovni kotiček: pripovedovanje otrok, kako poteka 
dan na Pisanem planetu.

• Dodaten kotiček s plastelinom: manipuliranje s plasteli-
nom (čustva na obrazih).

Evalvacijski razmislek
Otroci so v dejavnostih uživali, si med seboj pomagali, so-
delovali. Ves čas so bili aktivno vključeni v dejavnosti ter 
z nestrpnostjo čakali, kdaj bodo slišali nadaljevanje zgod-
be. Ugotovili smo, da je smeh lahko »nalezljiv«, zato smo 
izdelali »smejalni stroj«. Zavedali smo se, da ne moremo 
biti vedno dobre volje. Vedeli smo, da se moramo s svoji-
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Vesna Doles Rozman, dipl. vzgojiteljica in dipl. soc. delavka, Vrtci Brezovica

Spoznavanje in razumevanje sinergetično-generičnih načel in elemen-
tov delovnega odnosa v skupini ‘’Kairos’’

Povzetek
Vrtec je sistem, v katerem se dogajajo številne interakcije, ki potekajo v vseh smereh. Sistem, ki ga pred-
stavlja vrtec, lahko vnaša spodbudne dejavnike za spremembe spoznavno-čustveno-vedenjskih vzorcev. 
V prispevku bom predstavila potek dela skupine »Kairos«, kjer smo, v okviru strokovnega aktiva vrtca, 
spoznavali in uporabljali sinergetično-generična načela in elemente delovnega odnosa iz znanj socialne-
ga dela.
Ključne besede: sinergetično-generična načela, elementi delovnega odnosa, skupina »Kairos«, spre-
membe. 

mi čustvi soočiti. Prav je, da upoštevamo posameznika, ki 
se morda ne počuti najbolje, mu prisluhnemo, mu damo 
priložnost, da izrazi svoja čustva, nato pa je naša naloga, 
da mu skušamo pomagati, da se bo počutil bolje. Iskali 
smo sredstva in načine, kako izboljšati razpoloženje otrok, 
kadar niso najboljše volje. S to aktivnostjo se spodbujajo 
tudi socialne kompetence (sposobnost izražanja, sposob-
nost prisluhniti, vživeti se v drugega, opaziti stisko drugih 
…). Naredili smo si semafor počutja, kjer so otroci ozna-
čili svoje počutje tekom dneva. Sedaj so otroci na svoje 
klobučke nalepili trakove drugih barv in so s tem tudi nji-
hovi klobučki postali pisani. Posegali so po vseh sredstvih 
v igralnici ne glede na njihovo barvo ali značilnost.
 V krogu prijateljstva smo se veliko pogovarjali, kaj 
je čustvo, kako nastane in kako lahko različna čustva 
spoznavamo pri sebi in pri drugih. Npr.: ko sem jezen, sem 
ves rdeč v obraz, govorim zelo glasno, od jeze bi počil. Pri 
tebi vem, da si jezen, ker … V pogovor smo vključili obraze 
čustev. Otroci so vlekli kartice s čustvi, nato so jih poime-
novali, prikazali … Opisali smo obrazne poteze posame-
znega čustva …
 Vključili smo tudi glasbo. Ob »nevtralni« tihi glasbi so 
se skušali otroci poglobiti vase in ugotoviti, katero čustvo 
je trenutno prevladovalo v njih; ali so bili srečni, žalostni, 
prestrašeni … Obraze čustev smo položili na tla in po kon-
čani glasbi se je vsak otrok postavil k tistemu obrazu, ki 
v je največji meri ustrezal njegovemu trenutnemu čustvu. 
Imeli so tudi možnost, da so povedali, zakaj so se tako od-
ločili. Če je bilo potrebno, smo skupaj iskali rešitve. Npr.: 
če je koga bilo strah, smo se pogovorili, kako mu pomagati 

ipd. Naredili smo barvno oz. pisano lestvico čustev, ki smo 
jo namestili v igralnici. Posameznim čustvom smo določili 
barvo.
 Sledil je nov izziv: Ali lahko glasba vpliva na čustvo ot-
roka? Prisluhnili smo glasbi, ki je nakazovala različna raz-
položenja. Ali bo otrok na podlagi glasbe spremenil svoje 
prvotno mišljenje (ko se je umiril in poglobil vase) ali bo 
ostal pri istem čustvu kot prej. Otroci so se ob glasbi giba-
li - v ospredju je bila improvizacija gibov (kdor želi, lahko 
zapre oči).
 Sedaj se je pokazal interes otrok, da izvedemo ples 
otrok s Planeta barv (od improvizacije k naučenim gibal-
nim motivom). Tudi to dejavnost smo izpeljali in se na kon-
cu posneli ter posnetek pokazali staršem.
 Sprva je bila dejavnost načrtovana za obdobje dveh te-
dnov, a se je kasneje izvajala skoraj cel mesec, saj so otroci 
pokazali veliko zanimanje za dejavnosti ter želeli dejav-
nost nadgraditi s plesom čustev na Planetu barv. Otroci 
so se po končani dejavnosti bolje zavedali svojih čustev in 
čustev drugih, bolje so obvladovali svoja čustva ter zaz-
navali čustva drugih. Otroci v skupini so se povezali in se 
zavedali dejstva, da k dobremu počutju v skupini prispeva 
vsak posameznik in vsi skupaj. Vsak posameznik čuti pri-
padnost skupini, je pomemben in mora biti slišan.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in 
Zavod RS za šolstvo.
Kašnik Janet, M., Janet, E., Senica, M., Kališnik Šavli, M., Praper, P., Be-
zenšek, J. … Pogorevc, N. (2009). Da sije sonce. Didaktične igre za razvoj 
otrokovih kompetenc na področju preprečevanja zasvojenosti. Ljubljana: 
Zavod RS za šolstvo.

Dvajset let sem soudeležena v procesu ustvarjanja, so-
delovanja, učenja, v procesu igre in odkrivanja novih ko-
rakov delovanja na področju predšolske vzgoje. V iskanju 
novega znanja sem se vpisala na Visoko šolo za socialno 
delo in kasneje nadaljevala študij na magistrskem progra-
mu Socialno delo z družino. Tekom študija sem spoznala 
prednosti poznavanja in uporabe elementov delovnega 
odnosa in sinergetično-generičnih načel kot pomembnih 
soustvarjalcev znanja za ravnanje v vrtcu. To je znanje, ki 

med drugim spodbuja, da se udeleženci v vrtcu počutijo 
dovolj varno, da poizkusijo nekaj novega, drugačnega ter z 
malimi koraki ustvarjajo akcije v smeri želenih izidov.
 Z vnašanjem teorije v prakso sem najprej začela pri 
svojem delu, kasneje pa pridobljeno znanje predstavila 
sodelavkam. Vem, da se lahko elementi in načela v vrtcu 
že uporabljajo, vendar sem jih želela poudariti, predstaviti 
in ozavestiti v socialno-delovnem jeziku oziroma s preva-
janjem obeh jezikov - iz socialno-delovnega v pedagoški 
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jezik in obratno. Pri tem pa spoštovati avtonomnost in pri-
spevek obeh strok pri soustvarjanju izboljšave dela s starši 
in z otroki.

Zakaj sinergetično-generična načela in elementi de-
lovnega odnosa v vrtcu?
Poznavanje sinergetično-generičnih načel in elementov 
delovnega odnosa pripomore k raziskovanju, kaj se lahko 
iz neke situacije ali odnosov naučimo in kaj lahko spre-
menimo. V določenih trenutkih se mi zdi, da ostajamo 
na stopnji, ki jo O'Hanlon imenuje »drugi val« (Čačinovič 
Vogrinčič 2008, str. 14). Usmerjeni smo na sam problem, ki 
ga napihujemo, da nas prevzema in postaja večji in večji, 
mi pa ostajamo v vlogi žrtve in stvari jemljemo zelo oseb-
no, tako na delovnem kot tudi na osebnem področju. Ve-
likokrat reagiramo po principu »več istega«. Na situacije 
se odzivamo s ponavljajočimi se odzivi, vzorci, reakcija-
mi, reševanjem situacije, ker smo pač tako navajeni ali pa 
vzdržujemo obrambne mehanizme, da se nam ni potrebno 
spreminjati. Ob tem pa celo pričakujemo, da se bodo stvari 
spremenile same od sebe. 
 Sinergetično-generična načela in elementi delovnega 
odnosa nas spodbudijo, da si dovolimo pogledati na situa-
cijo z več zornih kotov, skozi oči otroka, starša, sodelavca. 
Opomnijo nas, da odstopimo s pozicije vedočega, goto-
vega odraslega, ki lahko s svojimi ukrepi, razlago, kritiko, 
dopovedovanjem spremeni drugega. Spodbudijo nas, da 
otroku in sebi ponudimo okolje, kontekst, pogoje, v katerih 
se bomo vsi udeleženci počutili dovolj varno, da poizkusi-
mo nekaj novega, drugačnega. Si zagotovimo čas, da nova 
spoznanja in čustva okrepimo, ponovimo, stabiliziramo. 
Razumemo pomen malih korakov ter si podarimo pohvale 
in praznovanja ob malih napredkih. Sinergetika nam poda 
spoznanje, da moramo z vsakim otrokom posebej razisko-
vati, kaj mu pomaga in enako omogočiti tudi sebi kot vzgo-
jiteljici. Se zavedati, da smo pomemben vzgled, se iztrgati 
iz krempljev rutine ter poiskati alternative neučinkovitim 
besedam in vedenjem (Šugman Bohinc 2011).
  Sinergetično-generična načela so: ustvarjanje pogojev 
za stabilnost; razlikovanje vzorcev sistema; upoštevanje 
in krepitev občutka, da si je smiselno prizadevati za spre-
membe; razlikovanje nadzornih parametrov - kaj energi-
zira sistem; destabiliziranje vzorca - krepitev odklona s 
pomočjo spremenljivke nadzora; upoštevanje »kairósa« - 
omogočanje časovne uglašenosti, koordinacije, sozvočja; 
omogočanje prekinitve simetrije med starimi in novimi 
vzorci; stabiliziranje nastalih novih vzorcev (Šugman Bo-
hinc v Kodele in Mešl 2013). Elementi delovnega odnosa 
so: dogovor o sodelovanju, instrumentalna defi nicija pri-
mera, soustvarjanje rešitev, osebno vodenje, perspektiva 
moči, etika udeleženosti, znanje za ravnanje, ravnanje s 
sedanjostjo (Čačinovič Vogrinčič 2008).

Predstavitev dela skupine »Kairos« v vrtcu
V okviru strokovnega aktiva sem dve leti vodila skupino 
»Kairos«. Kairos je beseda grškega izvora, ki pomeni pravi 
trenutek ali trenutek priložnosti. Gre za situacijo, ki pote-
ka v sedanjem času in jo imenujejo »zdaj trenutki«. Npr. ko 
se vsi hkrati spogledamo, se nečemu nasmejemo, se hkrati 
ustavimo v močnem čustvu žalosti in se utrne solza, ko se 
ustvari ozračje zmede ali ko vsi hkrati zagledamo, da smo 
prišli do meje nečesa znanega, da je na vidiku možnost za 
premik k novemu. Kairos kot enkratna priložnost, v na-
sprotnem primeru pa »mimohodka«, zamujena priložnost 
(Šugman Bohinc 2011).
 Strokovnim delavkam vrtca sem predstavila koncepte 
delovnega odnosa ter sinergetično-generična načela. Po-
samezna srečanja sem podkrepila z delavnicami in doma-
čimi nalogami. Srečanja so bila razporejena na 6 delov po 
3 šolske ure. V skupini je bilo 16 vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic. Za sodelovanje so se odločile same, kar pome-
ni, da je bila tako vzpostavljena minimalna motivacija za 
sodelovanje, ki pa je eden od pogojev za občutek varnosti, 
učenje, sodelovanje, izpraševanje (Šugman Bohinc 2011).
Pričakovanja udeleženk skupine »Kairos« so bila:
• izmenjava izkušenj,
• pridobiti informacije, nova znanja kot pomoč pri delu,
• nov pogled v reševanje različnih situacij,
• obnovitev znanja, 
• ideje, kako se lotiti izzivov,
• konkretno navodilo, kako voditi pogovor, npr. s starši,
• da bo nekaj preizkušenega,
• da se imamo »fajn«, delovno vzdušje, da bom na koncu 

rekla: »A je že konec?«,
• predstavitev teorije na način, da bom laže umestila svoje 

izkušnje v koncept,
• izvedeti več o soustvarjanju, kako poteka, na kakšen na-
čin.

Cilji, ki sem si jih izbrala za vodenje skupine: spoznavanje 
sinergetičnih načel in elementov delovnega odnosa v vrt-
cu; pogled na pedagoško prakso z različnih zornih kotov; 
najti alternative besedam skozi različna področja dejav-
nosti; prevajanje iz socialnega v pedagoški jezik in obra-
tno; preverjanje razumljenega in možnosti uporabe pri 
pedagoškem delu v vrtcu.
 Teme: sinergetično-generična načela; etika udeleže-
nosti in perspektiva moči; koncept delovnega odnosa; je-
zik in drža vzgojitelja; glas otroka; zaključek - praznovanje.
Potek srečanj: pogled nazaj, kaj se je dogajalo na prejšnjem 
srečanju; igra, za sproščanje, povezovanje skupine, 
ustvarjanje varnega prostora, zaupanje, čas za uglašenost, 
humor, smeh, da se je slišal glas vseh udeleženk; teoretični 
del - predstavitev načrtovanih tem; delavnica - utrditev 
slišanega preko plakatov, likovnih delavnic, zgodb, izku-
šenj, reševanja situacij, delovnih listov, iger vlog, pesmi, 
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preko iskanja alternative besedam in metode wanda; za-
ključek, domača naloga.

Zaključek
Sinergetično - generična načela in elementi delovnega 
odnosa nas spodbudijo, da smo usmerjeni, pozorni:
• kako bomo zadevo nadaljevali v prihodnosti, na to, kaj si 

želimo, 
• da eksperimentiramo, poskušamo, da si dovolimo si na-

pake, učenje,
• da oblikujemo varovalni scenarij, kaj bomo naredila v po-

navljajoči, »nezaželeni« situaciji,
• na izjeme - trenutke, ko nam je uspelo (kaj je bilo takrat 

drugače),
• da načrtujemo male premike v željeno smer - cilje,
• se pohvalimo za najmanjši korak, ko nam je uspelo rea-

girati drugače,
• se zavedamo, da potrebujemo številne pozitivne odzive 

in potrjevanja za svoje nove spoznavno-čustveno-ve-
denjske vzorce,

• zavedanje, da potrebujemo priložnosti in čas, da lahko 
nove spretnosti preizkusimo v različnih situacijah,

• raziskujemo, kaj želimo spremeniti, po čem bomo pre-
poznali želeno spremembo, kaj bo takrat drugače,

• kdo ali kaj ti je lahko v pomoč (Šugman Bohinc 2011).
Skozi srečanja sem »odstopila« od vloge vedočega, nekoga, 
»ki vse ve« in spodbujala udeleženke, da se zavedajo tega, 
da sta proces in učenje v skupini odvisna od vseh nas. Da 
so tudi one tiste, ki lahko s svojim razmišljanjem, znanjem, 
uvidi in zgodbami doprinesejo k procesu, da so ekspertke 
iz izkušenj. Pridobljeno znanje smo utrdile in uporabile v 
igri vlog (pogovorne urice s starši), ki smo jo posnele. Ob 
ogledu fi lma smo preko delovnih listov označevale, koliko 
in kako smo v pogovoru uporabile pridobljeno znanje (in 
ga ponovno utrdile). 
 Povzetek razmišljanj udeleženk skupine »Kairos« ob 
koncu srečanj na vprašanje, ali jim ostaja karkoli, kar lahko 
vzamejo zase oz. kaj jim je bilo všeč:
• način dela da sem se izkazala in upoštevala podano 

snov, pa tudi dobila potrditev od soudeleženk,
• zelo dober primer govorilnih ur,
• igre na začetku srečanja,
• vodenje, humor, način podajanja teme, klima skupine,
• izpostavljanje primerov in njihovo reševanje,
• uporaben delovni list, predstavitev in prikaz,
• primeri, ki so zelo dobri za vajo, za načrtovanje in eval-

vacijo,
• osvežitev znanj,
• struktura pogovora oz. delovnega odnosa,
• potrditev, da se skušam »pravilno« lotiti problemov,
• na kakšen način naj komuniciram, vodim sestanke,
• da ni vse na meni, da ni potrebno, da jaz iščem »rešitve«,
• pohvala ima moč,
• da ne prevzamem prevelikega oz. vsega bremena nase,
• primeri, način vodenja, načrtovanje in evalviranje, dogo-

varjanje,
• poglobljeno znanje, videnje sebe, kaj lahko še naredim, 

drugače reagiram.
Nova spoznanja, uvidi te lahko zamajejo, saj v tebi povzro-
čijo razmišljanja in spremembe v mišljenju in delovanju. 
Začneš spreminjati stare vzorce delovanja, kar je včasih 
težko, pa tudi potrebno v osebnem življenju in na delov-
nem področju. Seveda, navadno spremembe v načinih 
ravnanja ne pridejo čez noč. Vendar že z zavedanjem in s 
samoopazovanjem, da želimo drugače delovati, dosežemo 
postopne spremembe v lastnem razmišljanju in posledič-
no v ravnanju. Pomembna se mi zdi pripravljenost za spre-
membe. Spremembe, ki jih narediš, vplivajo na odnose z 
drugimi. Tudi z vnašanjem socialno-delavnih konceptov v 
pedagoško delo dosežemo spremembe, ki lahko vplivajo in 
slabijo neustrezne, nezadovoljujoče spoznavno-čustveno-
-vedenjske vzorce reagiranja.
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Mirjam Hadalin Makuc, dipl. vzgojiteljica, vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno

Projekt »Mala cerkljanska laufarija«

Povzetek
V prispevku predstavljam projekt »Mala cerkljanska laufarija«, ki smo ga izvedli v okviru vseslovenskega 
gibanja Turizem in vrtec na temo Z igro do prvih turističnih korakov. Letošnja rdeča nit gibanja je bila 
Turistični spominek mojega kraja. Predstavljam dejavnosti, skozi katere smo otrokom približali lokalno 
kulturno dediščino, ki je močno vpeta v turistično ponudbo kraja.
Ključne besede: cerkljanska laufarija, kulturna dediščina, pust, turizem, otrok.

Laufarija je eno najbolj prepoznavnih slovenskih pustovanj 
in ikona kulturne dediščine Cerknega in Cerkljanskega. 
Šemsko skupino laufarjev odlikujejo lesene obrazne ma-

ske, kakršnih ne srečamo nikjer drugje v Sloveniji. Čeprav 
je bila laufarija oživljena leta 1956 ter nekateri liki zanjo na 
novo ustvarjeni in izdelani še po letu 1956, se v njej preple-
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ta zavestno ohranjanje kulturne dediščine s starim ustnim 
izročilom. Skozi povezavo med društvom Laufarija ter 
Mestnim muzejem Idrija v šegi danes prepoznamo težnjo 
po trajnosti in spreminjanju ter tradiciji in inovativnosti. 
Vsakoletno pustno prireditev obišče veliko število ljudi iz 
vse Slovenije in iz tujine, predvsem pa vsi domačini, saj se z 
laufarijo identifi cirajo ljudje kot posamezniki in kot skup-
nost - kraj kot celota. Cerkljanska laufarija je od februarja 
2012 vpisana v slovenski Register nesnovne dediščine. Z 
odlokom Vlade RS je bila leta 2014 razglašena za nesnovno 
dediščino državnega pomena.

Opredelitev projekta
Ob vsakoletnem bogatem pustnem dogajanju na Cerkljan-
skem, ki otroke prevzame z naličji in opravo domačih la-
ufarjev, smo se letos v dveh predšolskih skupinah otrok 
odločili, da pobliže spoznamo like cerkljanskih laufarjev in 
lokalni pustni običaj. 
V obeh skupinah 5-6 letnikov je bilo po 24 otrok. Idejni 
vodji projekta sta bili vzgojiteljici Mirjam Hadalin Makuc 
in Adrijana Mavri, ob pomoči pomočnic vzgojiteljic Lare 
Sedej in Marjete Kokelj ter staršev otrok. V projektu z nas-
lovom »Mala cerkljanska laufarija« smo si zastavili nasled-
nje cilje:
• otrok zavestno in aktivno spoznava in doživlja kulturno 

dediščino določenega kraja,
• otrok spoznava ožje in širše kulturno in družbeno okolje.

Skozi celotni projekt smo:
• spoznali celotno laufarsko družino, ki šteje 25 likov,
• obiskali prostore cerkljanske laufarije in si ogledali obla-
čila, larfe ter postopek šivanja kostumov,

• si ogledali prispevek o cerkljanski laufariji, z naslovom De 
be bla ripa bel debijela, in stalno razstavo Pust je kriv! - 
Pripoved o cerkljanskih laufarjih v Cerkljanskem muzeju,

• šivali kostume »Pusta«, »Ta slamnatga«, »Ta žakleuga«, 
»Ta pirjeuga«, »Ta Ličnatga« in »Ta bršlanauga«,

• zbirali material za šivanje kostumov,
• izdelali maske laufarjev iz kartona vsem otrokom v sku-

pini,
• naučili pesem Laufarija, 
• sestavili svoj »kalamuon« (pustna obtožnica),
• se našemili v laufarje in se udeležili pustnega sprevoda 

na pustno nedeljo po ulicah Cerknega skupaj z laufarji, 
• nastopili na predstavitvi laufarjev na »Placu« (glavnem 

trgu v Cerknem),
• sodelovali pri odkopu »bota« v »Cigunci« (predel 

Cerknega) na pustni torek, 
• vključili starše v projekt s šivanjem kostumov laufarjev.

Izvedba dejavnosti
Projekt smo izvajali vzporedno z dejavnostmi društva La-
ufarija v Cerknem. Laufarske like smo začeli spoznavati 
s pomočjo fotografi j. Uporabili smo fotografi je iz lokal-

nih poštnih razglednic, stenskega koledarja z naslovom 
Cerkljanska laufarija iz leta 2012 in fotografi je, ki so jih 
otroci prinesli v vrtec.
 Preko različnih pisnih virov o zgodovini cerkljanske la-
ufarije smo se seznanili z laufarskimi običaji. Spoznali smo 
potek dogodkov, ki jih Laufarija nespremenjeno izvaja že 
desetletja: 
• pojavljanje prvih laufarjev na ulicah Cerknega štiri tedne 

pred pustno nedeljo; 
• koledovanje po okoliških vaseh, z namenom nabiranja 

sukanca in šivank za šivanje oblek, in spoznavanje pome-
na tradicionalne cerkljanske rečenice, ko »Ta star« zaželi 
gospodarju dobro letino - De be bla ripa bel debijela!; 

• izvedba sprevoda laufarjev po ulicah Cerknega in branje 
pustne obtožnice na pustno nedeljo ter odkop »bota« in 
pustna obsodba na pustni torek. 

Ogledali smo si krajši prispevek o cerkljanskih laufarjih z 
naslovom De be bla ripa bel debijela. Prispevek iz leta 1991 
je bil posvečen 35. letnici obnove Laufarije.
Obiskali smo cerkljansko laufarijo, kjer nam je predstavnik 
lokalnega društva predstavil oblačila, rekvizite in maske 
posameznih likov. Pokazal nam je prostor, kjer se šiva ob-
lačila laufarjev in prikazal šivanje »Pusta«, »Ta smrikauga« 
in »Ta bršlanauga«. Otroci so si sami izbrali lik laufarja, v 
katerega bi se našemili. Z otroki smo se odločili, da bomo 
maske izdelali v vrtcu in zašili oblačila »Pusta«, »Ta žakle-
uga«, »Ta pierjeuga«, »Ta slamnatnga« in »Ta bršlanauga« 
in »Ta ličnatga«. 
 Veliko časa smo porabili za šivanje oblačil, saj je bilo 
potrebno material posebej našiti na jopico in hlače iz lanu 
(mah, slama, žaklovina, ličje, perje, bršljan). V gozdni igral-
nici v bližnjem gozdu smo nabrali mah in ga zvili v zvitke 
ter našili na obleko »Pusta«. Slamo smo očistili, namoči-
li v vodi in jo vezali v snope, snope pa prišili na oblačilo 
»Ta slamnatnga«. Strigli smo žaklovino na primerno velike 
kose ter jih našili na oblačilo »Ta žakleuga«. Ličje smo na-
šili na oblačilo »Ta ličnatga«, perje na oblačilo »Ta pierje-
uga« ter bršljanove listke na oblačilo »Ta bršlanauga«. Za 
pomoč pri zbiranju materiala za kostume in pri izdelavi 
ostalih oblačil pa smo poprosili starše ter jih tako pova-
bili v naš projekt. Maske smo izdelali iz kartona, uporabili 
tehniko kaširanja in jih pobarvali s primernimi akrilnimi 
barvami. Za natančno poslikavo obrazov smo si pomagali 
s fotografi jami. Strah pred neznanim smo odpravljali z no-
šenjem svojih mask v igralnici.
 Ob vsem delu smo se naučili pesmico Laufarija, avtor-
ja Ivana Ruparja, v izvedbi ansambla Laufarji, priredbo za 
otroški pevski zbor pa sta napisali Vanja Lampič in Adrija-
na Mavri. Spoznali smo pomen besede »kalamuon« (pust-
na obtožnica, ki nam pove, česa je »Pust« kriv) in sestavili 
svojega.
 V igralnici smo pripravili »laufarski kotiček«, kjer smo 
razstavili miniaturne lutke cerkljanskih laufarjev, ki so jih 
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Povzetek 
V vrtcih in šolah se srečujemo z vedno večjim vpisom otrok tujcev, priseljencev in migrantov. Vzgojitelji, 
učitelji in ostali strokovni delavci smo velikokrat zaskrbljeni, saj ne vemo, kako naj sploh pristopimo k delu. 
Marsikateri tuje govoreči otrok se z učenjem slovenščine prvič sreča šele v šoli, zato je kreativno izvajanje po-
uka z vključevanjem različnih sodobnih pedagoških pristopov in metod ključnega pomena za končni uspeh 
in dosego želenega cilja. Menim, da lahko tuje govorečega otroka s prilagajanjem in približevanjem našim 
kulturnim vzorcem v kombinaciji s kulturnimi vzorci otroka in z uporabo različnih metod uspešno vključimo 
v šolsko sredino. Menim, da vse našteto velja tudi za vrtce.
Ključne besede: tujejezični otrok, slovenščina, kulturni vzorci, pouk.

Maja Kovče, učiteljica slovenščine in vzgojiteljica, OŠ Mihe Pintarja Toleda, Velenje 

Tujejezični otroci v vrtcih in šolah – težava ali izziv?

v preteklosti izdelale naše vzgojiteljice ter vanj dodali še 
svoje risbe oblačil nekaterih laufarjev. Izdelane laufarske 
maske in oblačila smo razstavili na hodniku pred našimi 
igralnicami. Otroci so risali svoje najljubše laufarske like, 
izbrane risbe pa objavili v šolskem glasilu OŠ Cerkno, Mla-
da rast.
 Ob koncu našega projekta smo si ogledali stalno 
razstavo Pust je kriv! - Pripoved o cerkljanskih laufarjih v 
Cerkljanskem muzeju, kjer je predstavljena celotna zgodo-
vina cerkljanske laufarije v sliki in besedi ter prikaz laufar-
jev v naravni velikosti.
 Kot je običaj cerkljanske laufarije, se laufarji na pustno 
nedeljo pred samim pričetkom branja obtožnice »Pustu« 
sprehodijo po ulicah Cerknega in se predstavijo na »Pla-
cu« (na glavnem trgu). V dogovoru z društvom Laufarija 
smo se pustnega sprevoda skupaj udeležili in nastopili 
tudi na predstavitvi posameznih likov na odru, kjer poteka 
pustna obsodba. Sama prireditev je potekala v organizaciji 
društva Laufarija Cerkno.
 Na pustni torek dopoldne smo sodelovali pri tradici-
onalnem odkopu »bota« v »Cigunci« (predel Cerknega). 
Popoldne pa smo, sproščeno s starši, opazovali obsodbo 
»Pusta«, ki so ga simbolično kaznovali in tako pregnali 
zimo, da je lahko nastopila pomlad.
Projekt smo sklenili z nastopom na vsakoletni vrtčevski 
prireditvi Vrtec se predstavi. Letošnja rdeča nit prireditve 
je bila lokalna kulturna dediščina, tako da smo staršem 
in ostalim obiskovalcem prireditve predstavili in odigrali 
odlomek iz obsodbe »Pustu«. 
 Aktivno smo sodelovali v prispevku o cerkljanski la-
ufariji, kjer smo predstavili svoj projekt. Prispevek je bil 
predvajan na VALU 202, RTV Slovenija in na lokalnem ra-
diu Primorski val. Idejni vodji, in s tem naš projekt in vsi 
sodelujoči, sta bili nominirani in izglasovani za ime tedna 
na Valu 202 v mesecu marcu 2019.

Zaključek
Po vseh izvedenih dejavnostih in dogodkih lahko potr-
dim, da smo uspešno dosegli zastavljeno. Vse kostume, ki 
so bili uporabljeni v pustnem sprevodu, smo do časa iz-
delali. Otroci so pri izdelavi pokazali veliko samostojnosti 
in spretnosti pri delu s škarjami, čopičem, pri lepljenju in 
šivanju. Tudi starši so z veseljem pomagali s šivanjem ob-
lačil. Vse načrtovane dejavnosti smo izvajali v obeh skupi-
nah 5-6-letnikov. Medsebojno smo si pomagali pri zbira-
nju materiala za šivanje in pri šivanju samem ter skupaj s 
starši delovali kot ena skupina. 
 Otroke smo navdušili nad našo lokalno kulturno de-
diščino, saj so motivirano sodelovali v vseh načrtovanih 
dejavnostih (izdelava mask, kostumov, učenje pesmice, 
risanje laufarjev, sestavljanje »kalamuona«, priprava raz-
stave, obisk cerkljanske laufarije in Cerkljanskega muzeja 
in aktivno sodelovanje na pustni prireditvi).
 V Cerknem je laufarija bogat del vsakdana in sodelova-
nje z lokalnim društvom Laufarija je lepa popotnica našim 
malčkom in kraju, da se bo tradicija prenašala iz roda v 
rod.
 Ob vsem tem pa tudi ne smemo pozabiti, da laufarji, kot 
močan element lokalne identitete občine in njenih prebi-
valcev in ena najbolj prepoznavnih tradicionalnih pustnih 
skupin v Sloveniji, dajejo našemu kraju dodatno turistično 
vrednost.

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in Zavod RS 
za šolstvo
Leskovec, I. (1991): O cerkljanskih Laufarjih. Idrijski razgledi 36, 1, str. 
32-34.
Leskovec, I.(2003): Cerkljanska laufarija. V: Fikfak, J. [idr.] (ur.). O pustu, 
maskah in maskiranju. Ljubljana: Založba ZRC in Forma7, str. 315-326. 
Živa kulturna dediščina Slovenije, Cerkljanski laufarji (2014). www. zkds. 
fi lelib/Laufarji.pdf 
http://visitcerkno.si/cerkljanska-laufarija/

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

V vrtcih in šolah se vsakodnevno srečujemo z vedno več 
kulturne raznolikosti. Ker otroci zaradi narave dela star-

šev večino časa preživijo v vrtcu in šolah, so večji del dne-
va obkroženi tudi s sovrstniki drugih etničnih skupin, zato 
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je pomembno, da se otroci bolje spoznajo tudi z ostalimi 
kulturami. Na ta način se pri otrocih razvije občutek ena-
kosti, strpnosti in medsebojne solidarnosti. Pomembno 
je, da mladi spoznajo in ozavestijo, da smo vsi kljub svo-
ji drugačnosti in različnosti del enotnega okolja, zato je 
zelo pomembno, da se vsi počutimo sprejeti. Spoštovanje, 
sprejemanje drugačnosti, različnosti in razvijanje teh vrlin 
ima pri otrocih več različnih učinkov. Med otroki se na ta 
način razvije občutek enakosti, strpnosti, hkrati pa gre 
za zagotavljanje večje medsebojne solidarnosti v sodobni 
pluralni družbi, ki pripada različnim etničnim, verskim in 
kulturnim skupinam. Mladi odnos do drugačnih, strpnost, 
spoštljivost, solidarnost, dialog pridobijo od družine, 
sovrstnikov, vzgojiteljev, učiteljev, lokalnega okolja, zato 
si moramo s pomočjo pedagoškega dela prizadevati za 
čim bolj usklajeno, harmonično delovanje vseh akterjev in 
zmanjševanje negativnih vplivov.
 Pred leti v vrtcu, zdaj pa že nekaj let v šoli, se vsak dan 
srečujem z otroki in s starši različnih kultur, jezikov. Na 
naši šoli so poleg slovensko govorečih otrok tudi otroci iz 
albansko in srbsko govorečih družin, prav tako pa je vpi-
sanih nekaj otrok migrantov. Veliko otrok ne razume, zakaj 
so otroci s posebnimi potrebami drugačni. Če pa so po 
vrhu še iz jezikovno drugega območja in imajo pri tem še 
drugačno barvo kože, se pogosto pojavljajo tudi sovražni 
govor, agresivno vedenje, nevključevanje v igro, izogiba-
nje.

Vključujoča skupnost
Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država ena-
ke možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno 
in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, te-
lesno in duševno konstitucijo itn. Optimalen razvoj vklju-
čuje tudi možnost poglobljenega razvoja na posameznih 
področjih. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih 
ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire, 
drugačnosti, ki jo omogoča organizacija življenja in dela 
v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, 
solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem 
kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje 
(Ministrstvo za šolstvo in šport RS). Velik izziv je, kako to 
uresničevati v praksi.
 Turnšek (2004, str. 190200) v svojem članku pravi, da 
moramo v vsakodnevno učenje vključiti izvorno kulturo 
vseh otrok v oddelku (ali v razredu). Ne vrtec ne šola ne 
smeta »drugih« in »drugačnih« potiskati na rob, pač pa 
morajo v vrtcih in šolah iskati načine za aktivno vključe-
vanje in sodelovanje teh otrok. Prizadevati si moramo za 
enakopravnost in predstaviti ter sprejeti razlike kot pred-
nost. Za otroke iz predvsem kulturno homogenih oko-
lij je spoznavanje in seznanjanje z drugimi kulturami in 
drugačnostjo izjemnega pomena, saj si ti otroci ustvarijo 
predstave zgolj na podlagi primerjav iz lastne okolice (Vah 

Jevšnik 2010, str. 136).
 Na podlagi odzivov otrok se vidi, koliko so otroci sez-
nanjeni z drugačnostjo in kako sprejemajo medkulturnost, 
zato je pomembno, da otroke že v predšolskem obdobju 
seznanimo o različnih kulturah in rasah. To je najbolje na-
rediti na način, da otroci pridobijo neposredno izkušnjo. 
Skozi igro, s petjem, plesom, pripovedovanjem in z ume-
tniškim ustvarjanjem se otroci seznanjajo poleg slovenske 
tudi z drugimi kulturami, spoznavajo tudi tuje praznike 
in običaje, se učijo pesmi drugih kultur, spoznavajo raz-
lične narodne noše in se učijo tradicionalnih plesov (Vah 
Jevšnik 2010).
Kot najdemo zapisano v izobraževalnem priročniku Vsi 
drugačni, vsi enakopravni, naj bi medkulturna vzgoja 
otrokom pomaga prepoznavati neenakopravnost, krivico, 
rasizem, stereotipe in predsodke, po drugi strani pa jim 
posreduje moč za samostojnost, samozavest in znanje za 
pravilno ukrepanje, kadar se bodo v družbi soočili z ome-
njenimi pojavi (Gomes 2010, str. 43). 

Že v vrtcu
Pomembno je, da se tuje govoreči otrok že prvo leto v vrt-
cu intenzivno uči slovenščine. Hkrati pa je priporočeno, 
da se lahko v okviru danih možnosti izraža v maternem 
jeziku. Pomembna je tudi vključitev otroka v zanj primerne 
dejavnosti, s katerimi mu omogočamo socialno in jezikov-
no integracijo (Smernice za izobraževanje otrok tujcev v 
vrtcih in osnovnih šolah 2009, str. 89). 
 Šele ko se otrok počuti varnega v nekem okolju, se zač-
ne odpirati in zaupati ljudem, ki ga obdajajo. Zato je zelo 
pomembno, da ima takšen otrok v svoji bližini nekoga, ki 
mu zaupa, je na njega navajen in se nanj lahko zanese. Tako 
začne postopoma premagovati jezikovne prepreke in se 
začne učiti zanj tujega jezika. Pomembno pa je, da se stro-
kovni delavci prav tako trudijo z razumevanjem otrokove-
ga maternega jezika in se seznanjajo z njihovo kulturo.
Težiti moramo k nenehnemu učenju in socializaciji, da 
otroka v vrtcu čim bolje pripravimo na samostojnost in 
kasnejši vstop v šolo. Strpni smo tudi do nerazumevanja 
jezika in dovzetni za učenje. S svojo zvedavostjo pozitivno 
vplivajo na druge.
 Otroci tudi z medkulturnimi delavnicami razvijajo po-
zitivne odnose, se naučijo strpnosti, medsebojnega so-
delovanja, medsebojne pomoči, predvsem pa veščin ko-
munikacije. Med otroki se okrepijo medsebojni odnosi, s 
krepitvijo odnosov pa smo pri otrocih dosegli medsebojno 
sprejemanje, razvili medsebojno spoštovanje in jih naučili 
mirnega razreševanja morebitnih navzkrižnih interesov.
V vrtcih je delo zastavljeno dokaj subjektivno, kar omogo-
ča prikriti kurikul, zato je od vsake posamezne vzgojitelji-
ce odvisno, na kakšen način bo predstavila otrokom med-
kulturne vsebine in kako se bo odzivala. Z izobraženostjo 
strokovnega kadra se stanje v vrtcih ter šolah izboljšuje, 
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vedno več je zagotavljanja enakih možnosti za vse otroke 
(Turnšek 2006). 

V šoli
V svoji nekajletni pedagoški praksi pri delu z otroki pri-
seljenci, migranti, tujci in otroki s posebnimi potrebami 
ugotavljam, da marsikateri od teh otrok ob vstopu v šolo 
ni razumel slovensko. Zaradi nepoznavanja jezika in na-
ših navad se marsikdo izmed njih zapre vase, postane 
nedružaben, neaktiven, apatičen, nekomunikativen in se 
popolnoma osami od družbe, ali gre v drugo skrajnost, 
agresijo. Ti učenci se družijo predvsem s sovrstniki iste 
kulture. Osebno menim, da se je najtežje približati alban-
sko govorečim otrokom in drugim neslovansko govorečim 
otrokom, saj jih zaradi jezikovnih preprek velikokrat sploh 
ne razumem. V šolah jih sovrstniki zaradi nerazumevanja 
hitro izločijo, osamijo in se do njih včasih tudi neprimerno 
vedejo. Pri premagovanju preprek mi ogromno pomagajo 
metode, ki se nanašajo na gibanje, petje in vizualizacijo. Z 
ustvarjalnim gibom se ti otroci lahko svobodno izražajo, 
so kreativni, si burijo domišljijo, posnemajo sovrstnike in 
na ta način navezujejo medsebojne odnose z (ne)besedno 
komunikacijo. S pomočjo posnemanja, z ustvarjanjem, s 
slikovnim gradivom, z različnimi pripomočki (npr. mon-
tessori materiali), z asociativnim razmišljanjem (torej z 
vključevanjem pristopov po metodi NTC), z vključevanjem 
socialnih iger se učijo tudi poimenovanja predmetov, poj-
mov, situacij, izražanja in prepoznavanja čustev. Otroci 
si skozi igro in z gibanjem lažje zapomnijo neznane be-
sede, hkrati pa niso izpostavljeni pred ostalimi. Počutijo 
se sprejeti in enakovredni. Z vajami sodelovanja in zaupa-
nja krepijo medsebojne odnose, s socialnimi igrami spo-
znavajo medsebojne osebnostne lastnosti, z asociativnim 
razmišljanjem in z uporabo različnih materialov si širijo 
splošno razgledanost, ki jo na zabaven ter lažji način ves 
čas nadgrajujejo in znajo pridobljeno znanje v primernem 
trenutku povezati in praktično uporabiti. 

 Vloga učitelja pa je pri vsem tem ključnega pomena, saj 
je nenazadnje on tisti, ki otroke medsebojno poveže, daje 
s svojim obnašanjem zgled, je v težkih trenutkih otrokov 
zaupnik in vpliva na otrokovo samopodobo. Pomembno 
je, da vzgojitelj/učitelj otroke spodbuja, jim dopušča razi-
skovanje in spoznavanje. Vse prevečkrat vzgojitelji/učite-
lji tuje govoreče otroke (ne)namerno potisnejo v ozadje in 
jih izključujejo iz dejavnosti, saj menijo, da nečesa še niso 
zmožni. Vendar iz izkušenj vem, da so se vsi otroci spo-
sobni naučiti želeno stvar, čeprav nekateri res potrebujejo 
za dosego cilja malce več časa kot drugi, na koncu pridejo 
do rezultata. 

Zaključek
Z vpeljavo številnih dejavnosti in aktivnosti na temo med-
kulturnosti dobijo otroci na praktičen način vpogled v 
različne kulture in načine življenja. Tako lažje razumejo 
medsebojne razlike, hkrati pa najdejo tudi podobnosti. 
Otroci na ta način pridobijo občutek enakovrednosti, zato 
se med njimi lažje razvijejo prijateljski odnosi. Otroci pri-
seljenci se v tako pozitivno naravnanem okolju počutijo 
sprejete, razumete in lažje premagujejo jezikovne težave. 
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O TEM IN ONEM IZ NAŠIH VRTCEV

Vrtci Brezovica so za otroke organi-
zirali tek na smučeh 
V Vrtcih Brezovica smo se odločili za 
projekt teka na smučeh v vrtcu, saj se 
marsikateri otrok nima priložnosti 
seznaniti s to gibalno izkušnjo doma 
ali zunaj vrtca. 
 Motoričen postopek učenja teka 
na smučeh je zelo prijazen do otrok, 
saj otrokom omogoča postopno uče-
nje novih gibalnih vsebin in ustreza 
načelu od lažjega k težjemu.
Tek na smučeh je ciklična, aerobna 

športna dejavnost, kjer se gibalni vzo-
rec ponavlja. Zaradi gibanja rok in nog 
tek ugodno vpliva na večino skeletnih 
mišic, srčno žilni sistem, živčevje, 
dihalni sistem ter tudi izločanje en-
dorfi na tudi na dobro počutje. Glede 
na to da se s klasično tehniko lahko 
dobesedno sprehajamo na smučeh, je 
tovrstna panoga primerna za vsako-
gar od najmanjših do najstarejših.
 Zaradi fi nančne stiske v vrtcu sem 
se s prošnjo za denar obrnila na župa-
na Občine Brezovica, ki nam je s so-

glasjem občinskih svetnikov odobril 
del sredstev iz proračuna za šport. 
Sodelavka Andreja je dodala 100 evrov 
za nakup smuči. Odločili smo se za 
nakup 8 kompletov opreme za tek na 
smučeh, brez tekaških čevljev (smuči 
za prve korake na snegu dolžine 90 
cm (rebrasta podlaga) in otroške pali-
ce AluStar JL100) . Zanje smo se odlo-
čili, ker zaradi posebne strukture ne 
potrebujejo maže in so v 90 odstotkih 
primerov primerni za vse razmere. 
Pred pričetkom izvajanja projekta 
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smo se z otroki veliko pogovarjali o 
različnih zimskih športih. Otroci so 
naštevali različne zimske športe, ki 
so jih poznali. Na moje vprašanje, ali 
poznajo kakšnega tekača ali tekačico 
na smučeh, je večina otrok izpostavi-
lo Petro Majdič, našo nekdanjo naj-
boljšo tekačico na smučeh. Otroci 
so od doma prinesli različne članke, 
fotografi je in revije. Iz prenesenega 
materiala smo skupaj z otroki izdelali 
različne plakate. 
 Starši s končano Fakulteto za 
šport so nama predstavili osnovne 
korake pri učenju teka na smučeh. V 
želji, da bi bil začetek teka na smučeh 
pozimi lažji, smo se priprav lotili že v 
jesenskem času. Veliko smo telovadili 
v telovadnici, kolesarili, hodili na dol-
ge sprehode, zlasti vadbo za vzdržlji-
vost v moči glavnih mišičnih skupin, 
ki so aktivne med tekom na smučeh. 
Otroci so najprej spoznali opremo za 
tek na smučeh, pravila gibanja in skrb 
zanjo. Z vadbo smo začeli v telovad-
nici, saj je tam dovolj velik prostor za 
delitev skupine. Razdelili smo se v dve 
skupini. Prva skupina je vadila hojo 
s smučmi po didaktičnem poligonu, 
nato smo dodali še hojo na smučeh s 
palicami kot prilagajanje na novo ob-
liko gibanja.
Druga skupina je delala vaje na poli-
gonu.
Otroci so hodili s smučmi po didak-
tičnih tepihih, sprva ob črti narav-
nost, sledila je hoja v blago krivuljo, 
hoja med črtami in prestopanje v novo 
smučino. Spoznali so tudi osnove 
vstajanja pri padcih s smučmi. Otroci 
so uživali, ko so spoznali , da je njiho-
va peta gibljiva in ni čvrsto pritrjena k 
okovju kot na alpskih smučeh. Tako so 
sami lažje ohranjevali svobodo in rav-
notežje. Skupini sta se nato zamenjali. 
Ko je bila faza prilagajanja na opremo 
mimo, je sledilo učenje teka na smu-
čeh na zunanjem poligonu na snegu. 
Preden smo se z otroki podali na te-
kaške smuči, smo se morali ustrezno 
ogreti z ogrevalnimi igricami.
 Povezali smo se tudi s starši iz sku-
pine, ki so v mladih letih tekmovali v 

teku na smučeh in pripravili demon-
stracijo teka na smučeh. 
S sodelavko smo pri otrocih vsak dan 
opazile nov napredek. Večina otrok 
je zadnji dan tudi že samostojno pri-
pela smuči. Tudi v sami tehniki teka 
na smučeh oz. hoje na smučeh je bil 
opazen velik napredek. Otroci so mo-
torično zelo napredovali in si za pri-
dobljeno znanje in uspešno opravljen 
tečaj prislužili tudi spominske me-
dalje, ki smo jih naredili. Medalje so 
otroci s ponosom odnesli domov.
 Pripravili bomo tekaški dan v vrt-
cu, na katerega bomo povabili vse 
skupine iz našega vrtca, nato pa pre-
pustili smuči tudi njim. S celotnim 
projektom imava pozitivno izkušnjo 
in sva mnenja, da so tovrstne aktivno-
sti v vrtcih zelo dobrodošle. Za tek na 
smučeh ne potrebuješ veliko snega, 
otroci pa spoznajo novo obliko giba-
nja na snegu. 

Joži Erbežnik, vzgojiteljica 

Vrtec Ajdovščina je obiskal Pilono-
vo galerijo
V mesecu kulture ter ob slovenskem 
kulturnem prazniku v vrtcu name-
nimo čas posebnim dejavnostim, da 
otroci začutijo ter spoznajo pomen 
praznika na njim primeren način. 
Najmlajšim skušamo predstaviti, kaj 
razumemo pod vrednoto kultura. 
Kultura ni samo glasba, gledališče in 
slike v galeriji, kultura so tudi naša 
oblačila, hrana, običaji in način živ-
ljenja.
 V vrtcu se prepletajo dejavnosti 
iz vseh vzgojnih področij. Z otroki se 
pogovarjamo, spoznavajo in posluša-
jo pravljice, pripovedke, ustvarjajo po 
slišani glasbi, se sproščajo in povezu-
jejo ob različnih glasbenih zvrsteh, si 
ogledajo razne predstave in v njih tudi 
sodelujejo, rišejo, slikajo, ustvarjajo …
 V letošnjem februarju smo obiskali 
Pilonovo galerijo v Ajdovščini. Večkrat 
nam tam pripravijo zanimive delavni-
ce z ogledom razstav. Tudi tokrat je 
bilo tako. Na njihovo povabilo smo se 
odzvali s še večjim zanimanjem, saj je 
razstavljala Ana Maraž, mama otroka, 

ki obiskuje naš vrtec. Ana Maraž de-
luje na področju ilustracije, slikarstva 
in oblikovanja ter instinktivno posega 
po simbolih. Ogledali smo si pred-
metno abecedo, izrezano v les, črno 
bele ilustracije ter fi guro hiše.
 Ilustratorka je ob razstavi manjši 
razstavni prostor namenila pedago-
škemu delu ter za mlajše obiskoval-
ce pripravila interaktivni program, 
ki vabi k ustvarjalnemu sodelovanju. 
Strokovno nas je po razstavi vodila 
Tanja Cigoj in nam jo približala skozi 
otroške oči.
Otroci so z zanimanjem poslušali, so-
delovali in preživeli zanimivo kultur-
no urico v Pilonovi galeriji.

Ingrid Šelj, vzgojiteljica

Vrtec Sežana je imel izpopolnjeva-
nje v programu senzibilizacije
Že nekaj let se vključujem v dodatno 
izobraževanje za strokovne delavce 
v program senzibilizacije. Izobraže-
vanje ne ponuja metod, ki bi jih lah-
ko le posnemali, ampak je predvsem 
program osebne transformacije in 
rasti. Na izobraževanju se vzgojitelji 
seznanjamo s celostnim pogledom na 
naravo, okolje in osebne potenciale. 
Naučimo se prepoznati in uporabljati 
znanja, ki jih skriva dediščina, in sami 
razvijati ustvarjalne pristope pri pou-
čevanju skozi dediščino.
 Strokovne delavke smo v okviru 
izobraževanja razvijale odprto učno 
okolje. Z vajami senzibilizacije smo 
tudi širile zaznavo, razvijale notranja 
čutila, ozaveščale in izražale občute-
no. Vzgojo in poučevanje smo prenes-
le v bližnjo okolico vrtcev in v okolju 
poiskale izzive za učenje. Seznanile 
smo se z novimi pristopi, ki jih upo-
rabljamo pri delu s skupinami otrok, 
starši in sodelavci. Znanje smo prido-
bivale z bivanjem v različnih naravnih 
okoljih in s pomočjo strokovnjakov iz 
posameznih področij. Zadnje izobra-
ževanje z naslovom Gozd in inteligen-
ca narave smo sodelujoči zaključili 
z razstavo in izmenjavo primerov iz 
prakse v Kosovelovi knjižnici v Sežani. 
 V vrtcu smo se v tem šolskem letu 
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odločili, da strokovne aktive oblikujemo glede na obrav-
navane vsebine. V preteklih letih pa smo prakticirali akti-
ve tudi po starostnih skupinah. Strokovni aktiv je name-
njen skupnemu učenju strokovnih delavcev, to je izmenjavi 
izkušenj, razvijanju novih idej, delitvi dela, pri katerih vsak 
posameznik prispeva in prejema najboljše, ter evalvacijam 
skupno zastavljenih ciljev in dejavnosti.
 V naši enoti smo strokovne delavke nekajkrat izrazi-
le željo, da bi aktive izvedle tudi v naravi. Vodja enote in 
pomočnica ravnateljice Melita Švagelj me je proti koncu 
šolskega letam v mesecu maju spodbudila, da razmislim o 
tem, kako in kje bi izvedli strokovni aktiv. Ideja in izved-
ba sta se mi takoj porodili, saj sama dnevno in z veseljem 
namenim del svojega prostega časa za sprostitev in giba-
nje v naravi. Odločila sem se, da se tokrat s sodelavkami 
in sodelavcem (skupaj 24) sprehodimo v bližnji gozd, ki se 
razprostira okoli Sežane in v katerem se večkrat igramo in 
ga raziskujemo z otroki. 
 Na dogovorjenem kraju v gozdu smo se vsi srečali in 
po senzibilizaciji nadaljevali evalvacijo z delom v skupinah. 
Evalvacija je potekala v prijetnem, tihem in sproščujočem 
vzdušju. Če je na začetku našega druženja nekaj sodelu-
jočih izražalo strah pred hojo in nezaupanje, me je njihov 
izraz na obrazu ob koncu prepričal v to, da je bila moja 
odločitev pravilna. Gozd nam ponuja neizmerno bogastvo 
čutnih izkušenj, možnost raziskovanja, učenja in dobrega 
sproščenega počutja. Uvodne vaje senzibilizacije v gozdu 
so bile motivacija in spodbuda, da smo zastavljene cilje iz-
vedle še bolj sproščeno, neobremenjeno in v prijateljskem 
vzdušju. 
 Narava tudi strokovnim delavcem ponuja kopico zani-
mivih tem in spodbud, ki jih lahko izkoristimo pri vzgoj-
no-izobraževalnem delu in pri sprostitvi. Senzi-
bilizacija je lahko poslušanje glasbe, vrtnarjenje, 
sprehod v naravo, opazovanje, risanje oz. katera 
koli druga dejavnost, ki se ji popolnoma predamo, 
ob kateri vključimo desno možgansko polovico, 
da nas vodi v stanje notranje umiritve in spro-
stitve.

Mojca Može Škapin, dipl. vzgojiteljica

Vrtec Urša Domžale je imel dejavnosti s ka-
menčki
Pomembno je, da otroci že v zgodnjem otroštvu 
spoznavajo naravo in naravne materiale, da jih 
učimo spoštovanja do narave. Otroku moramo 
omogočiti dovolj priložnosti in časa, da z lastnimi 
čutili ugotovi, kakšen je nek naravni predmet. Ga 
otipa, povoha, okusi, posluša … Kamenje je na-
ravni material, ki nam lahko služi na različne na-
čine: kot igrača (poljubna igra), didaktična igrača 
(razvrščanje, množice …), material za ustvarjanje 
(barvanje, tiskanje, konstruiranje …). V našem 

projektu smo ga uporabili v vse tri namene. Na koncu smo 
v garderobi naredili manjšo razstavo, da so tudi starši do-
bili informacijo, kaj smo z naštetim materialom počeli.
 Najprej so otroci spoznavali kamenje. Motivacija je bila 
v časopisni papir ovita škatla, ki jo je dobil vsak posame-
znik. Ko sem otrokom razdelila škatle, so raziskovali, kaj je 
v njej. Nekaj časa so se igrali s kamenjem, potem sem raz-
delila še plastične odpadne embalaže s pokrovi različnih 
velikosti in oblik. Deklica, ki je prva odvila škatlo s kame-
njem, je naredila iz kamenja in plastične posode ropotuljo 
in nanjo igra. Deček z ostankom vida je opazoval in prela-
gal kamenje iz škatle v plastično posodo, ga ogledoval, zla-
gal na blazino … Otroci so zlagali kamenje v, iz, na škatlo 
… Igra je bila sproščena in jih je močno pritegnila, tako da 
sem večino časa le opazovala njihovo ustvarjalnost, nato 
pa so sledile načrtovane dejavnosti, ki so vključevale raz-
lična področja, kot so narava, matematika, gibanje (fi na 
motorika), saj je za predšolskega otroka značilno, da so 
vidiki njegovega razvoja soodvisni in med seboj povezani. 
Cilji, ki smo jih uresničili, so bili:
• otroci so razvijali prstno spretnost oz. fi no motoriko,
• odkrivali in spoznavali so različne naravne materiale 

(kamen, karton, papir),
• seznanjali so se z izrazi za opisovanje položaja (v, iz, na 

…),
• razvrščali so kamenje po velikosti,
• barvali kamenje in tiskali s kamenjem na blago.

Uporabljene oblike dela so bile: skupinska, skupna in in-
dividualna. Sredstva so bila: reklamni oz. časopisni papir, 
kartonske škatle, kamenje različnih velikosti, plastične 
posode s pokrovi, obroči, tempera barve, čopiči, blago.

Petra Krašovic, dipl. vzgojiteljica

ALEKSANDER, 2. st. obdobje,                                                          
mentorica Erika Muškatevc, Vrtec Šentjur
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NAPOTKI ZA AVTORJE PRISPEVKOV

Strokovna besedila so napisana v strokovnem 
izrazoslovju, so formalizirana, imajo standardno 
zgradbo in obliko.

Strokovni članek vsebuje: 
• avtorjevo ime in priimek, uradni poklicni naziv, 

uradni naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda in 
naslov članka;

• povzetek in ključne besede;
• uvod, jedro in zaključek;
• literaturo.

V povzetku napovemo ključno vsebino svojega 
prispevka. Povzetek je dolg od 3 do največ 6 vrstic. 
Ključne besede: do pet izbranih ključnih besed. V 
uvodnem delu moramo opredeliti teoretične osnove, 
ki so teoretična podlaga prispevku. Pri tem moramo 
natančno upoštevati avtorstvo drugih. Jedro je lahko 
napisano na dva načina. Lahko predstavimo teoretični 
ali praktični primer. Pri opisu teoretičnega problema 
navedemo ključna spoznanja še kakšnega drugega 
avtorja oz. avtorjev. Sledi navajanje naših spoznanj 
in razmišljanje (interpretacija). Opis primera dobre 
prakse (predstavitev projekta, primerov uspelih 
dejavnosti) utemeljimo s cilji in z načeli Kurikuluma 
za vrtce (1999) in pojasnimo, zakaj smo neko vzgojno-
izobraževalno dejavnost vključili v izvedbeni kurikul 
oddelka in s katerimi drugimi področji dejavnosti je 
bila povezana. Potrebno je dodati, v katerem oddelku 
se je dogajala praksa, časovni potek dogajanja in koliko 
otrok je v njej sodelovalo. Prepričanje, da gre za dobro 
prakso, podkrepimo z opisom, kako smo upoštevali 
elemente dobre prakse (verbalizacijo, simbolizacijo, 
konceptualizacijo, aktivnosti otrok in miselne izzive). 
V zaključku sledi samoevalvacijska ocena kakovosti 
izvedbe (glede na organizacijo prostora, časa, oceno 
realizacije ciljev, razvojno-procesni vidik), predvsem 
pa ocena, kaj so otroci pridobili glede na že doseženi 
aktualni razvoj (dodani »korak« v območju bližnjega 
razvoja otrok). 

Vsak del strokovnega članka ima svoj naslov (vse 
naslove, razen slovnično zahtevanih začetnic, napišemo 
z malimi tiskanimi črkami), ki se nanaša na vsebino. 
Izogibamo se čustvenim izrazom, ponavljanjem in 
naštevanju z alinejami, če ni nujno potrebno. 

Nač in pisanja zahteva sistematič ni miselni tok, 
jasnost izražanja, pregledno č lenjenost, utemeljenost 
in poštenost zapisanega. Prav to zadnje, poštenost, 
terja od avtorja strokovnega č lanka dosledno pravilno 
navajanje drugih avtorjev, ki jih uporablja, navaja, 
citira. Vsak podatek, vsaka teorija, vsaka misel drugega 
avtorja mora biti pošteno označ ena. Č e tega ne bi 
delali, zagrešimo plagiat, ki se šteje za duhovno tatvino, 
ki se lahko preganja. Najpogosteje se uporabljata: 
1) povzetek in 2) citat. Ob obeh je potreben takojšnji 
bibliografski sklic v tekstu: navedemo torej vir 
povzetega ali citiranega besedila. 

Na primer:
K 1: Važno je, da povsem nedvoumno označ imo, kateri 
deli besedila so povzeti po drugem avtorju. Kadar 
povzemamo, s svojimi besedami povzamemo vsebino 
misli, zato navedba zaradi svoje splošnosti ne zahteva 

takšne natanč nosti, ampak samo priimek in letnico 
(Novak 2009).

K 2: Citati morajo biti loč eni z narekovaji in umaknjeni v 
samostojni odstavek, navedena mora biti tudi številka 
strani. Kadar citiramo, navedemo natanč en prepis 
avtorjevega besedila v narekovajih. V tem primeru 
se v besedilu sklicujemo na avtorja in to zapišemo z 
navedbo priimka, leta izdaje in stranjo (Novak 2009, str. 
13).

Literatura mora biti nanizana brez označ evanja, toda v 
abecednem zaporedju. Naštejemo samo tiste avtorje, 
ki jih navajamo v besedilu, na primer: 
Marjanovič  Umek, L. (2004). Razvoj otrokovega govora. 
Ljubljana: Založba Tiger.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za 
šolstvo in Zavod RS za šolstvo. 
Vrbovšek, B. (2009). Dobro delujoč i timi v vrtcih. V: 
Vzgojiteljica X, št. 4, str. 18–20.

Obseg prispevkov: največ 2000 besed.
• Vsi teksti naj bodo napisani na rač unalniku v 

programu WORD, med tekst ne vstavljajte fotografi j 
in rač unalniških risbic.

• Enemu izvodu prispevka obvezno priložite CD ali 
pa pošljite prispevek na e-naslov urednice (betka.
vrbovsek@gmail.com).

• Otroške likovne izdelke opremite z imenom avtorja, s 
starostjo otroka, z imenom mentorja in vrtca.

• K fotografi jam napišite ime in priimek avtorja.
• Za objavo fotografi j otrok mora imeti vrtec ali 

vzgojitelj privoljenje staršev.
• Uredništvo si jemlje pravico prispevke krajšati in 

smiselno oblikovati.
• Uredništvo ne daje pisnih potrdil o prispevkih in 

č lankih.
• CD-jev in otroških likovnih izdelkov ne vrač amo.

Avtor objavljenega prispevka prejme en izvod revije 
Vzgojiteljica. Strokovnjak oz. znanstvenik, ki da intervju, 
ima zastonj enoletno naroč nino na revijo. 

V skladu s 17. č lenom Pravilnika o napredovanju v 
nazive (Ur. l. RS, št. 54/2002, št. 123/2008) s prvo objavo 
dobite 3 toč ke za č lanke v rubrikah »Iz teorije v prakso«, 
»Za dobro prakso«, za »Aktualno« in za »Izmenjava 
znanja in izkušenj v EU projektih«.

Kratki strokovni sestavki (za rubriko Od tu in tam iz 
naših vrtcev) teh zahtev nimajo. V kratkem sestavku 
(največ 30 vrstic oz. ena stran) opišete dogodek 
ali doživetje otrok v vrtcu, dogodek ali doživetje 
strokovnih delavcev in podobno. Želena je tudi 
kvalitetna fotografi ja (v .jpg).

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


