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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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V marcu in aprilu se je zvrstilo nekaj dni, ki so se nas tako ali druga-
če dotaknili. Naj omenim samo dva. Še vedno aktualni mednarodni dan 
žensk, 8. marec, ki nas je spomnil na vlogo in položaj žensk v naši družbi, 
in na 7. april, mednarodni dan zdravja. 

Vzgojiteljski poklic je izrazito feminiziran, zato so v vrtcih delujoči 
ženski kolektivi, ki jih praviloma tudi vodijo ženske. Nihče ne zanika, da 
tudi v ženskih kolektivih prihaja do napetosti v medsebojnih odnosih. 
Vzgojiteljice, pa tudi drugi sodelavci, večkrat tarnajo, da njihovega dela 
sodelavke in ravnateljica ne opazijo, se zanj premalo zanimajo in jih pre-
malo spodbujajo s pohvalo in priznanjem. Večinoma drži, da začenjamo 
opravljati svoj poklic z velikim veseljem do dela v vrtcu, toda to začetno 
zagnanost je potrebno ohranjati in vzdrževati, kar skozi dolga desetletja 
delovanja  v praviloma enaki sredini in na istem delovnem mestu ni eno-
stavno, pa čeprav bi bili deležni samih pozitivnih spodbud. Kaj šele, če 
si opažen le takrat, ko kakšno nalogo slabše opraviš, če si celo pogosto 
grajan in kritiziran. 

Znano je, da pozitivno spodbujanje, pohvala in priznanje okrepijo člo-
vekovo samozaupanje in ga motivirajo za še boljše delo. Pohvala za dob-
ro opravljeno delo tistim sodelavcem, ki si to zaslužijo tudi vodstvenim 
delavcem podkrepi avtoriteto. Povsem samoumevno bi moralo biti tudi 
to, da morajo vsi, ki so zaposleni v vrtcu, pa njihovo delo ni pri otrocih, 
s svojimi odločitvami in ravnanji podpirati vzgojiteljice, jim ''iti naproti'', 
jim pomagati reševati administrativne in tehnične pomanjkljivosti in se 
zavedati, da so prav vzgojiteljice nosilke vzgojno-izobraževalnega dela 
in predšolske dejavnosti.

Pomemben dan v letu je tudi 7. april, svetovni dan zdravja. Svetovna 
zdravstvena organizacija določi vsako leto posebno temo, ki se tako ali 
drugače nanaša na zdravje ljudi. Zdravje je ena od najvišjih vrednot vsa-
kega človeka. To še posebno občutimo takrat, ko ga začnemo izgubljati. 
Skrb za zdravje otrok in za njihovo dobro fi zično in psihično počutje v 
vrtcu soustvarjamo vsi, ki v vrtcu bivamo in vanj prihajamo, posebno 
skrb zanj imajo vzgojiteljice v oddelkih. 

Zrak, ki ga otroci dihajo v oddelku, varna igra na igrišču, kakovost hra-
ne, ki jo uživajo, higienske razmere v igralnici, umivalnici in drugih pro-
storih, dnevni potek gibanja, igranja in počivanja, medsebojni odnosi, 
ki jih otroci doživljajo v vrtcu, vplivajo na zdravje otrok, saj so imunsko 
posebej ranljiva bitja.
 Zdravje ali bolezen otrok in zaposlenih pa ne vplivata samo na otroke, 
ampak pomembno vplivata tudi na zaposlene in na njihovo uspešnost 
pri delu, na starše in na njihovo prisotnost na delovnem mestu, pa tudi 
na kakovost družinskih odnosov.

Prijazen pomladanski pozdrav! 

Ob svetovnem dnevu zdravja je prav, da se 
vprašamo, kako doživljamo, razumemo in 
skrbimo za svoje lastno zdravje. Se zaveda-
mo, da je v odgovornost do lastnega zdravja 
vključena tudi odgovornost za zdravje dru-
gih? Le zdrav strokovni delavec lahko poskrbi 
za zdravje zaupanih mu otrok. 

Koliko zaposlenih v vrtcih je dnevno od-
sotnih zaradi bolezni? Kaj je temu vzrok? Več 
obolelih pomeni višjo obremenjenost tistih, 
ki prevzamejo delo odsotnih sodelavk. Lahko 
smo prepričani, da se je v kolektivih, kjer vla-
dajo odprti in pošteni medsebojni odnosi, za-
posleni bolje počutijo, so bolj odporni in zato 
tudi manj obolevajo.

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

Vaša urednica
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Spoštovana ravnateljica, kako bi 
predstavili svoje izobraževanje in 
dosedanje izkušnje s predšolsko 
vzgojo?
Živim v Laškem in sem že več kot tri 
desetletja zaposlena v Vrtcu Laško. 
Po izobrazbi sem magistra poslovnih 
ved in diplomirana vzgojiteljica. Po 
končani gimnaziji sem se izobraževa-
la ob delu na Pedagoški fakulteti na 
Univerzi v Mariboru, smer vzgojitelj 
predšolskih otrok. Vrtec Laško ozi-
roma področje predšolske vzgoje me 
spremlja vso profesionalno kariero. V 
vrtcu sem se najprej zaposlila kot po-
močnica vzgojiteljice oziroma takrat 
varuhinja, kasneje pa sem, s prido-
bljeno ustrezno izobrazbo, zasedla 
delovno mesto vzgojiteljice. Ko se je 
pred desetimi leti odprla nova enota 
Debro, sem poleg dela vzgojiteljice 
opravljala tudi delo organizacijske 
vodje. 

Magistrirali ste tudi na magistr-
skem študiju. Zakaj ste se odločili 
za takšen drugostopenjski študij?
Kasneje sem se res vpisala na magi-
strski študij poslovnih ved, s ciljem, 
da razširim lastno znanje na povsem 
novo področje. Študij mi je bil pred-
vsem izziv in takrat nisem niti priča-
kovala, da bom nekoč te kompetence 
uporabljala v profesionalni karieri.

Je bilo prosto delovno mesto rav-
nateljice nov izziv za vas?
Delovno mesto ravnatelja je izziv 
predvsem zaradi svoje obsežnosti 
in zahtevnosti – tako na področju 
poslovanja kakor tudi na področju 

pedagoškega vodenja. Si vodja in od-
govorna oseba, obenem si tudi tisti, 
ki sprejema končne odločitve, včasih 
prijetne pa tudi neprijetne. Nekako 
moraš biti najmočnejši steber v ko-
lektivu, oseba, ki ji sodelavci zaupa-
jo in se nanjo zanesejo. Včasih iščeš 
ravnotežje med zahtevami javnega 
zavoda, ki ga vodiš, med željami, pri-
čakovanji in zmožnostmi svojih sode-
lavcev ter lastnimi pričakovanji. 

Kaj vas motivira za delo in naloge 
na delovnem mestu ravnateljice?
Osebno sem prepričana, da se je moč 
večino stvari v življenju naučiti, neka-
tere enostavno, druge z veliko truda, 
odnos in klimo pa je potrebno ustva-
riti. In tudi to je velik izziv, namreč 
ustvarjanje in ohranjanje pozitivne 
klime v kolektivu. Doseči vzdušje, v 
katerem si vsi trajno prizadevamo za 
lastno strokovno in osebnostno rast, 
da sprejemamo drug drugega, si po-
magamo in sodelujemo in radi priha-
jamo v službo, kajti šele takrat smo 
uspešni pri delu, to pa so vsekakor 
zahteve področja predšolske vzgoje 
oziroma dela z otroki nasploh. 
 
Katerim nalogam namenjate naj-
več svojega ravnateljskega časa in 
zakaj prav njim?
Veliko se posvečam vsebinam s pod-
ročja poslovanja vrtca. Področje je 
namreč zelo obsežno, zakonodaja 
se spreminja, vsem spremembam je 
potrebno slediti in jih upoštevati. Z 
vso skrbnostjo vodim in spremljam 
tudi strokovno delo v oddelkih, tako 
preko hospitacij, kakor tudi ob obča-

snih neformalnih obiskih v oddelkih. 
Vesela in ponosna sem, da me stro-
kovni sodelavci radi sami povabijo v 
oddelek ali na enoto, ko pripravljajo 
ali izvajajo različne dejavnosti. 

Kaj ste v vrtcu oziroma v enotah v 
zadnjem času posodobili, spreme-
nili na bolje?
Glede na to, da smo sorazmerno ve-
lik vrtec z desetimi enotami, mora-
mo biti precej pazljivi in skrbni pri 
načrtovanju posodobitev in adapta-
cij naših prostorov. Del se lotevamo 
premišljeno in seveda v dogovoru z 
ustanoviteljem, tj. Občino Laško, ki 
v skladu s fi nančnimi možnostmi vse 
te projekte fi nancira. Veseli me, da 
se pristojni na laški občini zaveda-
jo, kako pomembno je vzpodbudno 
učno okolje za predšolske otroke in 
upoštevajo naše potrebe, realne že-
lje in ideje. V zadnjem času smo po-
polnoma prenovili centralno kuhinjo, 
zaključila se je prenova podružnične 
šole, na kateri imamo oddelek vrtca, 
obnovili smo nekaj igrišč, prenovili 
sanitarije in garderobo v centralnem 
vrtcu, trenutno pa potekajo aktivno-
sti za začetek energetske obnove in 
gradnje prizidka v vrtcu v Rimskih 
Toplicah.

Jerica Laznik Mokotar, mag. poslov. ved in dipl. vzgojiteljica, Vrtec Laško

Pomembno je medsebojno spoštovanje

»Zelo je pomembno, da se zaposleni na delovnem mestu dobro 
počutijo, kajti to je predpogoj za uspešno delo – zlasti pri neposre-
dnem delu z otroki. V vrtcu si zelo prizadevamo, da nudimo pester 
nabor takšnih dejavnosti, ki spodbujajo otrokovo lastno aktivnost, 
ki je po našem trdnem prepričanju najboljši način učenja. Otrokom 
nudimo različne obogatitvene dejavnosti, h katerim pogosto pova-
bimo zanimive posameznike, tudi starše, društva in seveda ustano-
ve iz našega okolja.«
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Omenili ste, da ste velik vrtec z 
desetimi enotami. Koliko pa imate 
oddelkov in otrok? 
V okvir zavoda Vrtec Laško sodi de-
set enot z 29 oddelki. Poslujemo v 
treh samostojnih zgradbah: enota 
Laško (10 oddelkov), enota Rimske 
Toplice (4 oddelki) in enota Debro (5 
oddelkov). Ostale naše enote delujejo 
v prostorih podružničnih osnovnih 
šol. V enotah Rečica, Zidani Most, 
Jurklošter in Vrh imamo po en od-
delek, medtem ko imamo v enoti 
Šentrupert in Sedraž dva oddelka. V 
okvir našega vrtca pa sodi tudi Dru-
žinsko varstvo Gradišnik, kjer sta dve 
skupini otrok. 

Imate dovolj prostih mest za vse 
otroke, ki se zanimajo za vaš vr-
tec?
V tem šolskem letu smo lahko prvič, 
po več letih, sprejeli vse vpisane ot-
roke. Število oddelkov ohranjamo, 
nekoliko se nam je znižalo število 
vpisanih otrok, predvsem na eno ali 
dvooddelčnih enotah. 

Kakšne so bistvene posebnosti ku-
rikula v vašem vrtcu? 
Zelo si prizadevamo za kakovosten 
izvedbeni kurikul. Trudimo se, da 
obogatitvene dejavnosti organizira-
mo za otroke v vseh naših enotah, 
ne glede na to, koliko so oddaljene iz 
Laškega. S Knjižnico Laško vsako leto 
izvedemo projekt Predšolska bralna 
značka, otroci obiskujejo gledališki 
abonma Abonmajček, sodelujemo z 
glasbeno šolo, kjer se otroci udeležu-
jejo glasbenih delavnic. Ponosni smo 
na naše dolgoletno sodelovanje s Hišo 
generacij Laško, ki predstavlja med-
generacijsko sodelovanje v pravem 
pomenu besede. Tu gre za mesečna 
srečanja med upokojenkami (mi jih 
imenujemo kar babice) in našimi ot-
roci. Te gospe prihajajo v vrtec in so-
delujejo pri različnih dejavnostih. 
V mesecu decembru se je v našem 
vrtcu zvrstilo mnogo dogodkov, ki 
so nam vsem polepšali predpraznič-
ne dni: izvedli smo prireditev Iščemo 

dedka Mraza, otroci so si ogledali 
predstavo Bobek in barčica v izvedbi 
naših strokovnih delavk, pripravili 
smo Miklavžev zajtrk, na obisk je pri-
šel dedek Mraz. Ravnokar potekajo v 
vrtcu Dnevi pravljične joge. Strokov-
ne delavke izvajajo različne projekte, v 
katerih otroci odkrivajo in spoznava-
jo različna področja. Z vso skrbnostjo 
negujemo naše tradicionalne priredi-
tve: Vesela jesen, koncert Vrtec poje, 
vsakoletna razstava v Muzeju Laško: 
Vrtec na ogled postavi, prireditve ob 
zaključku šolskega leta. Glede na to, 
da vrtec deluje na desetih lokacijah, 
so posamezne enote precej vpete v 
dogajanje po posameznih krajih ozi-
roma krajevnih skupnostih.

Kako spremljate delo vzgojiteljic 
in vzgojiteljev v oddelku? 
Spremljanje strokovnega dela v od-
delkih je ena izmed pomembnih na-
log ravnatelja, saj se tako neposred-
no seznanjaš z življenjem in delom v 
oddelku, spremljaš neposredno delo 
z otroki, obenem pa je obisk v oddel-
ku izhodišče za strokovno debato z 
vzgojiteljicami in vzgojitelji. Sledim 
paradigmi, da je spremljanje stro-
kovnega dela v oddelku eden najpo-
membnejših procesov pri podpori 
strokovnih delavcev in predstavlja 
pomembno opredelitev v konceptu 
vodenja za učenje, ki ga strokovnjaki 
povezujejo še z ravnateljevim vzgle-
dom, strokovnimi razpravami, učin-
kovitim sistemom komunikacije, na-
tančno opredeljeno odgovornostjo, 
razporeditvijo vodenja in jasnimi 
skupnimi načeli vzgojnega dela in po-
učevanja otrok. 
Sicer v našem vrtcu spremljanje dela 
strokovnih delavcev uresničujemo 
na tri načine: hospitacije ravnatelja, 
medsebojne hospitacije, hospitacije 
pripravnikov oziroma kandidatov za 
pristop k strokovnem izpitu, študen-
tov in dijakov na obvezni praksi. Zelo 
se zavzemam tudi za izvajanje med-
sebojnih hospitacije, ki se uveljavljajo 
kot pomembna oblika sodelovanja, 
izmenjave izkušenj in predstavitve 

dobre prakse dela v skupini. Medse-
bojna hospitacija je opredeljena kot 
ena izmed strategij vzajemne presoje 
dela v oddelku, v katero so vključeni 
sodelavci (kolegi), ki podajo povrat-
no informacijo o vzgojnem delu in o 
tem, kako uspešen je strokovni dela-
vec pri spodbujanju učenja otrok. Še 
pomembnejše kot presoja pa je vza-
jemno učenje in priložnost, da stro-
kovni delavci v strokovnih razpravah 
razvijajo skupna prepričanja o tem, 
»kako pri nas delamo, se učimo«. Tudi 
s pomočjo medsebojnih hospitacij 
vzpostavljamo medsebojno zaupanje 
med strokovnimi delavci, saj razvija-
mo princip konstruktivnih povratnih 
informacij, brez sodb. Obenem krepi-
mo organizacijsko kulturo, v kateri je 
cenjeno učenje in se sodelavci o tem 
pogovarjamo.

Koliko osebno hospitirate v oddel-
kih? 
Sama hospitiram po pripravljenem 
načrtu hospitacij, ki je predstavljen 
na vzgojiteljskem zboru in na stro-
kovnih aktivih. Da je hospitiranje 
učinkovito, zanesljivo in tudi primer-
ljivo, se poslužujem pripravljenih iz-
hodišč – elementov spremljanja stro-
kovnega dela v oddelku. Po hospitaciji 
vedno sledi razgovor. 

Spodbujate strokovno izpopolnje-
vanje zaposlenih? V katera stro-
kovna izpopolnjevanja so vključeni 
strokovni delavci?
Spodbujam strokovno izpopolnje-
vanje naših zaposlenih. Omogočam 
udeležbo na različnih izobraževanjih, 
tako za strokovne delavce v oddelkih, 
kakor tudi za vse ostale zaposlene. 
Sodelavcem v veliki meri prepuščam 
odločitev, na katerih področjih se 
bodo izpopolnjevali, oz. katera izo-
braževanja bodo izbrali. Predvsem 
pa nenehno poudarjam, da se je pot-
rebno tam, kjer je to mogoče, aktiv-
no vključevati v strokovne razprave 
s pisanjem člankov, prispevkov in 
referatov. Sodelavce spodbujam, da 
predstavijo primere lastne dobre 



6

V
Z

G
O

JITE
LJIC

A
 LE

TN
IK

 X
X

I. ŠT. 2

RAVNATELJICA PREDSTAVLJA VRTEC

Tjaša Volavc, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Tončke Čečeve Celje

Ob sumu na spolno zlorabo otroka

Povzetek
V svojem prispevku sem opisala, kaj je spolna zloraba otrok. Opisala 
sem kratko zgodovino problematike spolnih zlorab, kako jo prepo-
znamo in kako ukrepamo, ko posumimo na spolno zlorabo, značil-
no obnašanje zlorabljenega otroka in ravnanje storilca. K članku me 
je spodbudila preizkušnja, s katero sem se soočila pri delu z otroki 
v oddelku.
Ključne besede: spolna zloraba, otrok, vrtec.pesmi in igre, oblačilni 
videz otrok.

prakse, da se izpostavijo, sodelujejo v 
razpravah, razmišljajo o svojem delu 
… Zdi se mi namreč pomembno, da 
znamo uporabiti tisto, kar nam stro-
kovna sfera nudi, ter obenem v to sfe-
ro dodati tudi svoja spoznanja, eno-
stavno biti aktiven v stroki. Takšen 
pristop že kaže rezultate, saj bodo na 
letošnjem Strokovnem posvetu dob-
rih praks v vrtcih s svojimi prispev-
ki sodelovale tri naše strokovne de-
lavke. Seveda občasno organiziramo 
strokovna predavanja na nivoji vrtca 
in naše strokovne delavke se udele-
žujejo srečanj študijskih skupin.

Kako ocenjujete klimo med za-
poslenimi v vašem vrtcu v tem 
šolskem letu? 
Menim, da nas krasijo dobri medse-
bojni odnosi, kar pomeni, da je kli-
ma v naši ustanovi zelo dobra. To 
občutim sama, veseli me pa, da mi 
pogosto to povedo tako sodelavci 
kakor tudi starši otrok, ki obiskujejo 
naš vrtec. Zavedati pa se moramo, 
da nismo vsi enaki, imamo različne 
poglede, prepričanja in pričakovnja. 
Pomembno je le, da najdemo tiste 
stične točke, ki so pomembne za pro-
fesionalno delo, da se spoštujemo, si 
pomagamo, se znamo skupaj veseliti 
in stati ob strani sodelavcu, ko je pot-
rebno.

Kakšno je strokovno povezova-
nje vašega vrtca z osnovno šolo in 
krajem? 
Tako z obema osnovnima šolama, 
ki sta v naši občini, kot s strokovni-
mi službami zelo dobro sodelujemo, 
povezujejo se naše vzgojiteljice in 
učiteljice pri skupnih projektih, na 
podružničnih šolah pa je sodelova-
nje in povezovanje še tesnejše. Vrtec 
je močno vpet v dogajanja v lokalni 
skupnosti, sodelujemo pri pripravi 
in izvedbi različnih dogodkov. V do-
gajanja aktivno vključujemo otroke 
z nastopi na prireditvah, strokovne 
delavke za izvedbo delavnic in po-
dobno. Prizadevamo si namreč, da je 
vrtec prepoznan kot pomemben sou-

Večina ljudi se že ob omembi besede zloraba zdrzne in počuti neprijetno. Ob 
tem smo čustveno tako vznemirjeni, da nam je o zlorabah težko brati, pisati 
in se o njih pogovarjati. Zlorabe se dogajajo na različnih področjih. Poznamo 
več vrst zlorab, npr. zloraba položaja, svobode, delavskih pravic in podobno. O 
zlorabi govorimo, kadar se nekaj počne v nasprotju z zakoni, pristojnostjo, po-
ložajem, pooblastili. Zloraba je torej preračunana oz. namerna uporaba nekoga 
ali nečesa nezakonitega za lastno korist.
 Še posebej se nas dotakne spolna zloraba otroka. V medijih beremo, da se 
spolne zlorabe otrok dogajajo povsod po svetu, pravzaprav se dogajajo prav v 
vseh slojih prebivalstva. Vsaka zloraba je zavrženo dejanje, spolna zloraba ot-

stvarjalec našega ožjega družbenega 
okolja.

Za kaj ste si v zadnjem času priza-
devate v sodelovanju z občino?
Z Občino Laško skupaj kreiramo te-
melje za kvalitetno predšolsko vzgojo 
otrok iz našega okolja. Naša ustanovi-
teljica ima velik posluh za ohranjanje 
podružničnih osnovnih šol in enot 
vrtca v krajevnih skupnostih. Tako 
so vse naše enote res lepo urejene, 
standard zunanjih in notranjih igral-
nih površin je enak na vseh lokacijah, 
razen v vrtcu v Rimskih Toplicah. Za 
ta vrtec je že predvidena energetska 
sanacija obstoječega objekta in grad-
nja prizidka. Pripravlja se projektna 
dokumentacija in računamo, da bomo 
v letošnjem letu v Rimskih Toplicah 
dobili popolnoma prenovljen vrtec z 
dvema novima igralnicama. 

Kaj pričakujete od Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport 
na področju predšolske vzgoje v 
vrtcih? 

Predvsem pričakujem pomoč in pod-
poro oziroma sogovornika ob različ-
nih pravnih vprašanjih in dilemah. 
Želela bi tudi, da bi bila zakonodaja 
bolj jasna in nedvoumna, želim si, da 
bi se pri uvajanju sprememb upošte-
vale pobude prakse. Ob vseh spre-
membah pa pričakujem jasna in za-
nesljiva navodila in obrazložitve. Siva 
lisa je po mojem mnenju področje 
pripravništva, saj je po zaključenem 
izobraževanju skoraj nemogoče pri-
dobiti pogoje za pristop k strokovne-
mu izpitu in posledično zaposlitev. 

Kaj bi bilo po vaše treba urediti, iz-
boljšati ali spremeniti na področju 
predšolske vzgoje v javnih vrtcih? 
Predšolska vzgoja je Sloveniji na zelo 
visoki organizacijski in strokovni 
ravni. Pomembno je, da to raven oh-
ranjamo. Verjamem, da je še veliko 
možnosti za strokovno rast, pred-
vsem mislim na povezovanje teorije 
in prakse. 
 

Zahvaljujemo se vam za odgovore.

AKTUALNO
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roka pa je kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolž-
nosti. Spolna zloraba je, kot piše Frei (1996), kadar odrasel 
človek ali mladostnik načrtno uporabi in uporablja otroka 
za to, da se spolno vzburi ali/in da poteši svojo spolno slo. 

Tega pa včasih ni bilo ... Ali res?
Kot pišeta Waiss in Galle (1996), se je otroke spolno in te-
lesno izkoriščalo že od nekdaj, o tem obstajajo tudi pisni 
dokazi. V Angliji so proti koncu 13. stoletja izdali zakon o 
zaščiti deklet, 150 let kasneje so sprejeli zakon še za fante. 
Tudi Alenka Puhar v Prvotnem besedilu življenja omenja, 
da je celo škof Anton Martin Slomšek opozarjal gospo-
dinje, naj ne dovolijo otrokom spati s hlapci in deklami, 
da ne utrpijo ''pohujšanja''. V zadnjih letih so v ospredju 
zanimanja javnosti spolni napadi na otroke, ki so jih zag-
rešili številni kleriki znotraj Cerkve. Veliko spolnih zlorab 
ostane tudi zamolčanih, ker se pogosto dogajajo znotraj 
sorodstvene mreže.
 Komaj s priznanjem otroštva in mladosti kot posebni-
ma življenjskima obdobjema je sledilo tudi priznanje, da 
otrokom pripada posebna zaščita. Danes je spolni napad 
na otroka povsod v civiliziranem svetu razumljen kot 
hudo kaznivo dejanje.

Storilec ali storilka spolne zlorabe otroka
Storilec ali storilka (iz literature je razvidno, da je veči-
na moškega spola) spolno zlorabo otroka praviloma po-
navlja. Pogosto več let. Storilci so lahko izobraženi ljudje 
ali preprosti delavci. Deklice, kot piše Frei (1996), so spol-
nemu nasilju izpostavljene pretežno v okviru družine ali 
v krogu družinskih prijateljev. Največkrat je to nasilje, ki 
ga izvajajo sorodniki moškega spola. Dečkov člani družine 
ne izrabljajo tako pogosto, kot to velja za deklice. Po na-
vadi so storilci moške osebe, ki imajo v odnosu do otroka 
kakršno koli avtoriteto: starš, vzgojitelj, učitelj, športni 
trener, duhovniki ... Le malo storilcev je bilo otroku ali 
njegovi družini neznanih. 
         Storilec najprej vzpostavi z otrokom zaupen odnos. 
Otrok je majhen in neveden, zato se ni sposoben svobod-
no odločati in zavestno sodelovati pri dejanjih, ki jih od 
njega zahteva odrasli. Storilec popolnoma izkoristi svoj 
položaj močnejšega, povzroči zlom otrokovega zaupanja, 
nadzira otroka, sprevrača dejstva, laže in prikriva. Izkuš-
nja spolne zlorabe pušča na otrokovi psihi težke poškodbe 
za vse življenje.

Kako prepoznamo spolno zlorabo?
Kot pišeta Waise in Galle (1996), je treba kot sum na spolno 
zlorabo otroka upoštevati vsako nenavadno obnašanje ot-
roka. Ob sumu je potrebno natančno preveriti, kakšen je 
vzrok za določeno obnašanje otroka. Strokovnjaki se stri-
njajo, da otroci, ki pripovedujejo o spolnem napadu nase 

in zlorabljanju, ne lažejo, četudi njihove pripovedi zvenijo 
neverjetno. 
 Zlorabljen otrok nam lahko zaupa svojo stisko, lahko 
pa o njej molči in samo kaže različne znake. Ti so lahko 
telesni ali psihosomatski. Otrok ima lahko različne po-
sledice prisilnega spolnega udejstvovanja, ki se kažejo na 
njegovem telesu v obliki modric, vnetega spolovila in po-
dobno. Otrok ima lahko težave pri hranjenju (nepojasnjene 
bolečine v trebuhu, ponovno mokrenje ali blatenje, pož-
rešnost, izražanje bojazljivosti in strahu, napade besa ...). 
Zlorabljen otrok zbuja vtis, da je v neprestani stiski, ima 
motnje na področju razvoja sposobnosti, izraža agresijo 
ali je nesocialen ... Eden od značilnih znakov spolne zlora-
be je poudarjeno spolno vedenje, ki ni običajno za majhne 
otroke, izražanje s spolnimi simboli in verbalnimi namigi 
na spolne organe, odnose. Na primer, da otrok pri igri s 
punčkami ponavlja dejanje zlorabe, ki jo doživlja, se z dru-
gimi otroki igra zlorabljanje, riše spolne organe ali osebe s 
spolnimi atributi, ki mu vzbujajo strah.

Primer iz prakse
Pri svojem delu v oddelku sem se srečala s primerom 
suma na spolno zlorabo. V vrtec je prišel sorodnik ene-
ga od otrok. Želel se je pogovoriti z mano kot vzgojiteljico 
– vodjo oddelka ter pojasnil, da je bila proti njemu poda-
na kazenska ovadba zaradi suma spolne zlorabe otroka. 
Pojasnil je, da je »nedolžen«, in da naj se ne oziramo na 
izjave tega otroka, »če bo kaj govoril«. Ta otrok je svojega 
sorodnika v času najinega pogovora videl, se ga razveselil 
in se tudi po pozdravu od njega poslovil. Po odhodu mi je 
otrok spontano povedal, kaj naj bi ta sorodnik njemu delal. 
Otroka nisem spraševala o dejanju, o sorodniku, o doga-
janju. Sem si pa otrokove izrečene besede natančno za-
pomnila in jih takoj zapisala. Še isti dan sem naredila tudi 
uradni zaznamek in obvestila svetovalno delavko vrtca, ki 
je ukrepala naprej.
 Seveda sem si takoj začela postavljati različna vpraša-
nja. Zakaj se je sorodnik izpostavil? Je bil otrok res zlora-
bljen? Sem spregledala kakšne znake spolne zlorabe? Je 
otrokovo vedenje, počutje ali razvoj nakazoval zlorabo? 
Lahko otroka zaščitim pred vsem tem? In predvsem, kaj 
lahko jaz, kot vzgojiteljica v vrtcu, naredim za tega otroka? 
Poiskala sem literaturo o tem problemu.

Kako ravnamo ob sumu zlorabe?
Waiss in Galle (1996) svetujeta, da če se otroci odločijo 
razkriti zlorabo, vanj ne dregamo z vprašanji, se ne raz-
burjamo, toda otroka vzamemo resno. To, kar nam je otrok 
povedal, z vsemi podrobnostmi in z njegovimi besedami 
zapišemo. Zabeležimo tudi datum in po možnosti uro nje-
govega sporočila. To je izjemnega pomena, kajti v čustve-
nem stanju lahko pozabimo na morebitne pomembne be-
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sede, načine otrokovega sporočila ter njegovo pomembno 
telesno govorico. Opišemo torej tudi vedenje otroka, s 
katerim »opisuje«, kaj se je dogajalo. Vsa ta vaša opažanja 
so pomembna za nadaljnje postopke pri razkrivanju zlo-
rabe. Takoj obvestimo svetovalno delavko ali ravnateljico, 
ki morata ukrepati dalje. Če ne ukrepata, sum kaznivega 
dejanja spolnega napada prijavimo na policijo, na pristojni 
Center za socialno delo ali neposredno na pristojno tožil-
stvo. Našem vrtcu imamo za takšne primere napisan pro-
tokol ravnanja, po katerem se moramo ravnati.
Pomembna je tudi vzgojna preventiva. Da bo spolnih zlo-
rab čim manj, moramo o njih govoriti. Frei (1996) piše, da 
je potrebno otroke ozaveščati o tem, da se ga nihče nima 
pravice dotikati, če njemu to ni všeč. Otroka poučimo, na 
koga se naj obrne v stiski. 
 Pri vzgojnem delu upoštevamo spolno vzgojo. Občutek 
negotovosti in sramu ob »temi spolnost« ne sme biti iz-
govor, da se tega ne lotevamo. Z otroki se pogovarjamo 
o človekovem telesu ob slikanicah, ki razlagajo spolnost 
na otrokom primeren način. Odgovarjamo na otrokova 
vprašanja, tudi na vprašanja o spolnem zlorabljanju, seve-

da primerno otrokovi razvojni stopnji, na način, ki otroka 
ne prestraši. Učimo jih varnega obnašanja (Elliot 1996): 
kaj storiti, če se izgubiš v trgovskem centru, kako zavrniti 
zahtevo odraslega, kako zelo glasno zakričati, kako pokli-
cati policijo, učimo jih upoštevati notranji občutek ob dru-
gem človeku in podobno.

Zaključek
V vsak primer spolne zlorabe otroka, ki je uradno prijav-
ljen, se vključijo predstavniki zunanjih strokovnih služb. 
Tako je bilo tudi v mojem primeru. Primer so reševali na 
vseh nivojih. V veliko veselje mi je bila novica, da naj ne bi 
prišlo do zlorabe, le zgolj za medsebojno »nagajanje« dveh 
sprtih partnerjev. Pri tem pa bi že lahko govorili o drugač-
ni vrsti zlorabe otroka.

Literatura:
Elliot, M. (1996). Da bo vaš otrok varen. Ljubljana: CoLibri.
Frei, K. (1996). Spolna zloraba. Ljubljana: Založba Kres.
Waiss, M. in Galle I. (1996). V labirintu spolnih zlorab. Založba Tertium.

Danes, ko govorimo o obdobju vseživljenjskega izobra-
ževanja, pridobiva mentorstvo nove dimenzije; v proces 
mentoriranja ne vstopata le študent oz. pripravnik in izku-
šen mentor, kar je bila značilnost klasičnega mentorstva, 
temveč tudi dva (ali več) strokovnjakov, ki si v procesu 
učenja določenih strokovnih novosti nudita profesionalno 
oporo (Valenčič Zuljan, 2007). Vsako šolsko leto v vrtcih 
izvajamo mentorstvo dijakom gimnazije, študentom pe-
dagoških fakultet in kandidatom v programu poklicne 
prekvalifi kacije za pomočnika vzgojitelja na UPI – Ljudska 
univerza (v nadaljevanju mentoriranci). Mentorstvo vzgo-
jiteljici zagotovo predstavlja dodatno delo, zato občasno 
slišimo njihove izjave: »Tega ne bom več počela. Le zakaj je 
potrebno, da to izvajam jaz? Ob obilici drugega dela mo-
ram biti še mentorica.«
 Zagotovo je delo z mentoriranci stresno, od strokovnih 
delavk zahteva več napora, dodatnega časa in energije. 
Vendar pa se ob negodovanju nad izvajanjem mentorstva 
postavlja vprašanje: Kako bomo zadovoljne z delom tistih, 

ki prihajajo za nami, ki bodo nekoč morda naše sodelav-
ke? Kako se bomo počutile, če se bodo poti, ki smo jih z 
našim delom zastavile, zaradi neznanja, neprofesional-
nosti, nepravega odnosa zanamcev začele podirati? Torej 
je prav, da razmislimo, kaj pomeni biti mentor. 
 Na mentorstvo moramo pogledati kot na izziv in ne na-
por. Na nekaj kar profesionalno in osebnostno razvija tudi 
nas, strokovne delavke. Vloga mentorja pomeni, da smo 
usposobljeni profesionalni delavci, ki imamo dovolj znanja 
v teoriji in praksi in lahko vplivamo na prihodnost dela v 
vrtcu. Dobri mentorji so dobri poslušalci, znajo se vži-
veti v druge in jih motivirati. So zgled vsem članom in 
so aktivno vključeni v skupnost. Torej nam je lahko to, da 
smo mentorji, v ponos.

Mentorstvo
Praktični del vsakega študija predstavlja pomemben del 
pridobivanja in razvijanja specifi čnih strokovnih kompe-
tenc, ki nadgradi pridobljeno teoretično znanje ter tako 

Darja Cencelj, mag. prof. pred. vzgoje, Vrtci Občine Žalec

Biti mentor – izziv ali napor?

Povzetek
V članku bom predstavila pomen in namen mentorstva v vrtcu ter poudarila, da je vloga mentorja za stro-
kovno delavko čast in ne »kazen«. Prikazala bom, kakšen bi moral biti mentor in kakšen odnos je potre-
ben v profesionalnem izvajanja mentorstva med mentorjem in mentorirancem. Moje razmišljanje izhaja 
predvsem iz pogovorov in povpraševanja med strokovnimi delavkami v oddelkih, ki izvajajo mentorstvo, 
o pomenu in dodatni obveznosti pri delu v oddelku, ki se pojavi pri izvajanju mentorstva. Predvsem pa 
želim izkazati strokovni delavki mentorici vrednost in spoštovanje.
Ključne besede: strokovne delavke, mentorstvo, mentoriranci.
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mentorirancu zagotavlja avtentične učne situacije. Kori-
stnost mentorstva je obojestranska. Poleg mentoriranca 
se v tem odnosu tudi mentor uči in pridobiva nove infor-
macije ter razvija nove veščine.
 Mentor je oseba, ki spodbuja, daje naloge, postavlja 
svojega mentoriranca pred nove izzive, ga opolnomoči 
ob pridobivanju izkušenj, pomaga, olajša delo in učenje 
ter ga varuje pred prehudimi napakami (Brečko in Pa-
inkret 2018). Izpolnjevati mora z zakonom določene po-
goje (ZOFVI, 110. člen); opravljati mora delo, za katero se 
pripravnik usposablja ter ima naziv svetnik, svetovalec oz. 
najmanj 3 leta naziv mentor (Valenčič Zuljan 2007). Nje-
gova vloga ni toliko v tem, da v času poskusnega dela ali 
prakse rešuje probleme, temveč da dijaku, študentu, kan-
didatu nudi podporo. Temeljna naloga mentorja je spod-
bujanje pripravnikovega profesionalnega razvoja (Valenčič 
Zuljan 2007), da svetuje pripravniku pri izvajanju nalog, ki 
jih mora izvesti v skladu s programom, daje informacije, 
povratno informacijo, da izrazi svoje mnenje in vzpostavi 
zaupljiv in spoštljiv odnos. Mentoriranec sledi mentorju 
in ga posnema tako pri delu kot tudi na področju komu-
niciranja ter vzpostavljanja odnosov (Brečko in Painkret 
2018). Želimo namreč, da so mentorski odnosi kar najbolj 
kakovostni in prinašajo dodano vrednost tako mentori-
rancem kot mentorju ter da ima vsak udeleženec možnost 
uresničiti svoje cilje ter kar da največ odnese od mentor-
skega odnosa, zato mora obstajati vzajemno spoštovanje 
in zaupanje. Mentorji se morajo biti sposobni identifi cirati 
z mentoriranci, medtem ko morajo mentoriranci čutiti, 
da imajo njihovi mentorji resnično vredno znanje in izku-
šnje, ki jih lahko izkoristijo. Pomembno je, da je vzgojitelj 
– mentor pripravljen na stalno učenje in izpopolnjevanje. 
Ob vsem tem naj bi vzgojitelj skrbel tudi za lastni profesio-
nalni razvoj, saj se v sodobnem vrtcu učijo vsi (Vonta 2009, 
str. 146).
 Večina raziskav (Krištof 2003; Krištof 2006; Valenčič 
Zuljan in drugi 2005: 35; Valenčič Zuljan in Vogrinc 2005: 
134; Valenčič Zuljan in drugi 2006; Bizjak 2004) potrjuje, 
da kvalitetno pripravništvo pozitivno vpliva na strokov-
ni razvoj zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja, 
ker pripravništvo omogoča sodelovanje med zaposlenimi. 
Potrebno je ponoviti in osvežiti določena znanja ter hkra-
ti spremljati novosti na področju vzgoje in izobraževanja; 
nova znanja mentorji pridobijo tudi od mentorirancev 
(Valenčič Zuljan 2007)
 Tudi izvajanje mentorstva ne pomeni nujno zgolj po-
zitivnih rezultatov. Zavedati se moramo, da je lahko pro-
ces zelo zanemarljivo učinkovit, v nekaterih primerih celo 
popolnoma disfunkcionalen. Zato je toliko bolj bistveno 
izpostaviti, da lahko prevzemanje mentorske vloge z od-
govornostjo, ki jo slednja zahteva, pričakujemo pri men-
torju, ki je ustrezno usposobljen, ima ustrezne kompeten-
ce in mu je lasten profesionalen razvoj vrednota. Mentor 

mora namreč vedeti, kje se začne t. i. cona učenja men-
toriranca. Poznati in razumeti mora, katere kompetence 
ima posameznik že razvite in katerim mora posvečati več 
pozornosti (Brečko in Painkret 2018). Mentorji, ki so hkra-
ti tudi vodje, radi zaidejo v pretirani nadzor, v t. i. »mi-
kromanagement«, in namesto mentorske vloge opravljajo 
kar vodstveno. S tem se ruši zaupanje, hkrati pa odreka 
samostojnost in opolnomočenje mentoriranca, kar je sicer 
zagotovo najbolj zaželen produkt mentorstva (Brečko in 
Painkret 2018). 
 Mentorstvo je proces, kjer izkušen posameznik, tj. 
mentor, pomaga mentorirancu pri njegovem razvoju in 
napredku z nasveti in pojasnili. Je oseba, ki je vredna za-
upanja, podpira, vodi in svetuje ter prenaša svoje znanje 
in spretnosti. Bistvo mentorstva je učenje praktične na-
rave. Dober mentor pri svojem delu združuje dve bistveni 
komponenti: razumevajoče podpiranje in izzivanje novega 
(Valenčič Zuljan, 2007). 
  Z aktivno angažiranostjo ter občutkom za pohvalo lah-
ko mentor vpliva na proces mentorskega dela. Ta pristop 
je zelo dober v začetni fazi, kasneje pa je bolje, da se po-
buda prenese na mentoriranca, ki opravlja poskusno delo 
oz. pedagoško prakso. Pomembno je tudi, da imajo men-
torji visoko razvito samospoštovanje, da so empatični, iz-
najdljivi in komunikativni, znajo poslušati in so pozitivno 
naravnani. Za uspešno opravljanje mentorskega dela mora 
imeti strokovne kompetence, znanje didaktike, metodike 
in psihologije ter smisel za delo z ljudmi.
Biti mentor je torej tudi čas osebnostnega profesional-
nega razvoja. Razmišljanje strokovnih delavk o dodatnem 
delu ni brez razloga, vsekakor pa ne smemo obstati le pri 
vprašanju/dilemi dodatnega dela. Spoznati je potrebno, 
da je mentorstvo tudi velika dodana vrednost, ki razvi-
ja mentorja in mu nudi nove izkušnje, drugačne poti za 
doseganje ciljev in daje odgovore na mnoga vsakodnevna 
vprašanja pri izvajanju dela v predšolskem obdobju.

Zaključna misel 
Vloga mentorja v današnji družbi pridobiva vse večji po-
men ali bolje rečeno, pospešeno se ji vrača nekdanja ve-
ljava. Skrb za mentorstvo gre tudi izza usposabljanja men-
torjev in posega na usposabljanje bodočih mentorirancev, 
kjer jim razvijajo občutek za daj–dam odnos (Brečko in 
Painkret 2018). Vzgojitelji se izpopolnjujejo v raznovrstnih, 
bolj ali manj formalnih oblikah usposabljanja za kakovo-
stnejše delo v vrtcu. Novi pristopi, ki v središče postavljajo 
otroka, spreminjajo tudi odnos med tem usposabljanjem 
in novimi pogledi na kakovost pedagoškega dela. Pouda-
riti velja, da je uresničevanje kakovosti vzgojno-izobra-
ževalnega dela in s tem uresničevanje pedagoških načel 
ključnega pomena v sodobnih paradigmah predšolske 
vzgoje (Žnidaršič 2012). Torej je neizpodbitno dejstvo, da 
biti mentor ni lahko delo. Je velika odgovornost za vsako 
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Primeri iz prakse so bili na letoš-
njem vseslovenskem posvetu dob-
re prakse namenjeni kurikularne-
mu področju gibanje. Kakšen vtis 
ste odnesli s posveta?
Na posvetu sem sodeloval drugič. 
Tudi tokrat me je navdušila energija 
prizadevanja in aktivnega sodelo-
vanja, ki jo je bilo čutiti med vsemi 
udeleženci. Vprašanja, ki so jih zas-
tavljale prisotne, so pomembno dop-
rinesle k temam posveta in predsta-
vljenim dobrim praksam. Velikokrat, 
vsaj taka je moja izkušnja, je namreč 
v času, ki nam je predavateljem na-
menjen za predstavitev teme, tež-
ko izluščiti najpomembnejše in priti 
blizu posamezniku, ki skuša vsebino 
predavanj povezati s svojimi lastnimi 
izkušnjami, primeri. Z odgovorom na 
smiselno zastavljena vprašanja pa mi 
je bilo to olajšano. Lepo je bilo pri-
spevati in verjamem, da bo največ od 
tega posveta imel končni uporabnik – 
otrok in njegovi starši. 

Upam, da vam je uspelo vsaj pre-
listati zbornik s posveta. Kakšen 
vtis so na vas naredili opisani pri-
meri gibalnih dejavnosti? Prip-
ravljajo in izvajajo vzgojiteljice in 
vzgojitelji primerne gibalne dejav-
nosti? Kaj bi jim svetovali? 
Obsežen zbornik je neprecenljiv vir 
številnih idej, ki jih lahko sleherni 
uporabnik prenese in prilagodi svo-
jim potrebam. Morda bi le redki pri-
meri potrebovali nekoliko več stro-

kovnega usmerjanja, velika večina pa 
je izredno kakovostno pripravljenih. 
Posebej sem vesel primerov gibalnih 
dejavnosti, ki otroka odpeljejo ven, na 
sveži zrak. Še vedno naši otroci pre-
živijo preveč časa v zaprtih prosto-
rih. Ne glede na vremenske in tem-
peraturne posebnosti jim mora biti 
omogočeno stopiti v naravo. Posebej 
pa bi vsem kolegicam in kolegom 
vzgojiteljem svetoval, da primere 
praks, ki jih razvijajo in nadgrajuje-
jo iz skupnih zamislih, ne pozabijo 
prilagoditi lastnim otrokom, okolju, 
morebitnim kulturnim posebnostim 
ali značilnostim kraja in prostora, v 
katerem živijo. 

V evropski civilizaciji je fi zičnega 
napora v človekovem vsakdanji-
ku vse manj. Delamo in igramo se 
lahko celo brez gibanja. Kaj takšen 
način življenja prinaša s seboj?
Nič dobrega. V želji po tem, da bi ži-
veli bolj lagodno in kakovostno živ-
ljenje po principih sodobne družbe, 
smo si odtujili eno od temeljnih ak-
tivnosti, ki spremlja človeka celotno 
evolucijo – gibalno aktivnost. Slednja 
je z zoperstavljanjem gravitaciji obli-
kovala naše telo in funkcije organiz-
ma skozi milijone let, sedaj pa bi radi 
kar naenkrat s pomočjo informacij-
skih tehnologij in številnih inovacij 
spremenili to dejstvo in vse reševali 
sede, »online« preko številnih IKT 
sredstev … Človekovo telo in njegove 
biološke potrebe ne more sprejeti teh 

strokovno delavko mentorico, ki želi mentoriranca opol-
nomočiti tako, da mu svetuje pri načrtovanju, organizaciji 
in izvedbi praktičnih nastopov oziroma drugih oblik ne-
posrednega vzgojno-izobraževalnega dela, ki ga sprem-
lja in analizira ter pripravniku sproti posreduje povratne 
informacije. To je pot, ki daje visoko strokovno vrednost 
vsaki vzgojiteljici mentorici in omogoča mentorirancu, da 
bo v prihodnosti kot oblikovani strokovnjak nadaljeval to 
plemenito delo. 

Literatura:
Brečko, D., Painkret, S. (2018). Mentor in mentorski proces. Ljubljana; 
Inštitut za izobraževalni management.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 
Zavod RS za šolstvo. 
Priročnik za mentorje študentom na strokovni praksi. (2013). Visoka šola 
za upravljanje in poslovanje; Novo mesto.
Valenčič Zuljan et al. (2007). Izzivi mentorstva. Ljubljana: Pedagoška 
fakulteta.
Vonta, T. (1997). Kvaliteta dela v vrtcu. V: Profesionalnost v vrtcu. Ljublja-
na: Skupnost vzgojno-varstvenih zavodov Slovenije.
Vonta, T. (2009; 143). Organizirana predšolska vzgoja v izzivih družbenih 
sprememb. El. knjiga. Ljubljana; Pedagoški inštitut.
Žnidaršič, M. (2012). Profesionalni razvoj vzgojitelja kot način zagotavlja-
nja kakovosti v vrtcu. Ljubljana: Vodenje 3/2012: 87–104.

Prof. dr. Rado Pišot, Znanstveni inštitut za kineziološke raziskave Koper

Potrebujemo več gibanja

hitrih in agresivnih sprememb. Če se 
vsaj v smislu kompenzacije in prosto-
časnih dejavnosti z našimi najmlajši-
mi ne bomo nekoliko vrnili k svojim 
koreninam in bili več gibalno aktivni, 
lahko res grozi nevarnost, da se ob 
vedno starejši družbi na eni strani 
lahko zgodi, da nas naši najmlajši ne 
bodo preživeli. Agresivnost gibalno 
neaktivnega okolja je namreč iz dne-
va v dan večja.  

Kronične nenalezljive bolezni pos-
tajajo vse pogostejši vzrok umrlji-
vosti. Strokovnjaki vidijo vzrok v 
nepravilni prehrani in v pomanj-
kanju gibanja. Koliko gibanja pot-
rebuje odrasel človek, da zadosti 
vsaj minimumu potreb po gibanju?
Vsekakor je ob že omenjenemu po-
manjkanju gibanja hud problem tudi 
neuravnotežena prehrana. Tudi ne-
kateri drugi dejavniki t. i. kronič-
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nih nenalezljivih bolezni povzročajo 
številne zdravstvene probleme so-
dobnemu človeku, pa vendar bi bilo 
verjetno najlažje vplivati ravno na ta 
dva. Vnos energije (hrana) in poraba 
(gibalna aktivnost) morata postati 
vzročno-posledično povezana. Pri-
lagajanje vnosa dnevnim, tedenskih 
spremembam porabe nam bi morala 
postati navada. Žal vse preveč radi 
jemo in to delamo ob vseh prilikah, ko 
se družimo – praznujemo, žalujemo, 
slavimo, delamo ali dopustujemo …, 
hrana in pijača je naš zvesti spremlje-
valec. Kaj pa gibalna aktivnost? Od-
rasli potrebujemo vedno več gibanja 
– ne zato, ker si tako zamišlja stroka, 
temveč zato, ker je neaktivno okolje 
vedno bolj agresivno. Vsak dan vsaj 
40 minut aktivnosti in od tega vsaj 
pol na način, da se pošteno zadiha-
mo, morda tudi oznojimo. To je lahko 
neko splošno priporočilo, vendar pa 
je to odvisno tudi od potreb in zmož-
nosti posameznika. Zato je najbolje, 
da nas pri svetovanju spremlja stro-
kovnjak – kineziolog.  

Kakšno gibanje je najbolj zdravo? 
Katero gibanje je po vašem mne-
nju, vsaj z malo truda, dosegljivo 
vsem vzgojiteljicam in vzgojite-
ljem?
Najbolj zdravo je gibanje v čisti na-
ravi. Priporočam gibanja, ki temelji-
jo na elementarnih gibalnih vzorcih. 
Hoja in tek, žal premalokrat poseže-
mo po enostavnih oblikah plezanja, 
plazenja in skakanja. Tudi metanje, 
lovljenje, potiskanje, vlečenje in osta-
la elementarna gibanja, ki jih lahko v 
naravi enostavno dosegamo, so zelo 
priporočljiva. Vsa omenjena gibanja 
vplivajo na funkcionalno in lateralno 
simetrijo gibalnega sistema človeka 
– na to, kar z današnjimi običajnimi 
dnevnimi opravili (vožnja, računal-
nik, pisanje, kuhanje …) rušimo. Taka 
kompenzatorna gibanja, pri katerih 
še pospešimo srčni utrip do ravni, pri 
kateri se težko pogovarjamo (zadiha-
nost), so enostavno, lahko dosegljivo 
in učinkovito zdravilo!  

Otroštvo je obdobje razvoja funk-
cionalnih zmožnosti in gibalnih 
kompetenc, ste poudarili na svo-
jem nastopu. Kdaj je otrok gibalno 
kompetenten?
Prej omenjena elementarna gibanja 
oz. gibalni vzorci naj bi pri otroku 
»dozoreli« okoli 4 leta starosti. Ven-
dar pa opažamo, da se to dozorevanje 
vedno bolj odmika v poznejše mese-
ce.  Žal danes niso redkost otroci, ki 
neskladno tečejo, skačejo, sploh pa se 
ne plazijo. Plezanje pa lahko že opre-
delimo kot pozabljeni gibalni vzorec! 
 Ta pomanjkanja gibalnih izkušenj 
v zgodnjem otroštvu sicer lahko v 
razvojnih letih še nekoliko nadok-
nadimo, če pa se v življenju otroka 
hkrati pojavi več takih dejavnikov, 
recimo pomanjkanje gibalne aktivno-
sti, gibalna nekompetentnost in pre-
komerna telesna teža, ima lahko to 
izredno negativne posledice v mla-
dostniškem obdobju. Neskladno gi-
banje je tudi iz vidika potrebne ener-
gije neracionalno in ima za posledico 
večjo porabo energije, hitrejše utru-
janje in slabo gibalno samopodobo. 
Tako se posameznik ne vključuje v 
gibalne aktivnosti in se hitro zateče 
v bolj »varne in prijazne« virtualne 
prostore! Raven gibalne kompeten-
tnosti in vsesplošen razvoj t. i. gibal-
nega kapitala posameznika je tako 
v tem spiralnem modelu vedno bolj 
ogrožen in zato je vedno več otrok in 
tudi mladostnikov gibalno vse slabše 
kompetentnih. Žal pa to ni le odklon 
od uspešnega rekreativnega ali tek-
movalnega športnega udejstvovanja, 
temveč vodi tudi v škodljive adapta-
cije, poškodbe in kronična obolenja. 

Vzgojiteljica je otrokov model gi-
banja. Poudarili ste, da neskla-
dno usvojeni elementarni gibalni 
vzorci v otroštvu zavirajo proces 
nadgradnje zahtevnejših gibalnih 
vzorcev. Kaj mislite z neskladno 
usvojenimi gibalnimi vzorci?
Ti vzorci so osnova gibalnim stere-
otipom – naučenim gibanjem, kot so 
nogomet, smučanje, košarka ali pla-

vanje ... Odsotnost zadostnih gibal-
nih spodbud, ki nastopi kot posledica 
spiralnega modela neaktivnosti, se 
dodatno kaže v nezainteresiranosti 
mladostnikov in kasneje odraslih za 
vključevanje gibalne aktivnost v las-
ten življenjski slog. 

Kakšen model in vzor gibanja naj 
bo torej vzgojiteljica v vrtcu?
Vzgojiteljica ima izredno poslanstvo 
v postavljanju osnov življenjskega 
sloga otroka. Otroci »snemajo« ve-
liko več in veliko bolj intenzivno in 
učinkovito, kot se sploh zavedamo. 
Zato mora biti tudi v smislu gibalno 
aktivne osebe ustrezen vzor – model. 
Biti dnevno aktiven tudi v smislu pri-
hoda in odhoda na delo, s popoldan-
skimi sprehodi in tedenskimi izleti 
in gibalnimi navadami, ki jih z otroki 
delimo, je pomemben napotek vzgo-
jiteljem. Vsekakor pa so v tem smislu 
pomembni tudi starši. Velikokrat se 
ti izgovarjajo, da otroci danes preži-
vijo več časa v vrtcu kot doma. Toda 
kakovost preživetega časa s straši – 
odhod in prihod v vrtec, čas in kako-
vost počitka, prehranske navade in 
običaji, dopustovanje in še bi lahko 
naštevali,  pustijo pomemben pečat 
za otrokov nadaljnji razvoj in obliko-
vanje vedenjskih vzorcev.

Omenili ste večdimenzionalni 
kompetenčni model gibalnega ra-
zvoja. Lahko razložite?
Gibalna kompetenca predstavlja te-
meljni vzvod za skladno delovanje 
človekovega organizma, njegovo ka-
kovost življenja kot tudi za ohranjanje 
in zagotavljanje zdravja. Danes živimo 
vsesplošno na kompetence osredi-
njeno obdobje, pri tem pa pozabljamo 
na  vlogo in pomen gibalne kompe-
tence. Ta med ostalimi kompetenca-
mi sodobnega človeka pada v ozadje 
in je v očeh povprečnega človeka 
nekaj, kar naj bi potreboval le špor-
tnik! Današnji »sedeči« način življe-
nja in splošno pomanjkanje zadostne 
količine gibalne/športne aktivnosti 
(t. i. »hipokinetični« pogoji) pa vodi 
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tudi v kronične nenalezljive bolezni, 
ki so danes med najbolj pogostimi 
vzroki umrljivosti. Zato je vedno bolj 
očitno, da je v tem kontekstu splo-
šna moralna renesansa neizogibna, 
če želimo preživeti in ohraniti oko-
lje v stanju, ki daje človeku možnost, 
da uspeva. In če želi preživeti, mora 
znova premisliti, ovrednotiti in pri-
lagoditi svoje delovanje objektivnim 
izzivom in potrebam. Večdimenzio-
nalni kompetenčni model gibalnega 
razvoja, ki smo ga na osnovi številnih 
študij opredelili in umestili v teorije 
gibalnega razvoja sodobnega člove-
ka, temelji na spremenjenih potre-
bah in vlogi gibalnih vzorcev v živ-
ljenju človeka. Od otroštva – obdobja 
vzpostavljanja gibalnih kompetenc 
– preko obdobja odraslosti – časa ne-
izmernega trošenja in izrabe gibalnih 
kompetenc – pa do starosti – časa 
kompenzacije vloženega in ohranja-
nja gibalnih kompetenc. Med razvo-
jem strukture v otroštvu, spremembe 

funkcije v odraslosti in ponovnemu 
pomenu ohranjanja strukture se gi-
balne spodbude pojavljajo v različni 
vlogi in potrebi v življenjskih obdob-
jih. V vseh pa je gibalna aktivnost in 
aktiven življenjski slog nepogrešljiv 
dejavnik ravnovesja in zdravja – sled-
nje pa dejavnik kakovost življenja in 
zadovoljstva!

Kaj bi še radi povedali, pa vas nis-
mo vprašali?
Vprašali ste me veliko in upam, da 
sem s svojim razmišljanjem prispe-
val oz. spodbudil nadaljnja razmišlja-
nja pri vseh, ki bodo to brali. Morda 
bi dodal le to – celovit in učinkovit 
gibalni sistem, ki smo ga v evoluci-
ji razvili pri nas, ob značilni socialni 
komunikaciji in neizmernih kogni-
tivnih zmožnosti, nas opredeljuje kot 
nekaj posebnega na našem planetu.  
Ne pozabimo, kaj nas je oblikovalo! 
Zato ni nikoli dovolj besed, ki lahko 
človeka prepričajo in ga v tem smislu 

vrnejo k svojim koreninam. Vse, ki vas 
zanima več o tem, kaj se z današnjim 
otrokom in mladostnikom dogaja, 
kje izgublja, kakšne so posledice in 
kaj lahko storimo, da spremenimo ta 
trend, vabim, da se nam pridruži na 
letošnjem jubilejnem srečanju – kon-
ferenci Otrok v gibanju1. Ta bo letos 
že desetič zaporedoma in sicer med 7. 
in 9. oktobrom,  torej v tednu otroka 
in bo potekala v Portorožu. Številni 
strokovnjaki – kineziologi, zdravniki, 
učitelji in vzgojitelji, domači in tuji – 
bomo podali svoje poglede in skupaj 
iskali rešitve. Vabljeni, da se nam pri-
družite.

Zahvaljujemo se vam za odgovore. 
Želimo vam uspešno konferenco.

Spraševala je Betka Vrbovšek

IZ TEORIJE V PRAKSO

Slađana Trapić, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Domžale 

Otrokov listovnik v vrtcu
Povzetek
V prispevku predstavljam listovnik kot obliko poučevanja in usvajanja znanja v vrtcih. Listovnik predstavlja 
sodoben način poučevanja in ocenjevanja otrok, ki se od tradicionalnega načina razlikuje v tem, da so v 
samo ocenjevanje aktivno vključeni tudi otroci, ki lahko sami kritično opišejo svoje izdelke in spremljajo 
svoje dosežke.
Ključne besede: listovnik, portfolio, predšolska vzgoja, vrtec.

Listovnik predstavlja otroško osebno mapo, ki ga nekateri 
imenujejo tudi portfolio – ta naziv pa izhaja iz francošči-
ne in pomeni mapo za dokumente (Aber 2001). V SSKJ je 
beseda listovnik opisana kot okras v obliki niza listov in 
kot kartoteka. Besede portfolio v slovarju ni zapisane, na-
veden pa je še starejši izraz portfelj, ki je opredeljen kot li-
stnica (SSKJ 2018). V izobraževanju se listovnik opisuje kot 
mapa otrokovih izdelkov ali dosežkov (Aber 2001) oziroma 
osebna dokumentacija otroka in javna dokumentacija, kjer 
so izdelki in dosežki otroka vidni tudi drugim (Juriševič 
2007).
 Listovnik predstavlja tudi ocenjevalno sredstvo, kjer 
učitelji in vzgojitelji sodelujejo z otroki kot partnerji. Gre 
za pristno obliko ocenjevanja, ki otrokom omogoča us-
vajanje življenjsko pomembnih veščin. Gre za postopek, 

kjer otroci sodelujejo pri izbiri svojih najboljših izdelkov 
in jih primerjajo s svojimi prejšnjimi izdelki ter jih kritično 
ovrednotijo – povejo prednosti in pomanjkljivosti izdelkov 
(Easley in Mitchell 2007). Navajanje na aktivno sodelovanje 
otrok zahteva od vzgojitelja, da spodbuja otroke k refl ek-
tiranju lastnega razvoja in razvija zmožnosti oblikovanja 
lastnih ciljev, kriterijev in standardov (Stritar in Sentočnik 
2011). Ta način učenja predstavlja prehod k sodobnejšem 
pouku, pri katerem je pomembna neposredna aktivnost 
otrok pri raziskovanju in opazovanju, s katerimi bo otrok 
usvajal znanje na različne načine (Ružič 2001).
 Cilj listovnika je podpiranje otroka pri učenju, učitelj 
in vzgojitelj pa morata predvidevati optimalne pogoje za 
učenje in razvoj otrok (Stritar in Sentočnik 2011). Vzgoji-
telji opazujemo otrokove odzive v igri, beležimo poseb-

1 Več o tem preberite v rubriki Obvestila.
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nosti vsakega posameznika in tako spremljamo razvoj 
otrok (Bergant 2017). Iz tega izhaja, da je pomen listovnika 
neprecenljiv, saj lahko vzgojitelji lažje spremljamo razvoj 
otrok ter načrtujemo dejavnosti, ki so jim potrebne.  

Vrste otrokovega listovnika
Vsak otrok ima tri osebne mape, in sicer so to osebni, 
zbirni oz. učni in izbirni listovnik. Osebni listovnik vse-
buje osebne podatke o otroku, v njem so hranjeni osebni 
podatki otroka, kot so splošni podatki (naslov, telefonske 
številke, podatki o starših itd.), informacije o zdravstvenih 
in drugih posebnostih otroka, navadah in načinu obna-
šanja, zapisi opažanj o otroku v času uvajalnega obdob-
ja, zapisi s pogovorom o otroku, identifi kacija otrokovih 
močnih področij in področij rasti. Ta vrsta se hrani ločeno 
od drugih vrst in zanjo je z Zakonom o varovanju oseb-
nih podatkov  določeno varovanje tajnosti oz. varovanje 
osebnih podatkov.  Učni izbirni listovnik predstavlja zbir-
ko neselektivnih gradiv o učenju in razvoju otroka v vrtcu. 
Služi kot osnova za skupno pregledovanje in pogovor z ot-
rokom o njegovem razvoju in učenju v vrtcu. Ta mora biti 
dosegljiv otroku, da lahko vanj sam vlaga izdelke, ki si jih 
želi shraniti. Poleg otrok, izdelke vanj vlagajo tudi vzgoji-
telj in pomočnik vzgojitelja, starši, vrstniki in druge osebe, 
ki so pomembne v otrokovem življenju. Izbirni listovnik pa 
predstavlja zbirko dokazil, ki nastanejo po premišljenem 
izboru gradiv iz zbirnega (učnega) listovnika (Stritar in 
Sentončnik 2011).

Listovnik v predšolskem izobraževanju
V predšolskem izobraževanju listovnik »zahteva, da je pri 
načrtovanju učnega procesa v središču pozornosti tiste-
ga, ki poučuje, otrok in ne snov, ki jo je treba obravnavati« 
(Stritar in Sentončnik 2011, str. 8). Listovnik je odličen na-
čin za dokazovanje napredka otrok v vrtcu. Uporabljajo se 
lahko kot orodje za prikaz vsakega posameznega napredka 
otrok od začetka do konca šolskega leta. Toda predsta-
vljajo lahko tudi ogromno količino izdelkov, zato jih je mo-
goče težko dokumentirati in hraniti. Vsak del listovnika bi 
moral biti zasnovan tako, da bo dokazal napredek otroka 
s cilji ali standardi za zgodnje učenje, ki so določeni s pro-
gramom pedagoške ustanove (Levin 2018) in Kurikuluma 
za vrtce. Ne uporablja se za primerjanje otrokovih veščin 
in znanja med seboj, temveč za primerjavo osebnih otro-
kovih del, kjer tudi otrok sam lahko primerja svoje izdel-
ke in spremlja svoj dosežek (Stritar in Sentončnik 2011). Iz 
tega izhaja, da listovnik ni namenjen temu, da bi se ugota-
vljajo, kateri otroci dosegajo boljše in kateri slabše rezul-
tate, temveč spremljajo otrokov napredek med njegovimi 
lastnimi izdelki.

Zbiranje dokazil v listovniku
Pri zbiranju dokazil v listovniku je potrebno upoštevati 

kriterije za zbiranje, ki se nanašajo na motorični, socialni, 
emocionalni in kognitivni razvoj, rabo jezika in komunika-
cijo, pridobivanje rutinskih navad in usvajanje aktivnih in 
receptivnih strategij. Vzgojitelj mora svoje delo načrtovati 
tako, da najprej razmišlja o razvoju in odzivih otrok, šele 
nato razmišlja o dejavnostih. Načrtovanje poteka v treh 
korakih (v Stritar in Sentončnik 2011). 
Pri prvem koraku vzgojitelj začne načrtovati z razmišlja-
njem o otrocih. Pri tem je smiselno, da si odgovori na na-
slednja vprašanja (Stritar in Sentončnik 2011, str. 12):
• Kaj želim, da bi otroci po končanem procesu učenja ve-

deli in znali, kakšni želim, da bi bili?
• Kaj otroci že vedo?
• Kaj želim, da bi izvedeli novega? Kaj jim bom povedala, 

kaj bom omogočila, da odkrijejo sami?
• Kaj naj si zapomnijo, kaj naj globlje dojamejo, kaj naj spoz-

najo o sebi in svetu?
• Kakšne spretnosti naj razvijajo?
• Kakšne navade naj oblikujejo?
• Kakšen odnos do učenja naj razvijajo?
• Kako bom spodbudila njihovo radovednost, vztrajnost, 

pripravljenost za delo?
• Kakšen odnos do sebe in drugih naj izgrajujejo?

Z drugim korakom vzgojitelj načrtuje oblike in metode 
spremljanja otrokovega razvoja in napredka, zato razmi-
šlja o dokazilih, ki bodo nastajala v procesu učenja in iz-
vajanja aktivnosti ter bodo služila kot dokaz o tem, da se 
otroci učijo. Zato načrtuje opazovanje otrok pri izvajanju 
načrtovanih dejavnosti, pri spontani igri, počitku, hra-
njenju, medsebojnih interakcijah in drugih vsakodnevnih 
aktivnosti. Na podlagi rezultatov opazovanja otrok  potem 
načrtuje dejavnosti, s katerimi bodo imeli otroci možnost 
izkazati usvojeno znanje in spretnosti skozi dejavnosti, 
kot so: risanje, govorni nastopi, izdelava izdelkov, petje 
ipd. V tem koraku je smiselno, da si vzgojitelj odgovori na 
naslednja vprašanja (Stritar in Sentončnik 2011, str. 12-13):
• Kako bom vedel, da otroci napredujejo?
• Kako se bomo o tem prepričali jaz, otrok in njegovi star-

ši?
S tretjim korakom pa vzgojitelj načrtuje učne izkušnje oz. 
dejavnosti ter njihovo zaporedje (Stritar in Sentončnik 
2011, str. 13):
• dejavnosti za izvabljanje predznanja,
• dejavnosti, ki bodo otrokom v skupini zanimive in spod-

bujale njihovo motivacijo,
• dejavnosti, ki bodo otrokom omogočale raziskovati tisto, 

kar vzgojitelj načrtuje, izkusiti in ponovno razmišljati o 
pojavih, pojmih in izkušnjah ter poglobiti svoje razume-
vanje,

• ne pozabi pa načrtovati tudi priložnosti za samoevalva-
cijo oz. vključevanje otrok v vrednotenje lastnih izdelkov 
in dejavnosti.
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Ob koncu načrtovanja vzgojitelj razmisli, ali so dejavnosti 
namenjene potrebam, sposobnostim, interesom in značil-
nostim otrok v skupini in razmisli, ali so smiselne in po-
membne za razvoj in napredek otrok (Stritar in Sentončnik 
2011).  Listovniki so lahko različni, ker so tudi otroci različ-
ni. Vanje vstavljamo besedila pesmi, ki jih pojemo, otrokove 
izdelke, fotografi je otrok pri dejavnostih ter druge izdelka 
in stvari, ki se nam zdijo pomembni pri določenem posa-
mezniku. Poleg tega pa delamo tudi mesečne zapise, kjer 
opisujemo opazovanja otrok, kako se otrok igra, kakšne so 
njegove osebne značilnosti, njegovi čustveni in socialni od-
zivi, govorni razvoj, gibalne sposobnosti ipd. (Bergant 2017)

Prednosti uporabe otrokovega listovnika
Prednosti uporabe listovnika je ogromno. Ružič (2001) na-
vaja naslednje: 
• listovnik je pripomoček, s katerim se spremlja otrokovo 

delo in je pokazatelj otrokovega napredka, znanja in stop-
nje razvoja; iz listovnik je tudi razvidno, katero znanje pri-
manjkuje otroku,

• spodbuja različne oblike učenja in poučevanja, 
• izboljšuje komunikacijo med otroki, vzgojitelji ter starši,
• omogoča, da otroci poznajo svoja močna področja in lažje 

sprejemajo neuspehe,
• vzgojiteljem omogoča, da lažje spremljajo in vrednotijo 

dosežke otrok s posebnimi potrebami.

Bistvo otrokovega listovnika je, da se ga uporablja v proce-
su dela z otrokom. Za otroka je uporaben zato, ker (Stritar 
in Sentončnik 2011, str. 17):
• pokaže, kaj zmore in zna,
• pokaže svoje delo drugim in je zato ponosen na svoje do-

sežke,
• aktivno prispeva k svojemu razvoju in napredku ter uče-

nju,
• razume lasten razvoj, napredek in učenje,
• razmišlja o svojem učenju,
• vpliva na razvoj otrokovih kompetenc. 

Za vzgojitelja pa je uporaben zato, ker (Stritar in Sentonč-
nik 2011, str. 17):
• prepoznava otrokove individualne posebnosti, odkriva 

močna področja in področja rasti,
• omogoča poglobljeno spremljanje razvoja, napredka ter 

učenja otroka,
• spodbuja komunikacijo in samoregulacijo učenja pri otro-

ku,
• omogoča smiselno načrtovanje dela,
• predstavlja bogat in avtentičen vir informacij za lastno 

učenje, za delo z otrokom in sodelovanje s starši,
• vpliva na razvoj kompetenc strokovnega delavca.

Za starše pa je otrokov listovnik uporaben zato, da (Stritar 

in Sentončnik 2011, str. 17):
• pridobivajo uvid v napredek in v proces učenja otrok,
• imajo možnost partnerstva s strokovnimi delavci vrtca 

pri spremljanju in spodbujanju otrokovega razvoja,
• se veselijo dosežkov skupaj z otrokom in so ponosni nanj.

Listovnik predstavlja celovit pogled v določeno obdobje po-
sameznikovega razvoja in načrt za načrtovanje dejavnosti 
in iger, s katerimi bomo spodbujali otrokov razvoj (Bergant 
2017), da bo otrok lahko dosegal vedno boljše rezultate.

Zaključek
Uporaba listovnika v vrtcih prinaša veliko prednosti, ki so 
koristne za otroke, vzgojitelje in starše. Pravilna raba lis-
tovnika omogoča otrokom, da vrednotijo in spremljajo svo-
je dosežke, kar jih motivira za bodoče dejavnosti. Z upora-
bo listovnika vzgojitelji spoznavajo individualne značilnosti 
otrok ter spremljajo učenje in razvoj otrok. 
Tudi v našem vrtcu že dlje časa zbiramo dokazila in jih hra-
nimo v listovnik, kar nam prinaša več pozitivnih izkušenj 
pri delu v vrtcu, poleg tega pa nam olajša načrtovanje de-
javnosti, saj lažje ugotovimo, katere dejavnosti otroci pot-
rebujejo. Slike in izdelke hranimo v mapah in škatlah, ki jih 
ob koncu leta razdelimo staršem. Vse izdelke poslikamo, te 
slike pa hranimo v zvezkih. Zvezke uporabljamo z name-
nom, da zaščitimo njihove izdelke pred uničenjem, poleg 
tega pa ne zavzamejo veliko prostora ter jih lahko enostav-
no pregledujemo in primerjamo. Vsak otrok ima svoj zve-
zek, v katerega lepimo njegove risbe in slike izdelkov ter 
zapisujemo komentarje o pogovoru z otrokom. Ta dokazila 
so nam tudi dokaz o napredku otrok, kar nam je v pomoč 
pri pisanju opazovanja otrok, ki jih vsak mesec vodimo za 
vsakega otroka posebej. Svoja opazovanja in zvezek otroka 
pokažemo staršem na pogovornih urah. Na podlagi dose-
danjih izkušenj z delom z listovnikom lahko povem, da so 
starši zelo zadovoljni in se pozitivno odzivajo. Dejansko so 
veseli, da lahko spremljajo napredek in potek razvoja svojih 
otrok, prav tako so navdušeni nad vzgojitelji zaradi skrbne-
ga spremljanja razvoja otrok. Zadovoljni pa so tudi otroci, ki 
si večkrat letno pogledajo svoje izdelke ter so nanje ponos-
ni in jih to motivira k aktivnostim. 
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Ana Retuznik Bozovičar, prof. ped., Srednja šola Jesenice

Spoznavanje in razumevanje kurikularnih načel 
skozi metodo debate

Povzetek
Metoda debate je v srednjem strokovnem izobraževanju precej uporabna, predvsem pa zanimiva možnost 
pouka, ki pritegne k sodelovanju, ne samo aktivne debaterje, temveč večino dijakov v razredu. Prispevek 
opisuje moje lastne izkušnje z uporabo metode debate pri pouku. V začetku prispevka sem opredelila po-
jem debate, njene prednosti in temeljna logistična vprašanja. V nadaljevanju so naštete nekatere pogoste 
debatne trditve, ki so vezane na razumevanje določenih načel iz Kurikuluma za vrtce. 
Ključne besede: debata, debatna trditev, Kurikulum za vrtce, načela uresničevanja ciljev kurikula, motiva-
cija pri pouku.

Načela uresničevanja ciljev Kurikuluma za vrtce (1999) 
so bistvena in neločljiva sestavina tega dokumenta, zato 
jih tudi v vzgojno–izobraževalo delo na srednji stopnji iz-
obraževanja uvajamo v redni, izvedbeni del kurikula. Na 
naši šoli je poznavanju Kurikulum za vrtce (1999) name-
njenih 68 ur v drugem in 34 ur v četrtem letniku. Načel 
uresničevanja ciljev kurikula se dotaknemo tako v drugem 
kot v četrtem letniku. Predvsem za dijake v drugem letni-
ku je snov precej abstraktna, učijo se je na pamet in nimajo 
prave predstave, na kakšen način je določeno načelo po-
vezano z vsakdanjo prakso v vrtcu.
 Že pred leti sem začela uvajati metodo debate pri pou-
ku, ki se mi je tako za motivacijo kot za razumevanje vse-
bine načel izkazala kot alternativa klasični razlagi oziro-
ma kot zanimiva dopolnitev le-te. Načela so v dokumentu 
zapisana precej suhoparno (brez primerov). S tem, ko sem 
iz njih izluščila možne problemske situacije v praksi in 
oblikovala debatno trditev, v kateri so sodelovali štirje di-
jaki, so načela postala dijakom bližje, njihovo razumevanje 
pa globlje.

Kaj je debata?
Debata je  uravnoteženo strukturiran komunikacijski do-
godek o pomembni  temi, v kateri se soočita dve (lahko 
tudi več) nasprotujoči si strani, ki izmenično predstavljata 
svoja mnenja in podajata možnost za odločitev oziroma 
poskušata prepričati publiko in sodnike. Vsaka debata 
ima svoj predmet ali temo, kar procesu debate v primer-
javi z vsakdanjim sporazumevanjem (pogovorom) omogo-
ča večjo osredotočenost na temo. Tema debate naj bi bila 
pomembna in zanimiva za vse sodelujoče v debati in tudi 
za občinstvo. Debato sestavljajo dve ali več strani (ekipe) 
z vnaprej določenim vrstnim redom govorov. Ena stran 
zagovarja debatno trditev in jo imenujemo zagovorniška 
stran, druga stran pa ji nasprotuje in ji zato rečemo ne-
gacijska stran. Med debato govorci skušajo ostale udele-
žence in opazovalce prepričati, da se z njihovimi stališči 
strinjajo. Učinki debate so raznovrstni. Tako debata mo-
tivira učence, da postanejo v  izobraževanju bolj dejavni, 

razvija kritično mišljenje in uči različne komunikacijske 
veščine, razvija veščine poslušanja in kulturo govora, prav 
tako tudi strpnost do drugače mislečih in spoštljivost do 
različnih argumentov. Skozi različne vsebine debata omo-
goča pridobivanje novih znanj (Skrt, Hohler, Šerc in ostali 
2007).
 V debatiranje so bili vključeni dijaki na koncu druge-
ga letnika, stari približno sedemnajst let; za seboj so imeli 
dva tedna praktičnega usposabljanja v vrtcu ter nekaj teo-
retičnega znanja iz Kuriklum za vrtce (1999). Odločila sem 
se za kratki debatni format, predvsem zaradi neizkuše-
nosti in pomanjkljivega znanja dijakov.  V tem formatu so-
delujeta dva govorca na vsaki strani, govori so kratki, 1 do 
2 minuti, naloge govorcev so enostavne: predstavitev ar-
gumentov za in proti ter njihovo zavračanje. Debatne trdi-
tve so kratke, preproste in enostavne, v našem primeru so 
povezane z načeli uresničevanja ciljev Kurikulum za vrtce 
oziroma izhajajo iz praktične uporabe le-teh v vsakdanjem 
življenju v vrtcu. Debatne trditve sem največkrat določila 
sama, včasih so s predlogi sodelovali tudi dijaki. Debato 
začne prvi zagovorniški govorec in predstavi argumente 
v podporo trditvi. Za njim je na vrsti drugi zagovorniš-
ki govorec. Sledita oba negacijska govorca, ki sprejmeta 
ali zavrneta argumente nasprotnikov in predstavita svoje 
argumente, ki spodbijajo debatno trditev. Vsak od štirih 
govorcev ima na razpolago eno minuto. Sledi navzkrižno 
zasliševanje; vsak govorec ima možnost postavljanja vpra-
šanj, ki kažejo na šibkost argumentov nasprotne skupine. 
Nato imajo možnost postavljanja vprašanj tudi učenci iz 
razreda. Običajno je debata trajala  7–8 minut. Debaterjem 
smo dali tudi dve do tri minute za pripravo, skupaj torej 
deset minut.

Primeri debatnih trditev
Predstavljam nekatere debatne trditve.
• Otroci se v igralnicah počutijo preveč ujete in nesvo-

bodne! (Načelo aktivnega učenja, načelo povezanosti z 
okoljem).

• Sedmo področje v Kurikulum za vrtce bi lahko bil tuj je-



16

V
Z

G
O

JITE
LJIC

A
 LE

TN
IK

 X
X

I. ŠT. 2

IZ TEORIJE V PRAKSO

zik! (Načelo odprtosti kurikula).
• Starši dobijo premalo pobud s strani vzgojiteljev za ak-

tivno vključevanje v vzgojno-izobraževalno delo! (Načelo 
sodelovanja s starši).

• Vzgojiteljice bi morale obdobno pregledati lasišča otrok,  
da bi dovolj zgodaj zaustavili širjenje uši! (Načelo spo-
štovanja zasebnosti in intimnosti).

• V Sloveniji so vsi starši lahko srečni, saj imamo sistem, ki 
podpira otrokovo samostojnost in osebnostno rast. (Na-
čelo demokratičnosti in pluralizma).

• Vrtci bi morali v večjem obsegu zagotoviti vzgojno-izo-
braževalni program tudi v popoldanskem času! (Načelo 
demokratičnosti in pluralizma).

• Vrtec ponuja preveč vsebin s področja umetnosti in pre-
malo s področja naivne kemije in naivne fi zike! (Načelo 
uravnoteženosti).

• Otrokom s posebnimi potrebami bi lahko nudili več mož-
nosti za razvoj v skupinah, ki bi bile namenjene samo 
njim! (Načelo enakih možnosti).

• Preveč možnih izbir vrtcu in doma vpliva na razvajenost 
otrok! (Načelo omogočanja izbire in drugačnosti).

• Vzgojitelji, ki vlagajo veliko energije in časa v načrtova-
ne dejavnosti, lahko ovirajo spontano 
in izvirno učenje posameznega otro-
ka! (Načelo aktivnega učenja in za-
gotavljanja možnosti verbalizacije in 
drugih načinov izražanja).

Ugotovitve in sklepi
 V različnih skupinah se je debata raz-
vijala v različne smeri. Bolj kot je bila 
debatna trditev preprosta, aktualna in 
splošno poznana, bolj živahna je bila de-
bata. Pri izbiri je bilo potrebno paziti na 
uravnoteženost oziroma, da ni samou-
mevnega odgovora. Dijake sem navajala 
na sposobnost argumentiranja, ne glede 
na to, kakšno je bilo njihovo osebno sta-
lišče. Zaradi pomanjkanja strokovnih iz-
kušenj je včasih nastala tišina ali pa so se 
isti argumenti večkrat ponovili, v neka-
terih (redkih) primerih argumenti niso 
bili logično povezani z debatno trditvijo 
in so posegli izven nje.
Po končani debati smo podali ustno kri-
tiko. Zanjo smo si vzeli 5–10 minut časa.  
Učence, ki so prisostvovali debati, sem 
tudi vprašala, da z dvigom rok odločijo, 
katera ekipa jih je bolj prepričala, katera 
je po njihovem mnenju imela boljšo ar-
gumentacijo.
Zaključek

Izkušnje, ki sem si jih pridobila z metodo debate, so dra-
gocene in so vplivale na nadaljnje načrtovanje pouka. 
Zanimivo je bilo opazovati osebnostno in strokovno rast 
posameznih dijakov, posebno, ko smo enake debatne tr-
ditve ponovili v četrtem letniku. Dijaki so pokazali širše 
razumevanje načel, njihovi argumenti v četrtem letniku 
so odražali izkušnje in znanje, ki so si ga pridobili pred-
vsem na praksi v vrtcu. Zaključim lahko z dejstvom, da se 
je v primeru uporabe metode debate pri mojem pouku iz-
kazala kot največja prednost visoka motivacija učencev in 
omogočanje oblikovanja lastnih stališč. 
Zavedam se, da bi za posamezno načelo lahko izbrali de-
set ali več različnih debat. Tudi ta vidik spodbuja učitelja 
k nenehnemu razmišljanju in izboljševanju lastnega dela, 
dijakom – bodočim vzgojiteljem pa omogoča globlje spoz-
navanje načel in njihovo kritično ovrednotenje. 

Literatura:
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in 
Zavod RS za šolstvo.
Skrt, B., Hohler, B., Šerc, A., in ostali. (2007). Debata za enake možnosti.  
Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

AMADEJ, 2. st. obdobje,                                                                                         
mentorica Karmen Šket, Vrtec Rogaška Slatina
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Martina Jaunik, prof. športne vzgoje in vzgojiteljica, Vrtec Tezno Maribor

Srečni in zadovoljni otroci pomenijo tudi zadovoljne starše

Kakšno izobraževanje in študij ste 
zaključili, kdaj in kje? Kako ste 
postali vzgojiteljica?
Na Fakulteti za šport v Ljubljani sem 
zadnji dve leti študija izbrala smer 
Specialna športna vzgoja, izbirni 
predmet Elementarna športna vzgo-
ja. Pri tem predmetu je v ospredju 
razvoj otroka in gibalna vzgoja otrok 
do 6. leta starosti. Tekom prakse v 
vrtcu, osnovni šoli in gimnaziji sem 
hitro ugotovila, da uživam v družbi 
predšolskih otrok ter da je ta starost 
otrok vedoželjna in pripravljena na 
razne gibalne izzive. Po končanem 4. 
letniku na fakulteti sem še isto leto 
diplomirala z diplomsko nalogo Mož-
nosti vključevanja teka na smučeh v 
zimovanje predšolskih otrok, kjer sem 
vključila znanje, ki sem si ga prido-
bila v šolah v naravi. Zavedala sem 
se, da bom kot športni pedagog tež-
je prišla v vrtec, zato sem se še isto 
leto vpisala na Pedagoško fakulteto 
Koper (predšolska vzgoja) in si s tem 
povečala možnosti, da se zaposlim v 
vrtcu. Slabo leto, ko sem čakala na 
prosto delovno mesto v vrtcu, sem 
opravljala delovno mesto inštruktor-
ja bowlinga. Leta 2007 mi je uspelo, 
da sem se zaposlila v vrtcu, kjer sem 
še danes.

Kaj vam je pri vzgojiteljskem delu 
najbolj všeč? Zakaj?
Všeč mi je raznolikost in dinamika 
dela. Tudi sama sem ves čas v giba-
nju in če lahko to počnem skupaj z 
otroki, še toliko bolje. Velikokrat se 
tudi jaz ob njih počutim kot otrok, se 
z njimi kotalim po hribu, tečem po 
gozdu, preskakujem luže ... Vzgojite-
lji veliko časa preživimo z otroki, po 
navadi celo več kot starši. Prav je, da 
nam otroci zaupajo, se z nami poču-
tijo varne in smo jim zgled ter nanje 
prenašamo izkušnje, znanje. Všeč mi 
je, ker znotraj kurikula nismo strogo 
vezani na utesnjujoč urnik, temveč 
lahko pri delu izhajamo iz razvojnih 

potreb otrok, njihovih interesov in 
pobud. Zato je posledično tudi aktiv-
nost otrok dosti večja. Delo z otroki 
obožujem, saj mi dajejo veliko pozi-
tivne energije.

S čim ste se pri vzgojiteljskem delu 
najteže sprijaznili?
Vsako leto imam v skupini po dva 
otroka z odločbo in otroka, ki gre v 
usmerjanje. Najtežje je, kadar je moja 
naloga, da o svojih opažanjih o raz-
-vojnih odstopanjih pri otroku sez-
nanim starše. Veliko staršev si ne želi 
priznati, da je njihov otrok potreben 
strokovne pomoči, čeprav tudi sami 
zaznavajo določene znake. Vem, da 
se starši  težko sprijaznijo, da njihov 
otrok na kakšnem področju zaostaja 
z razvojem, zato jim pri teh stvareh 
dam čas, jih postopno pripravljam 
in seznanjam s svojimi opažanji. Ve-
likokrat sem v dilemi, ali sem dovolj 
kompetentna, ko starše seznanjam z 
dejstvi. 

Kakšen oddelek otrok vodite v tem 
šolskem letu?
V letošnjem letu imam oddelek otrok, 
starih od 4 do 6 let. Slaba polovica 
otrok gre v šolo, ostali še ostanejo v 
vrtcu. Z nekaterimi otroki sem skupaj 
že drugo leto, z določenimi že tri leta. 
Meni osebno je to zelo všeč, saj lah-
ko z otroki nadaljujem tam, kjer sem 
prejšnje leto končala. Točno vem, kaj 
zmorejo, kaj so dosegli in lahko na 
tem samo še gradimo. Prejšnja leta 
sem imela vedno skupino samo eno 
leto (predšolska skupina) in šele sedaj 
vidim, kakšna prednost je, da ostaneš 
z otroki ter pri vsakemu posamezni-
ku gradiš sposobnosti in znanje za 
njegovo prihodnost.

Kakšne so posebnosti sodelovanja 
med vzgojitelji v vašem vrtcu?
Že kakšne štiri leta sem v manjši 
enoti, kjer prevladuje timsko delo in 
sproščeno vzdušje med vsemi udele-

ženci vzgojnega procesa. Sodelavke 
se odlično razumemo, smo kritične 
prijateljice, smo medsebojno odkri-
te in spoštljive, si med seboj delimo 
ideje, diskutiramo o projektih, si raz-
delimo naloge in skupaj prispevamo 
h končnim rezultatom. Ljudje smo 
si različni. Prav je, da drug drugemu 
prisluhnemo, da upoštevamo dru-
gačna mnenja in istočasno delimo 
svoje mnenje ter ideje. Menim, da je 
to v manjših enotah lažje kot v večjih, 
kjer je zaposlenih več oseb  in s tem 
več različnih karakterjev.

Kako se pripravljate za izvajanje 
kurikula v svojem oddelku otrok? 
Veliko časa in pozornosti namenim 
uvajalnemu mesecu. Takrat se sku-
šam čim bolj priključiti igri otrok, jih 
spoznati in ugotoviti nivo njihovega 
znanja. V tem mesecu imam v pomoč 
tudi precej tabel. Naslednja stopnja 
je Letni delovni načrt oddelka, kjer 
skušam zapisati opažanja glede zna-
nja otrok ter na podlagi tega pred-
videti, kam želim posamezne otroke 
popeljati. V Letni delovni načrt vklju-
čim sistematiko dela na posameznih 
področjih kurikula, saj lahko le tako 
skozi šolsko leto razvojno-procesno 
načrtujem dejavnosti. Dokument Ku-
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rikulum za vrtce in letni načrt oddel-
ka sta mi v oporo, glavno vodilo pa 
so otroci. Moje načelo je, da je vsak 
otrok edinstven in ga ne moramo pri-
merjati z drugimi, ampak samo z njim 
samim. Zato se trudim, da vsak otrok 
ob koncu leta napreduje. To najlažje 
uresničim z delom v manjših skupi-
nah in z veliko individualnega dela, 
kjer se lahko posvetim čisto vsakemu 
posamezniku.

Gibanje je v kurikulu najbrž vaše 
močno strokovno področje? Kako 
lahko izkoristite svoje znanje s 
področja športne vzgoje?
Res je. Področje gibanja je dolgo časa 
močno izstopalo pred drugimi po-
dročji kurikula, kjer sem mogla še 
tekom dela veliko nadoknaditi. Rada 
imam izzive in veliko se samoizobra-
žujem, zato sem »šibkejša« področja 
dvignila na višji nivo. Vendar ne mo-
rem iz svoje kože, sem vzgojiteljica 
»športnega duha«. Brez gibanja ne 
gre. In sčasoma sem ugotovila, da je 
to dejansko moja prednost, ki jo lah-
ko izkoristim pri izvedbenem kuri-
kulu. Tudi otroci potrebujejo veliko 
gibanja, zato sem začela vsa področja 
kurikula v večji meri izvajati v pove-
zavi s področjem gibanja. Možnosti je 
veliko in otroci preko gibanja bolj do-
jemajo vse podane informacije ter si 
jih na ta način tudi hitreje zapomnijo 
in utrdijo. Napredek otrok na začetku 
in koncu šolskega leta je viden.  Saj je 
v naši skupini veliko igre in gibanja, 
vzporedno s tem tudi dosti znanja.

Kaj je vaš dosedanji največji stro-
kovni dosežek, na katerega ste še 
posebno ponosni? 
Ponosna sem za vse priložnosti, ki 
sem jih dobila, da sem lahko zasto-
pala in predstavljala naš vrtec ter na 
projekte, v katerih sem imela prilož-
nost sodelovati. Kljub temu pa veli-
kokrat naletim na težavo, ki se je kljub 
»kilometrini« ne morem otresti. To je 
trema pred javnim nastopanjem. Brez 
težav prevzamem dejavnosti na igri-
šču, v gozdu, na prostem  …, v notra-

njih prostorih pa je zgodba drugačna. 
Letos v januarju sem na strokovnem 
posvetu Gibalne dejavnosti v vrtcu v 
Ljubljani predstavila svoj prvi članek. 
Tema članka je bila Gozd – gibalni iz-
ziv za otroke in starše. Menim, da je 
bila to zame najhujša preizkušnja (go-
vor na odru, pred mikrofonom ter ve-
liko množico) in dosežek, na katerega 
sem trenutno najbolj ponosna. Seve-
da sem ponosna tudi na dolgoletno 
sodelovanje s prof. dr. Matejo Videm-
šek s Fakultete za šport v Ljubljani.

Vam je ostal v spominu kakšen 
poseben dogodek iz vašega vzgoji-
teljskega  vsakdana? Jo lahko zau-
pate tudi nam?
Anekdote z otroki so res nekaj poseb-
nega in tekom leta se jih nabere kar 
nekaj. Jaz imam navado, da si jih za-
pišem v zvezek, če mi le čas dopušča. 
V mesecu decembru me je posebej 
ganila izjava deklice v skupini.  Med 
igro v konstrukcijskem kotičku so se 
otroci pogovarjali o dobrih možeh, ki 
jih v tem mesecu obiščejo. Med po-
govorom o Božičku so otroci začeli 
naštevati vse želje in igrače, ki si jih 
želijo. Takrat je ena izmed deklic po 
tiho pripomnila: »Jaz pa ne pišem Bo-
žičku. Imam dovolj atija in mamico za 
darilo!«.

Ste s čim razširili svoje vzgojitelj-
sko delo mimo opisa del in nalog za 
vaše delovno mesto?
Udeležila sem se različnih seminar-
jev, posvetov, konferenc, projektov, 
natečajev. Rada sprejmem izzive in 
naloge, ki mi jih daje vodstvo ali jih iz-
berem sama. Izvajala sem gibalne uri-
ce za otroke ter vodila obogatitveno 
dejavnost Mali planinec. Sodelovala 
sem v projektu Veliki nemarni škor-
nji in z go. Aleksandro Pintarič izva-
jala izobraževanje za nove mentorje, 
prevzela sem praktični del v vrtcu. 
Znotraj Ekošole sem v timu z dvema 
sodelavkama predstavila naš vrtec 
na Altermedu v Celju. Sem koordi-
nator Malega sončka v našem vrtcu. 
Na 7. strokovnem posvetu »V skrbi 

za otroka« sem se v timu s sodelav-
kama predstavila kot predavateljica 
z naslovom Korenine preteklosti – 
seme prihodnosti (ponudba zelenjave 
v vrtcu skozi ljudsko izročilo, igro in 
gredice). V istem timu sem sodelova-
la na dveh seminarjih gozdne peda-
gogike v Mariboru kot predavateljica 
in sicer v teoretičnem in praktičnem 
delu.  Prav tako sem zadnji dve leti 
v mesecu decembru na Fakulteti za 
šport v Ljubljani študentom 3. letni-
ka predstavila primere iz prakse s 
področja gibanja v vrtcu. Vsako leto 
se kaj novega naučim in spoznam od 
zunanjih sodelavcev, s katerimi vrsto 
let sodelujemo pri izvedbi lastnih 
projektov.  Letos sem se odločila, da 
se preizkusim tudi v pisanju člankov.

Kako sodelujete s starši? Menite, 
da imate dovolj kompetenc za vse 
situacije, ki nastanejo v odnosih s 
starši? 
S starši že v začetku leta vzpostavim 
pristen odnos. Ves čas sem z njimi 
odkrita, prav tako sem jim v veliki 
meri zmeraj na razpolago. V primeru, 
da pride do kakšnih težav, na primer 
stiska otroka, težave, sproti rešimo 
problem in ne čakamo na čas pogo-
vornih ur. Tudi straši me sproti ob-
veščajo, če pri otroku karkoli zazna-
jo, saj lahko samo tako učinkovito in 
hitro pomagamo otroku. Mislim, da 
se starši hitro navadijo, da sem zelo 
odkrita oseba in stvari ne »zavijam 
v vato«. Tudi sama sem starš dvema 
otrokoma in pomembno se mi zdi, da 
znamo pri komunikaciji s starši sto-
piti tudi v njihovo vlogo in tako dose-
žemo, da smo na koncu vsi zadovoljni. 
Glavna vez pri sodelovanju s starši so 
seveda otroci. Po navadi je tako, da 
če so srečni in zadovoljni otroci, po-
tem so tudi starši. Zaenkrat imam v 
sodelovanju s starši same pozitivne 
izkušnje in upam, da tako tudi ostane 
v prihodnje.

Kaj je po vašem mnenju trenutno 
najbolj aktualna problematika v 
vrtcih? 
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Hiter tempo življenja in poveča-
nje uporabe IKT v družinah. Večina 
staršev je s svojimi otroki malo časa 
in ne zavedajo se dovolj, kako je po-
membno, da svoj prosti čas koristno 
preživijo z njim, se mu posvetijo, mu 
prisluhnejo, se z njim gibajo in igrajo 
družabne igre. Veliko staršev danes z 
veseljem otroku izroči v roke telefon 
ali tablico in mu dovoli gledanje tele-
vizije, da si lahko sami »malo odpoči-
jejo«. Težava je, da veliko otrok v teh 
primerih nima izoblikovanih osnov-
nih vrednot, kaj šele čuta za delitev 
stvari, samostojnost, medsebojno 
pomoč ipd. In vso to delo namesto 
staršev opravljamo vzgojitelji. Prav 
bi bilo, da vzgajamo skupaj. K sreči 
se med šolskim letom še vedno da v 
veliko meri vplivati nanje in nekoliko 
ublažiti uporabo elektronske tehno-
logije ter jih ozavestiti o pomenu gi-
banja in skupni igri.

Imate kakšne izkušnje z obiski ali 
s sodelovanjem z vrtci v tujini? 

Včasih smo bili vključeni v projekt 
Comenius. Takrat smo veliko sode-
lovali z vrtci iz tujine. Prav tako smo 
sodelovali z vrtcem v Opatiji. Sedaj 
imam prijateljico, ki je v Kanadi in je 
tesno povezana z delovanjem njiho-
vih vrtcih ter izobraževanjem kadra. 
Enkrat letno, ko pride v Slovenijo, se 
obvezno srečava in narediva primer-
javo dela pri nas ter pri njih.

Kaj bi še radi povedali svojim ko-
legicam vzgojiteljicam in vzgojite-
ljem v slovenskih vrtcih?
Verjamem, da vsi, ki so zaposleni v 
vrtcu, delajo v dobrobit otroka. Z nji-
mi preživimo veliko časa. Prav je, da 
smo otrokom zgled in nanje prina-
šamo čim več vrednot, ki jim bodo v 
življenju koristile. Predvsem pa, naj 
imajo otroci veliko spontane igre, saj 
je otroštvo prekratko. Prav tako je 
obdobje do vstopa v šolo najdragoce-
nejše. V tem času sta število in hitrost 
tvorjenja nevronskih povezav največ-
ja in to je obdobje, ko lahko največ 

naredimo na gibalnem, govornem in 
intelektualnem razvoju.

Kaj menite o reviji Vzgojiteljica in 
kaj predlagate?
Vse življenje se učimo in izobražuje-
mo. Svoje znanje s tem ohranjamo, ga 
dopolnjujemo in nadgrajujemo. Me-
nim, da je pri tem revija Vzgojiteljica 
zelo dobra popotnica za vzgojitelje, ki 
imajo željo po osebni rasti, saj v njej 
najdeš ogromno zanimivih informa-
cij za predšolsko obdobje, predvsem 
delo v vrtcih, poglede strokovnjakov, 
novitete, primere iz prakse ipd. Če se 
ne motim, je to edina strokovna pu-
blikacija za vzgojiteljice in vzgojitelje 
v našem prostoru. Vzgojiteljem nudi-
te strokovno in praktično podporo, 
zato še naprej ostajajte na svoji dobri 
poti.

Hvala vam za odgovore in spod-
budne misli.
                                                                                                                  

Spraševala je urednica.

ZA DOBRO PRAKSO

Ksenija Čuješ, mag. zak. in druž. študij in dipl. vzgojiteljica, Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Odkrivanje in razvijanje otrokovih močnih področij in potencialov

Povzetek
V vrtcu Šmarje pri Jelšah je v šolskem letu 2018/19 prednostna naloga odkrivati in razvijati močna področ-
ja, sposobnosti, potenciale pri otrocih. Pri tem si bomo pri svojem vzgojno-izobraževalnem delu postavljali 
vprašanja in ozaveščali svoje strokovno delo, kako še bolj ustvarjati nove priložnosti za otroke v predšolskem 
obdobju, da se bodo njihove sposobnosti, potenciali lahko izrazili in razvijali. Številni strokovnjaki navajajo, da 
so človeški možgani prav v predšolskem obdobju najbolj plastični in dojemljivi, zato je zelo pomembno, da se 
začne sistematično in načrtno delati na razvoju otrok že v najzgodnejšem obdobju. Odgovornost za ustvarja-
nje spodbudnega okolja pa je ravno na strokovnih delavcih vrtca. Zelo pomembno je partnersko sodelovanje 
s starši in vsemi tistimi, ki so lahko kakorkoli vpeti pri razvoju otrok. 
Ključne besede: otrok, močna področja, razvoj potencialov, zgodnje otroštvo. 

Pri prepoznavanju in razvijanju otrokovih potencia-
lov bomo partnersko sodelovali s čim več deležniki, ki 
so lahko kakorkoli vpeti v naš vrtec, predvsem pa so in 
bodo v tem procesu pomembni predvsem strokovni de-
lavci oddelkov, starši ter delavke na upravi; prizadevali in 
ustvarjali bomo raznolike možne pogoje za raziskovanje 
in razvijanje posameznikovih sposobnosti. Poglobljeno 
se bomo osredotočili na prav vsakega posameznika. Pri 

izvajanju projekta bomo sodelovali s Pedagoško fakulte-
to v Ljubljani in Centrom za raziskovanje in spodbujanje 
nadarjenosti, ki nas bodo podprli s svojo strokovnostjo, v 
vrtcu pa smo ustanovili delovno skupino, ki bo spremljala 
potek in izvajanje projekta. Vsaka oseba je edinstvena, to 
edinstvenost moramo prepoznati, okrepiti in strokovno 
vrednotiti. 
 Vzgojiteljice, ki delamo z otroki, se zagotovo zaveda-



20

V
Z

G
O

JITE
LJIC

A
 LE

TN
IK

 X
X

I. ŠT. 2

ZA DOBRO PRAKSO

mo, kakšen pomen imajo prva leta otrokovega življenja za 
njegov celostni razvoj. Številni strokovnjaki navajajo iz-
jemen vpliv na spodbudno učno okolje za otroke, a brez 
vzajemnega sodelovanja s starši in ostalimi deležniki, ki 
so lahko kakorkoli vpeti v vzgojno-izobraževalni proces, 
ne gre. Razvoj se odvija vedno znotraj odnosov, interakcij. 
Že vizija Vrtca Šmarje pri Jelšah, ki se glasi: »Stopamo v 
boljši jutri, z roko v roki, z otroki, sodelavci in starši«, na-
kazuje na gibajočo se, aktivno, sodelovalno kulturo med 
pomembnimi deležniki, ki smo odgovorni za celovit in 
vsestranski razvoj otrok. 
 Pri izvajanju projekta smo se strokovni delavci našega 
vrtca udeležili niza predavanj z naslovom Spodbujanje uč-
nih interesov in ustvarjalnih potencialov v zgodnjem ot-
roštvu. Predavali so nam štirje različni predavatelji. 
Tatjana Devjak je govorila o partnerskem modelu med 
vrtcem in domom ter uresničevanju inkluzivnih načel 
za otroke z različnimi učnimi zmožnostmi. Pri predava-
nju se mi je najbolj vtisnilo v spomin slednje: partnerski 
model sodelovanja s starši, nastajanje/spodbujanje kri-
tičnega mišljenja, aktivno spremljanje vseh otrok, opazo-
vanje otrokovih močnih področij, nadgradnja otrokovega 
znanja, nudenje spodbudnega okolja za vse otroke, iska-
nje močnih področij. Vsak otrok ima močno področje, le 
odkriti ga je potrebno, upoštevati je potrebno načelo dife-
renciacije. Pri predavanju se mi je vtisnil primer spoštljive-
ga odnosa do otrok, kjer nas je predavateljica nagovorila: 
Zakaj otroku zlahka rečemo, npr. naj pohiti z obuvanjem in 
oblačenjem? Ali si upamo to reči šefu? Do otrok moramo 
imeti predvsem odgovoren in spoštljiv odnos. 
 Leonora Drgan je spregovorila o inkluzivnosti v 
vrtčevskih oddelkih s praktičnimi prikazi. Predstavila 
nam je uvajanje iger iz preteklosti, ki spodbujajo razvoj 
možganov oz. razvoj sinaps v možganih z gibanjem. Otro-
ški odgovori naj ne bodo napačni. Otroke spodbujamo k 
izražanju mišljenja, dojemanja sveta okrog sebe in s tem 
spodbujamo in omogočamo spraševanje in čudenje otrok. 
 Darija Hohnjec nam je predstavila, kako opazuje otro-
kov razvoj v vrtcu in ga beleži preko listovnika. Pri na-
črtovanju izvedbenega kurikula je potrebno upoštevati 
sodobna didaktična načela, kjer proces učenja, napredka 
in razvoja ter posledično oblikovanja osebnega izobra-
ževalnega načrta že petnajsto leto spremlja z mapo uč-
nih dosežkov (listovnik otroka in strokovnega delavca). 
Konstruktivna povratna informacija, ki jo otrok pridobi 
skozi komentar strokovnega delavca, vrstnikov, staršev 
in lastnega premisleka o dokumentiranih gradivih, med 
drugim pripomore, da otroci že zelo zgodaj začnejo oce-
njevati svoje sposobnosti in tako razvijajo osebno teorijo 
inteligentnosti.
 Jasna Cvetković Lay je govorila o ustvarjalno produk-
tivni nadarjenosti otrok v zgodnjem otroštvu; predstavila 
je empirična spoznanja, ki jih je podkrepila s praktičnimi 

prikazi. Poudarek predavanja je bil predvsem, kako lahko 
vzgojitelj odkrije talent otroka preko risbe. 

Primer iz prakse 
Otrokom sem v jutranjem krogu predstavila besedilo 
Kekčeve pesmi. Z otroki smo se pogovarjali, kako bi lahko 
to pesem narisali. Otroci so nizali različne predloge, ideje. 
Vprašala sem jih tudi, kako bi označili kitico, ki se dvakrat 
ponovi. Vsi otroci so bili mnenja, da bi bilo najbolje napi-
sati številko 2 in zraven nje x. Ob tej priložnosti sem ime-
la otroke možnost seznaniti, kako si glasbeniki označijo 
neko kitico ali refren, ki se ponovi. Vsi so z zanimanjem 
opazovali simbol, ki sem jim ga predstavila. Nekaj otrok 
je dejalo, da bodo pri ponovitvi besedila, ko bodo risali, 
narisali znak, ki ga uporabljajo glasbeniki. Otroci so se v 
pogovor zelo vživeli, saj sem večkrat poudarila, da nam 
je vsak odgovor v pomoč in tako spodbujala k odgovarja-
nju tudi »tihe«, zadržane otroke. Z otroki smo si naredili 
načrt. Otrokom sem pripravila glede na aktualno pesem 
kvadratke, v katere so risali svoje vtise o slišani kitici 
Kekčeve pesmi. Otroci so bili pri dejavnosti zelo vztrajni 
in navdušeni, saj je bil takšen način spoznavanja pesmi za 
njih nov. Ko so otroci narisali Kekčevo pesem, so bili na 
izdelek ponosni in so želeli, da ga izobesimo v igralnici. 
Ena deklica ni želela, da njen izdelek izobesimo, ampak 
ga je želela pokazati svojim staršem. S strokovno delavko 
sva opazili, da je tekom dneva večkrat vzela svoj izdelek v 
roke in začela peti pesem ob svoji risbici. Po počitku je v 
krog zbrala 4 deklice in jim zapela Kekčevo pesem. Vmes 
se je ustavila in me vprašala: »Ksenija, kako se poje tukaj 
pesmica, ko sem narisala semena?« 
Primer: Kekčeva pesem – risanje s simboli 

Starost otrok: 5–6 let  

Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh.
V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh.
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Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog,
če mu kdo nastavi zanko, ga užene v kozji rog.
Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh.
V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh.
Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh.
V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh.
Bistri potok, hitri veter, bele zvezde vrh gora,
gredo z mano tja do konca tega širnega sveta.

Nadarjenost se prepozna v najzgodnejšem obdobju. Na-
darjeni otroci se zavedajo, da določene stvari obvladajo. 
Starši so pogosto osupli nad tem, kaj vse znajo, pogosto 
pa tudi sami otroci vidijo, da obvladajo kaj, česar njihovi 
prijatelji ne. Pogosto se zavedajo, da obvladajo zadeve, za 
katere niti njihovi vzgojitelji ne vedo, da jih (Sutherland 
2015). 
 Ključno vlogo za prepoznavanje otrokovih kompetenc, 
nadarjenosti in njegovih zmožnostih ima prav vzgojitelj, 
saj z njim preživi veliko časa in lahko prepozna njegove 
potenciale in jih razvija. Strokovni delavci v vrtcih smo 
pomembno gibalo družbe, ki omogoča vsestranski razvoj 
otrok. Lahko bi rekli, da nas otroci nosijo skozi vse življe-

nje s seboj, zavedno ali nezavedno. Skupaj s starši smo od-
govorni za življenja mladih ljudi, vzgojo in izobraževanje, 
to je naše poslanstvo, ki se ga moramo v polnosti zavedati. 
Pri dejavnostih razvijamo stopnje težavnosti, kar otrokom 
predstavlja izziv ter odprtost za nadaljnji razvoj. 

Zaključna misel 
Kaj bi še lahko naredili za spodbujanje otrokovih možnosti 
in odkrivanje nadarjenosti? To vprašanje se vzgojiteljem 
vsakodnevno poraja. Veliko pa je bilo pozitivnih informacij 
s strani staršev, saj je prav medsebojno sodelovanje stro-
kovnih delavcev s starši ključno za celostni in optimalni 
razvoj otrok. Z obojestransko komunikacijo lahko ugoto-
vimo, kakšna so otrokova močna in šibka področja ter tako 
lahko skupaj optimalno gradimo na vsakem individuumu.

Literatura: 
Sutherland, M. (2015). Nadarjeni v zgodnjem otroštvu. Dejavnosti za 
otroke, stare od 3 do 6 let. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za 
raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN).

Alenka Grošelj, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Najdihojca, Ljubljana

Otroško ljudsko izročilo

Povzetek
V članku predstavljam svojo izkušnjo z vključevanjem dedkov in babic v vzgojno delo. Medgeneracijsko sode-
lovanje se mi zdi zelo pomembno, saj vedno znova opažam, kako močna je čustvena povezanost med starimi 
starši in njihovimi vnučki in kako se lahko znanje na prijeten in sproščen način prenaša med generacijami. S 
tovrstnim druženjem bogatimo otrokov doživljajski svet in ohranjamo slovensko dediščino otroških ljudskih 
iger.
Ključne besede: medgeneracijsko sodelovanje, otroško ljudsko izročilo, igre.

Pojem »medgeneracijsko povezovanje« pomeni sodelova-
nje med ljudmi različnih generacij, med mladimi in stari-
mi, ki se med seboj družijo, izmenjujejo znanje in izkušnje. 
Gre tudi za pomoč ene generacije drugi, širjenje socialne 
mreže ter ohranjanje kulturne dediščine.
»Zmožnosti in znanje starejših so pomemben del človeš-
kega in družbenega kapitala. Za družbeni razvoj je zelo 
pomembno, da se dosežki preteklih rodov prenašajo na 
mlajše.« (Kralj 2009). V Kurikulumu za vrtce (1999) pa je 
tudi področni cilj, naj se otrok sreča z ljudsko umetnostjo 
in obrtjo (str. 40).
Stari starši imajo pomembno vlogo v življenju otroka, saj 
s svojo modrostjo in razumevanjem pogosto prispevajo k 
vzgoji svojih vnukov. Babice in dedki svoje izkušnje prena-
šajo na vnuke, oni pa jim prinašajo veselje ter jim polepšajo 
marsikateri trenutek. 
V vrtcu se zavedamo, da z aktivnim vključevanjem sta-
rejših bogatimo naše vzgojno delo, razvijamo spoštovanje 

do starejših, podporo in sožitje z njimi. Z njimi preživimo 
lepe in nepozabne trenutke. Stare starše vključujemo v 
spremstvo na izletih in sprehodih, jih vabimo na priredi-
tve, za njih nastopamo. Srečujemo se tudi ob poslušanju 
pravljic, učenju ročnih spretnosti, čajankah in praznič-
nem krašenju. Povabili smo jih tudi k sodelovanju v pro-
jektu »Igre nekoč in danes«, kjer smo jim pokazali, kako se 
igramo danes, stari starši pa so nam povedali in pokazali, 
kako so se igrali v njihovem otroštvu.

Primeri iger iz otroškega ljudskega izročila
Rinkce1 talat
Pravila igre
Otroci sedijo v krogu tesno drug ob drugem. Dlani ima-
jo sklenjene in položene v naročje. Z izštevanko izberemo 
otroka, ki je muc. Ta miži. Izštejemo tudi tistega, ki »tala 
rinkce«. Ta hodi okrog otrok in pri tem govori: »Rinkce 
talam, nič ne dam, rinkce talam, nič ne dam ...« V skle-

1 Rinkca, ponekod rinčka, pomeni prstan.
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njenih rokah drži kamenček ali drug manjši predmet ter 
se pri vsakem otroku ustavi in pretvarja, da mu ga daje v 
dlani. Potem spusti kamenček nekomu v roko. Vsi skupaj 
pokličejo mucka: »Muc, muc, muc.« Mucek povoha roke 
in ugiba, v čigavi roki je rinkca. Pokaže igralca, ki razpre 
roke. Če muc ugotovi, kdo ima rinkco, zamenjata vlogi, če 
pa ne ugane, ponovno miži.

Kapcinar2 kapco zgubil
Pravila igre
Enega otroka izštejemo. Ta je kapcinar. Otroci sedijo v 
krogu in igralcem določimo barve – lahko jih izberejo tudi 
sami (imena živali, rož), ki jih kapcinar ne sliši, ker mora 
čakati nekoliko oddaljen od ostalih. Kapcinarja pokliče-
mo. Ko pride, govori: »Kapcinar kapco zgubil. Kdor jo naj-
de, naj jo da nazaj. Kdo jo ima? Ta moder?«
Kogar imenuje, reče: »Jaz že ne.«
»Kdo pa drug?« vpraša Kapcinar.
Imenovani reče: »Ta rdeč!« 
Ta se oglasi: »Jaz že ne!«
Kapcinar: »Kdo pa drug?«
Rdeči odgovori: »Ta zelen.«
Igra teče hitro. Imenovana barva se mora čimprej oglasiti. 
Če se ne oglasi takoj, je potem on v vlogi Kapcinarja. 

Kozo zbit
Pravila igre
Nariše se polje z dvema črtama, oddaljenima približno 
10m. Na sredo polja se postavi velik kamen, nanj se pos-
tavi kozo (pločevinka). Otroci se postavijo na obe črti in s 
svojim kamnom (označen) poskusijo zbiti kozo s kamna. 
En otrok je pastir in čuva kozo. Če koza ne stoji na ka-
mnu, tekmovalci lahko tečejo na drugo stran in pobere-
jo svoj kamen. Pastir najprej postavi kozo, potem pa lah-
ko ujame vsakega, ki je v polju in ga s tem izloči iz igre. 

Rdeče češnje rada jem
Pravila igre
Naredimo krog in se držimo za roke. Izbrani otrok je na 
zunanji strani kroga in hodi naokoli v obratno smer kot 
ostali v krogu. Pojemo del pesmi Rdeče češnje: »Rdeče če-
šnje rada jem, črne pa še rajši, v šolo tudi rada grem, vsa-
ko leto rajši.« Ko začnemo peti naslednji del pesmi: »Zato 
nam prostor dajte, za naše mlade dame, da bo sijalo son-
čece, na naše mlado srčece«, dvignemo roke (presekamo 
– razklenemo krog) in tisti, ki hodi naokoli, gre pod našimi 
rokami skozi krog. Pojemo dalje: »Ti si lepa, ti si lepa, ti si 
pa najlepša!« Tisti, ki hodi naokoli, se ob besedi najlep-
ša ustavi in pokaže na najbližjega otroka. Skupaj potem 
hodita naokoli. Pesem se ponavlja toliko časa, da v krogu 
ostane en sam otrok. 

Rihtarja3 bit
Pravila igre
En otrok sedi, na kolena mu lahko damo blazino. Izšteje-
mo otroka, ki na to blazino položi glavo. Oči si pokrije z 
rokami, se skloni in napne zadnjico. Iz skupine okrog nje-
ga ga nekdo rahlo udari po zadnjici. Otrok, ki miži, mora 
ugotoviti, kdo ga je udaril. Če ugane, se zamenjata, če pa 
ne, ta ponovno miži.

Ljudske izštevanke
Ker se pri večini iger uporablja izštevanke, smo se skupaj 
naučili tudi te:
An ban pet podgan, štiri miši, v uh me piši, vija vaja ven.
Petelinček pelje žito v stari mlinček, v mlinčku melje bela 
miš, cvik cvak, ti loviš!
En kovač konja kuje, kol'ko žebljev potrebuje, 1, 2, 3, pa po-
vej število ti.
Eci peci pec, ti si mali zec, ti si mala veverica, eci peci pec.

Zaključek
Igre, ki so se jih v otroštvu igrali naši stari starši in starši, 
smo se tudi mi igrali in se jih bodo igrali tudi naši otroci. 
Zato je pomembno, da to otroško ljudsko izročilo ohranja-
mo. Ne pozabimo pa tudi na stare starše, saj so pri vzgo-
ji še kako pomembni. Spoznanja in izkušnje so namreč 
vrednote, ki jih je vredno prenašati na mlajši rod skozi 
iskrene odnose.

Literatura:
Kralj, A. (2009). Medgeneracijsko povezovanje. Najdeno 15. 11. 2018 na spletnem 
naslovu: http://www.ventilatorbesed.com/?id=176&oce=64&opci-
ja=kom_clanki
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS 
za šolstvo.

2 Kapcinar pomeni meniha s kapuco.
3 Rihtar v pomenu sodnik. inkca, ponekod rinčka, pomeni prstan.

MILA, 2. st. obdobje,                                                       
mentorica Petra Skale, Vrtec Šentjur
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Ljiljana Gomerčić, prof., Miklavžev vrtec, Logatec

Igre z lutkami in kamišibaj gledališče

Povzetek
Iger je več vrst, zelo pomembne so simbolne igre. Med njimi imajo posebno mesto lutke in ustvarjalna 
igra otrok. Lutkovno dejavnost lahko obogatimo s kamišibaj gledališčem.
Ključne besede:  lutka, ustvarjanje, kamišibaj gledališče.

Otroci so aktivni soustvarjalci vzgojno-izobraževalnega 
procesa in zelo pomembno je, da jim dovolimo aktivno 
ustvarjanje in samostojnost. Hkrati se lahko sami veliko 
naučimo od otrok, ker je njihova domišljija čudovita in ne-
skončna. Skozi vsakdanjo igro v vrtcu nam otroci nudijo 
svoje ideje, domišljijo in oblikujejo dejavnost. 
 V gledališki pedagogiki poznamo različne oblike 
ustvarjanja in nastopanja. Otrokom so najbolj poznane 
lutke (marionete, naglavne lutke, senčne, ploske, ročne 
lutke, javajke, lutke ter igrače in predmeti kot lutke) kot 
sredstvo igranja v predstavi. Uporaba lutke v vrtcu lahko 
otrokom pomaga razviti sposobnost razumevanja različ-
nih življenskih dogodkov ter jim tako pomaga pri razvoju 
empatije, čustvene inteligence in sprejemanja različnosti 
(Ivon 2010). 
 Igra v zgodnjem otroštvu je nenadomestljiva in ima po-
membno vlogo pri razvoju, je osnovna in naravna potreba 
otroka. Lutka je tista, ki še posebej spodbuja otroško do-
mišljijo, razvoj govora, nekatere motorične sposobnosti in 
sposobnosti za skupinsko delovanje. Pri spontani igri in 
neskončni otroški domišljiji pri igrah z vlogami se poraja 
ideja o gledališki predstavi. Simbolna igra je lahko izhodi-
šče za otroške predstave.
 Pri komunikaciji otroka z zunanjim okoljem ima lutka 
vlogo posrednika, ker govori tisto, kar otrok misli. Otrok 
lahko lutki zaupa vse, kar želi, svoja čustva in strah, ona je 
pripomoček, ki je vedno tukaj.
 »Neverjetno je, koliko imajo otroci zaupanja v lutko. 
Verjamejo, da lutka spi, jih čuva, da se skupaj z njimi uči, 
posluša jih. Otroci imajo vero in iskrenost, ki pri odraslih 
pogosto izgine.« (Majaron Krofl in 2004, str. 32). 
 Otrok se s simbolno igro ali z lutko uči, kako pridobiti 
ugled pred sabo in pred drugimi, skozi igro potrjuje svojo 
samozavest in vrednoti sebe, pomaga mu pri obvladova-
nju težavnih dogodkov v družini in odnosu s starejšimi. 
Igra je za otroka zelo resna dejavnost (kot pri odraslemu 
delo), skozi katero razvija svojo osebnost, se socializira in 
bolj razume medčloveške odnose. 
 Sodobni pristopi, ki so usmerjeni v otroka, kažejo, kako 
pomembno je, da ima otrok spodbudno, bogato in pri-
merno okolje, ki deluje na celoten razvoj samostojnosti. 
Vzgojitelji v vrtcih morajo predvsem dobro poznati pomen 
lutke, da bi lahko otroku pomagali pri seznanjanju z emo-
cijami in spodbujanju samospoštovanja (Ivon 2004). 

Vzgojitelj lahko z lutko predlaga alternativne dejavnosti ali 
igrače in tako otrokom pomaga, da samostojno razreši-
jo spor. Če ima vzgojitelj lutko, bodo otroci lažje razumeli 
vzrok spora, kot če bi vzgojitelj verbalno opozarjal ali raz-
lagal. Sporočila, ki jih vzgojitelj posreduje otrokom z lut-
ko, lahko pomagajo pri izboljšanju odnosov med otroki in 
spremembi vedenja (Ivon 2010). 
 Vzgojitelj z lutko spodbuja empatijo, svojo in otroško, 
spodbuja govorne sposobnosti in samostojnost, “odpira” 
otroke, da pokažejo čustva. Glede na izkušnje iz vzgojno-
-izobraževalnega dela z otroki vemo, da otroci že od prve-
ga leta posnemajo obnašanja odraslih, po navadi najprej 
staršev, potem tudi vzgojiteljev. Zato morajo vzgojitelji biti 
vzorni v svojem obnašanju in komunikaciji, ker jih otro-
ci posnemajo in se identifi cirajo z njimi. Pogosto dobimo 
informacijo od staršev, kako je otrok doma v vlogi svoje 
vzgojiteljice iz vrtca povedal veliko tega, kar je govorila 
vzgojiteljica. 

Otroci kot ustvarjalci igre
V vrtcu se vsak dan srečujemo z otroki, ki se aktivno 
vključujejo pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti 
kot “pomočniki” vzgojitelja ali sami nudijo pobudo. Izku-
šen vzgojitelj pozna trenutek, kdaj otrokom dati pobudo, 
vprašanje, smernice. Tudi takrat se lahko zgodi nekaj ne-
načrtovanega, ker nas otrok lahko pelje v drugačno smer 
in dejavnost, kot smo jo prvotno načrtovali. Tukaj pride 
na plan vzgojiteljeva iznajdljivost in pripravljenost sledi-
ti otrokom. V vrtcu nastajajo najlepše zgodbe, pravljice, 
gradovi, hiše šele takrat, ko so otroci pripravljeni narediti 
zgodbo, pravljico, grad in hišo.
 Veliko vzgojiteljev je zavzetih za svoje delo, pišejo 
priprave, zbirajo materiale, ponujajo otrokom pestro izbi-
ro različnih vsebin in se zavedajo, da bo dejavnost uspe-
šna, če bodo prisluhnili otrokom in spremljali njihove 
potrebe. Ustvarjalne igre, skozi katere otroci spoznavajo 
svoje zmožnosti in interese, se pojavljajo pri spontani in 
načrtovani dejavnosti v vrtcu. Na vzgojiteljih je odgovor-
nost, da jim dajejo priložnost in spodbudo za svobodo iz-
ražanja, še posebej pri simbolnih igrah. Nikoli ne smemo 
pozabiti, da se od otrok lahko sami veliko naučimo, ravno 
tako ne smemo pozabiti, da oni od nas pričakujejo, da jih 
veliko naučimo. 
 Otroci so lahko čudoviti ustvarjalci, pripovedovalci do-
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Nataša Šibanc, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Tončke Čečeve Celje 

Vesolje v vrtcu 

Povzetek 
V prispevku je teoretično predstavljen in s praktičnim primerom osvetljen proces spodbujanja mišljenja 
otrok drugega starostnega obdobja na primeru problemsko zastavljenih dejavnosti v vzgojno-izobraže-
valni temi vesolje, s poudarkom na ciljih iz narave in matematike. Predstavljen je proces učenja in način, 
kako skozi tematsko povezane dejavnosti in svobodno igro spodbujamo otroke k radovednosti, razisko-
vanju, predvidevanju, iskanju rešitev in sklepanju. V prispevku želim predstaviti, kako so dejavnosti, ki so 
bile medpodročno povezane in so se med seboj dopolnjevale, otrokom omogočile, da so lahko bili aktivni 
ustvarjalci lastnega učenja.
Kjučne besede: aktivno učenje, proces, raziskovanje.

mišljijskih zgodb, ilustratorji, igralci in večstranski ume-
tniki. Za otroka je svet, v katerem se giba, občudovanje 
in raziskovanje, svet, v katerem dobiva izkušnje in se uči. 

Kamišibaj gledališče
Ena od zanimivih in uporabnih tehnik pripovedovanja 
zgodb je kamišibaj gledališče. To je japonska tehnika pri-
povedovanja zgodb ob slikah oziroma risbah, ki jih pri-
povedovalec menjuje na majhnem odrčku. V japonščini 
»kami« pomeni papir, »šibaj« pa gledališče. Na Japonskem 
so budistični menihi ob slikah na zvitkih pripovedovali 
svete zgodbe. 
 Strokovne delavke iz našega vrtca so se udeležile male 
šole kamišibaja. Imele so kombinacijo teorije in prakse s 
predavanja, demonstracijske predstave, prikaz različnih 
tipov kamišibaja in praktičnega dela, v katerem so ustvar-
jale in spoznale vse faze nastajanja. Tako so sčasoma priš-
le do izvedbe lastne kamišibaj predstave, najprej samos-
tojno, potem pa v sodelovanju z otroki. 
 V Sloveniji je bilo prvo pripovedovanje te vrste v okviru 
festivala Pravljice leta 2013 v Hiši otrok in umetnosti, kar 
pomeni. da je kamišibaj novi način pripovedovanja zgodbic 
ob slikah. Kamišibaj v Sloveniji v zadnjem času prerašča v 
gibanje, ki je tako po količini kot po kvaliteti vse pomemb-
nejše. Uvajajo ga v šole, vrtce, kulturne inštitucije, še po-
sebna pozornost pa je posvečena kamišibaju v bolnišni-
cah. V ljubljanskem Kliničnem Centru je tako kamišibaj že 
redna praksa bolnišničnih vzgojiteljev, kamišibaj postaja 
del socialnih intervencij pri delu z ranljivimi skupinami, 
Pedagoška fakulteta v Kopru pa kamišibaj vključuje v pro-
gram usposabljanja bodočih vzgojiteljev in učiteljev in se 

ukvarja z njegovo aplikacijo v sodobni pedagogiki (Cvetko, 
lutke-zapik.si).
 Izobraževanja o kamišibaj tehniki so se udeležile tri 
strokovne delavke, ena se je odločila aktivno ukvarjati 
z njo in naredila vse potrebno za izpeljavo projekta. Do 
sedaj je uprizorila tri predstave: Debelo repo, Stonogo in 
Drevo ima srce. Pri slednji so otroci aktivno sodelovali in 
bili zelo vztrajni, posebej pri izdelavi ilustracij za zgodbo. 
Svoje ilustracije, domišljijo in iznajdljivost so pokazali na 
božični prireditvi in navdušili starše, svojce in vse nav-
zoče. Vemo, da so otroci zmožni mnogo več, kot včasih mi 
odrasli mislimo. Tudi tokrat so pokazali izjemno zavzetost 
za ilustracije, vaje, učenje besedila za pripovedovanje ob 
slikah. Uspelo jim je presenetiti vse, celo nas, ki smo bili 
vsak dan z njimi pri vadbi. Zato je vedno potrebno ime-
ti v mislih, da nas lahko otroci vedno znova presenetijo, 
navdušijo, popeljejo v svoj svet domišljije. Dovolimo jim to, 
bodimo občasno tudi sami otroci, svet bo veliko lepši.
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Namen zgodnjega učenja ni samo, da se je otroci učijo, 
ampak da odkrivajo in raziskujejo. Strokovnjaki dajejo na 
področju kognitivnega razvoja in učenja prednost aktiv-
ni vlogi otroka v procesu pridobivanja in konstruiranja 
znanja, kvalitativni razliki med mišljenjem otrok, otro-
kovi notranji motivaciji ter pomenu občutljivega obdobja 
za določeno učenje (Batistič Zorec 2003). Že predšolski 

otrok lahko usvoji določene kognitivne strategije, s po-
močjo katerih bo širil krog razumevanja pojavov, odno-
sov in pojmov, ki ga obdajajo, ne le golih podatkov o njih. 
Načelo procesno-razvojnega načrtovanja tako poudarja 
pomen procesa nastajanja novega znanja. Kakovost učno 
spodbudnega okolja pa skupaj z kakovostnimi interakci-
jami predstavlja predpogoj za optimalen razvoj otrok in je 
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pomemben dejavnik pri izvajanju predšolskega kurikula 
(Marjanovič Umek 2001).
 V našem vrtcu vzgojiteljice ves čas iščemo in vnaša-
mo spodbudne učne situacije v vzgojni proces z name-
nom, da bi otroke pritegnile k reševanju problemov in s 
tem spodbudile čim več miselnih procesov. Izhajamo iz 
predlogov otrok, ki nastajajo v samem vzgojnem procesu 
znotraj posamezne teme in iz lastne ocene, kaj otroci ra-
zvojno potrebujejo. Pri tem upoštevamo, da se otrok uči iz 
konkretnih izkušenj, saj je le tako lahko aktiven udeleže-
nec procesa. Načrtovane dejavnosti so vezane na podro-
čje dejavnosti, obravnavano vsebino – temo, vlogo otrok in 
vlogo odraslih. Pri izvajanju teme Vesolje sem upoštevala 
miselni razvoj otrok in uporabljala metode, s katerimi sem 
razvijala matematično izražanje in razmišljanje. Otroci 
so spoznavali nove pojme in njihove lastnosti, utrjevali 
znanje v prepoznavanju lastnosti likov in teles, urejanju, 
razvrščanju, štetju, primerjanju in se urili v orientaciji in 
matematičnem izražanju, ob tem pa pridobivali nova fi zi-
kalna spoznanja in razumevanja astronomskih pojavov in 
teles v vesolju. 

Skok v vesolje
Ugotavljam, da je iskanje nečesa novega pri otrocih zelo 
priljubljeno, še posebej če se izkaže kot izhodišče nečesa, 
kar že poznajo. Tako se je zgodilo tudi v našem primeru, 
ko smo začeli raziskovati pojem vesolje. V našem oddelku 
od pet-šest letnih otrok se je že nekaj časa kazal velik in-
teres v spontani igri v povezavi z različnimi fi gurami 've-
soljčkov'. Risali so jih na različne načine, jih v svobodni igri 
sestavljali z različnimi gradniki in jih animirali. Po pogo-
voru z otroki smo prišli do skupne točke, do pojma vesolje. 
Ugotovila sem, da jih izjemno privlači misel na vesoljce, a 
beseda vesolje jim je bila precej neznan pojem. Na vpraša-
nja, kaj vedo o vesolju, so večinoma odgovarjali zelo sko-
po. Poznali so besede zvezde, planeti, sonce, luna, kaj več 
pa skoraj ne. Pričakovala sem, da bodo znali poimenovati 
kakšen planet, morda opisati kakšno značilnost vesolja ali 
pa bodo vesolje povezali s predmetom, kot je na primer 
raketa. Zato sem se odločila, da bom otroke spodbudila k 
razmišljanju, opazovanju in raziskovanju tega pojma, kot 
prednostno področje teme pa sem postavila cilje mate-
matike v koleraciji z ostalimi področji. 
 Vesolje sestavlja vse, kar obstaja. Posebej primerni za 
njegovo opazovanje so zvezde, lune, posredno tudi son-
ca. Del vesolja pa je tudi Zemlja, na kateri živimo. Namen 
uvodne dejavnosti je bil zagotoviti otrokom izkušnjo, pre-
ko katere bi s pomočjo odprtih vprašanj dobili priložnost 
za razmislek o vesolju, podajanju lastnih teorij in morebi-
tnem porajanju vprašanj. Na prostem smo z otroki spuš-
čali balone. Rdeči so bili napolnjeni s helijem, rumeni pa 
z zrakom. Otroci so opazovali njihovo gibanje, pri tem pa 
iskali odgovore na vprašanja, ki so spodbujala k razmišlja-

nju: Zakaj se ne gibajo vsi baloni enako? Kaj je v balonih? 
Kaj bi se zgodilo, če prerežemo vrvico? Kaj vidimo na nebu 
ponoči? Kje je sonce ponoči? itn. Otroke sem spodbujala, 
da so razmislili, kje vse bi lahko našli informacije o veso-
lju. Moja naloga je bila, da sem jim pripravila enciklope-
dije, izobraževalne slikanice, globus in videoposnetke, ob 
katerih smo se pogovarjali in spoznavali pojave in pojme 
povezane z vesoljem. 
 
Simetrija, liki in geometrijska telesa
Za otroke je bolje, če se najprej srečajo s telesi in spoz-
najo njihove lastnosti in njihova imena, šele potem like in 
njihova imena. Telesa lahko prime, z njimi manipulira, jih 
otiplje in konstruira (Marjanovič Umek, 2001). Skozi mate-
matične igre spajanja modelov geometrijskih teles v nove 
oblike in iskanja predmetov, ki so si med seboj podobna, 
smo začeli ugotavljati, kakšne oblike so planeti, zvezde, 
rakete ... Otroci so hitro ugotovili, da so planeti krogle, 
da lahko zvezdice in rakete oblikujemo na različne nači-
ne. Želeli so sestaviti raketo in ugotovili, da bi lahko za to 
uporabili kocke ali škatle različnih velikosti. Narisali smo 
načrt in po njem sestavljali. Naredili smo si didaktično 
igro potovanje v vesolje, oblikovali skupna pravila in skozi 
igro utrjevali lastnosti likov. 

Med vzrokom in posledico
S pomočjo žoge so otroci usvajali koncept okrogle Zemlje. 
Ugotavljali smo, kje živimo ljudje, je to zgoraj, spodaj, kje 
živijo določene živali (pingvini, levi, kenguruji ...). Na žogo 
smo narisali in z buciko pritrdili izrezane motive različ-
nih bitij. Otroke sem vprašala, kaj je zgoraj in kaj spodaj na 
tem »planetu« z bucikami. Otroci so pokazali na bucike 
na vrhu in rekli, da je tam zgoraj. Vprašala sem jih, kako 
bi tu nekdo skočil gor? Izvlekli smo bucike in iz žoge in z 
dviganjem in spuščanjem prikazovali poskoke. Nato smo 
'potovali' v območje, ki je blizu »ekvatorja«. Kako bi ljudje 
tu skočili gor in padli nazaj na isto mesto? Nekaj otrok je 
buciko postavilo na vrh žoge, nekaj pa jih je prikazalo skok 
v pravi smeri. Nato sem z buciko potovala na spodnji ko-
nec in jim spet postavila isto vprašanje. Kako bi ljudje tu 
skočili gor? Smeri sta popolnoma različni, gor je dol in dol 
je gor. Vprašala sem jih: »Kaj je tista skrivnostna sila, ki 
nas vleče nazaj? Skupaj smo pogledali v enciklopedijo, kjer 
smo iskali odgovore na vsa naša vprašanja. Otroci so se 
seznanili s pojmom magnet in gravitacija ter skozi nadalj-
njo igre z magnetnimi gradniki in liki raziskovali možnosti 
privlačenja in odbijanja predmetov ter povezovali znanje. 
 Ob enciklopedijah in fotografi jah smo ugotovili, da je 
Sonce središče našega osončja in da planeti, med njimi 
tudi Zemlja, krožijo okoli njega. Skupaj z otroki smo oble-
pili balone, jih ustrezno pobarvali in si naredili kotiček 
'Vesolje .́ Ker smo 'planete' nanizali na vrvice in so lahko 
viseli v zraku, smo si vesolje tako veliko lažje predstavljali. 
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 Otroke sem želela seznaniti, zakaj se menjavata dan in 
noč. V temnejši prostor sem namestila globus in svetilko, 
ki je predstavljala sonce. Na globusu smo skupaj poiskali 
našo državo in jo osvetlili. Otroci so videli, da je pol pla-
neta osvetljenega, polovica pa je v temi. Pogledali smo, kje 
vse je svetlo in kje temno in prebrali imena kontinentov. 
Spodbujala sem jih k razmišljanju, kako to, da je noč tem-
na, dan svetel, zakaj se spet zmrači itd. Dejavnost smo na-
daljevali v raziskovanje in opazovanje delov dneva: kako 
je sestavljen dan, kako si sledijo dogodki, kako vemo, kdaj 
moramo v vrtec, kdaj je kosilo ... Seznanili smo se s poj-
mom čas in začeli opazovati kazalce na urah. 

Urejanje, razvrščanje in štetje 
Otrok urejanje in razvrščanje potrebuje, ker ga silita mis-
liti na matematični način in ker ob tem razvija abstraktno 
mišljenje. Lastnost je abstraktni pojem in iskanje splošnih 
lastnosti posameznih predmetov je tisto, čemur mate-
matika teži (Marjanovič Umek, 2001). Urejali in razvrščali 
smo različne predmete in »planete« po velikosti od naj-
manjšega do največjega in obratno, razvrščali glede na 
oddaljenost od Sonca ter po njihovih lastnostih, ki smo 
se jih naučili (vroči, mrzli planeti, planeti z vulkani, brez 
vulkanov ...). Naredili smo preproste preglednice in z zbi-
ranjem, prikazovanjem in interpretiranjem podatkov pri-
dobivali dodatne matematične veščine. Ugotovila sem, da 
otroci zelo radi štejejo in zapisujejo številke. Praviloma so 
poskušali šteti sami od sebe. Preštevali so planete našega 
osončja, si s prirejanjem pomagali, da so si lažje zapomni-
li vrstni red planetov in njihova imena ter imena številk. 
Štetje smo nadaljevali do dvajset. Naredili smo »sončke« iz 
kartona, ki sem jih nato oštevilčila. Otroci so prepoznavali 
in poimenovali zapisano številko in na »sonce« pripenjali 
ustrezno število »žarkov«. Preštevali so jih in vzpodbuja-
la sem jih, da so vedno povzeli, koliko so jih prešteli. Pri 
preštevanju so usvajali in utrjevali načela, da nobenega 
elementa pri štetju ne moremo izpustiti in da so naravna 
števila urejena (štejemo ena, dve, tri ...). Usvajali smo na-
čelo, da je štetje vedno enako, ne glede na predmete, ki jih 
štejemo in da ni pomembno, od kod začnemo šteti, kajti 
če bomo prešteli vse predmete, bomo na koncu ne glede 
na vrstni red štetja, dobili število preštevancev. Seznanili 
smo se s številom nič in pojmom neskončno. Skrili smo 
vse prste na roki, nič nismo dali na mizo. Število nič je 
otroke zelo privlačilo, z zanimanjem pa so raziskovali tudi 
pojem neskončno. Šteli smo vodne kapljice, snežinke, ka-
menčke na igrišču in ugotovili, da nekje mora biti konec, a 
da to tja ne bomo mogli prešteti. 

Prostor in orientacija
Otrok se v vsakdanji komunikaciji srečuje z izrazi, kot so: 
pred, zadaj, spredaj, zgoraj, spodaj, levo, desno ..., in po-
kaže, da izraze razume, kasneje pa jih tudi uporablja. Ob 

tem, ko posluša navodila in se premika v pravi smeri ali 
premika predmete, se uči orientacije v prostoru. Ravno 
tako se otrok razvija tudi v dojemanju perspektive. Po-
membno je, da omogočimo otrokom pogled tudi z višine 
ali iz žabje perspektive (Marjanovič Umek 2001). 
 Planete, ki smo jih naredili iz kartona, smo obesili na 
vrvico, prostor pa opremili z zvezdami in temnim ozad-
jem. Na tla smo namestili izdelano raketo iz kartona v 'ra-
ketno izstrelišče'. Prostor smo obogatili tudi s plakati in 
kotičkom vesoljske postaje, od koder so otroci opazovali 
pojave v vesolju. Vzporedno smo na tla iz vrvice nalepi-
li tire in nanje položili planete, kot so po vrsti oddaljeni 
od Sonca: Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, 
Uran, Neptun. Tako smo imeli vpogled v naše osončje 
predstavljeno v dveh perspektivah. Otroci so z lastno iz-
delanimi teleskopi opazovali, preštevali in glede na njiho-
ve značilnosti prepoznavali planete od spodaj navzgor, na 
tleh pa so z gibanjem posnemali vrtenje in kroženje plane-
tov in se po navodilih vrteli v levo oz. desno okoli svoje osi 
in okoli Sonca. Otroke sem spodbujala, da so se orientirali 
po prostoru, najprej glede na sebe, nato glede na druge 
osebe, nato pa na predmete. V našem primeru so bili to 
»planeti«. Pri tem sem jih spodbujala k uporabi izrazov: 
levo, desno, proti, zgoraj, spodaj, nad itd. Na primer: »Poj-
di do največjega planeta. Kako se imenuje? Pokaži, kako 
potuje okoli Sonca. V katero smer se vrti?« Ker je bil po-
udarek predvsem na orientaciji, pri tej aktivnosti nismo 
upoštevali razmerja razdalj med planeti. 
 V dejavnost se je vključil tudi oče otroka, ki nam je 
omogočil virtualni vpogled v notranjost vesolja. S pomoč-
jo virtualnih očal smo se lahko »sprehajali« po vesolju. 
Otrokovo virtualno opazovanje je vsebovalo opazovanja z 
različnih položajev, kar jih je zelo pritegnilo in zabavalo, 
hkrati pa omogočalo razvijati občutek zavedanja sebe v 
prostoru. 

Zaključek
Skozi dejavnosti, vezane na temo o vesolju, se je izkaza-
lo, da je to, kljub abstraktnosti, zelo privlačna vsebina 
za predšolske otroke. Dejavnosti so potekale štiri tedne, 
učne situacije v igralnici in izven nje pa so otrokom omo-
gočale, da so sami spoznali vrednost matematičnih izku-
šenj in iskanja znanja. Zaradi učinkovitosti učenja in po-
zitivnega odziva otrok smo z dejavnostmi, vezanih na to 
temo, še nadaljevali. 
 V vzgojno-izobraževalni temi smo povezali vsa kuriku-
larna področja, v ospredju pa so bili cilji s področja narave 
(otrok odkriva in spoznava pojave na nebu in si oblikuje 
predstavo o planetu Zemlja) in matematike (raba števil, 
štetje, zapis simbolov, odnos med vzrokom in posledico, 
orientacija v prostoru).
 Zavedati se moramo, da je kakovost interakcije z otroki 
in ponudba raznolikih vsebin, ki so 'korak pred njegovim 
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Petra Krašna, dipl. vzgojiteljica, OŠ Miklavž na Dravskem polju, vrtec Vrtiljak 

Tehnične dejavnosti v vrtcu

Povzetek
V prispevku bom predstavila tehnične dejavnosti, ki sem jih izvedla v skupini predšolskih otrok. Osredo-
točila sem se na preoblikovanje odpadnih embalaž, s katerimi se otrok dnevno srečuje in so globalni pro-
blem našega planeta. Z načrtovanim delom sem želela otroke ozavestiti, da lahko sami pozitivno vplivajo 
na okolje, v katerem živijo, in naravo, ki jo puščamo našim zanamcem.
Ključne besede: tehnične dejavnosti, odpadni materiali, predšolski otrok, vzgojitelj. 

razvojem', odvisna izključno od vzgojiteljev v vrtcu. Ob 
tem pa ne gre zanemariti, da kvalitetno načrtovane de-
javnosti od vzgojitelja zahtevajo veliko profesionalnosti in 
ustvarjalnosti, a mu hkrati dajejo poleg novega znanja tudi 
veliko zadovoljstva in motivacije za nadaljnje delo. 

Literatura: 
Batistič  Zorec, M. (2003). Razvojna psihologija in vzgoja v vrtcih. Ljublja-
na: Inštitut za psihologijo osebnosti.
Nebo in zemlja. Enciklopedija.(1990). Murska Sobota: Pomurska založba.
Otrok v vrtcu: priročnik h kurikululu za vrtce. (2001). Ur.: L. Marjanovič 
Umek. Maribor: Obzorja.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

RaketaNaše osončje

V vsakdanjem življenju se srečujemo z odpadno embalažo. 
To so različni materiali, v katere so zaprte stvari, ki jih 
kupujemo. Zaradi velikega potrošništva postaja embala-
ža vedno večji globalni problem. V predšolskem obdob-
ju lahko naredimo veliko s tem, da otroke osveščamo o 
varovanju narave, okolja, v katerem živimo, in recikliranju 
materialov. Papotnik (1993) meni, da lahko otrokom pre-
ko načrtovanih in spontanih dejavnosti ter igre nudimo 
različne odpadne in druge materiale, da lahko spoznavajo 
njihove lastnosti. Iz njih oblikujejo, se z njimi rokujejo in 
tako razvijajo svoje tehnične ustvarjalne zmožnosti. S tem 
se urijo v različnih tehničnih opravilih. V predšolskem ob-
dobju sta tehnika in tehnologija nepogrešljivi, vzgojitelj pa 
z njima področja medpredmetno povezuje in bogati dejav-
nosti. Otrok si razvija senzorične, intelektualne in moto-
rične sposobnosti skozi vse tehnične dejavnosti. 
 Ko otrok oblikuje iz odpadnih materialov nov izdelek, 
za katerega ne potrebuje veliko sredstev, si s tem ne raz-

vija samo zadovoljstva, ampak tudi domišljijo in tehnično 
ustvarjalnost. Preoblikovanje odpadne embalaže otroku 
omogoča načrtovanje in izdelavo izdelka, hkrati pa razvija 
kritičen odnos do potrošništva.

Zakaj ponujati otrokom v vrtcu tehnične dejavnosti?
Poznavanje tehnike je pomembno (Aberšek, Florjančič in 
Papotnik, 2004):
• ker smo obdani s tehniko in smo od njenega delovanja 

vedno bolj odvisni;
• ker je potrebno znati varno in pravilno ravnati z vsemi 

tehničnimi predmeti;
• ker bomo s ponovno uporabo odpadnih materialov oh-

ranili svoje okolje;
• da bomo ob nakupu premislili, ali je izbrani predmet 

potrebno kupiti;
• ker bomo tehnično znanje morda uporabljali pri svojem 

delu ali poklicu;
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• ker si s tehniko širimo lastno znanje in razvijamo mnoge 
sposobnosti (prav tam).

Otroci ob tehničnih dejavnostih zadovoljujejo potrebo po 
aktivnosti in ustvarjalnosti, uveljavljanju in samopotrdi-
tvi. Tehnično delo lahko ima vpliv na oblikovanje znača-
ja, razvijanje ustvarjalno tehniškega mišljenja, odkrivanje 
lastnih sposobnosti in interesov, otrok pa ima tudi moti-
vacijo za produktivno delo. Otrokom nudi vrsto vzgojnih 
možnosti, kot so: spoznavanje gradiv, koordinacija gibov, 
natančnost, vztrajnost, doživljanje lepega, razvijanje ure-
jenosti in ustvarjalno dopolnjevanje vsebin, oblik in delov-
nih tehnik. Če se je ob lastni aktivnosti otrok nekaj naučil 
ali ustvaril in je hkrati koristno in uporabno, je zadovoljen. 
Takrat obstaja velika možnost, da bo s to aktivnostjo na-
daljeval in se bo želeli naučiti še več. Uspehi ga bodo vodili 
v iskanje novih postopkov, s tem pa se mu bodo razvijale 
specifi čne telesne in umske sposobnosti. Dojel bo korist 
svoje aktivnosti, zato se bo v njej še izpolnjeval, samoinici-
ativno bo iskal nove dopolnitve, dobival nove ideje. To dej-
stvo mu bo porajalo v življenju občutek ponosa. Rezultati 
dela razvijajo v otrocih samozaupanje in težnjo po uvelja-
vljanju z delom. Z znanjem, razvojem lastnih sposobnosti 
kot tudi z lastnim izdelkom otrok krepi pozitivne medse-
bojne odnose (Lipar Kadunc 1995).
 Predšolski otrok opazuje, prepoznava in posnema teh-
nične stvaritve v svojem okolju. Stroje in vozila posnema 
z glasom in mimiko, jih prepoznava po njihovi obliki, veli-
kosti, značilnih zvokih in gibanju. V vsakdanjem življenju 
se vedno pogosteje srečuje s tehniko, tehničnimi pred-
meti, tehničnimi sredstvi. Skozi igro si otrok predstavlja, 
zamišlja, konstruira, prireja in razčlenjuje ter uporablja 
svoje lastne izkušnje. Preko lastne aktivnosti prihaja do 
spoznanj o sebi, drugih ljudeh, predmetih, ki jih potrebuje 
za igro in o delu z njimi. Načrtovana tehnična dejavnost 
v vrtcu mora otroku omogočati, da samostojno ugotavlja, 
preizkuša, izdeluje, razstavlja, sestavlja, gradi, primer-
ja, načrtuje in vrednoti. Poudarek je na prepoznavanju in 
seznanjanju z materiali, obdelovalnih tehnikah, orodjih in 
napravah ter na konstrukterstvu (Papotnik 1988).
Praktično aktivnost pri tehnični dejavnosti v vrtcu mora-
mo poimenovati kot kompleksno aktivnost, saj so tako ot-
roci kot vzgojitelji vzpostavljeni v aktiven, ustvarjalen od-
nos. Končni izdelek ni tako pomemben, kot je oblikovanje 
otrokove osebnosti. Predšolska vzgoja je prav zaradi tega 
temelj za nadaljnjo vzgojo in naslednjo stopnjo otrokovega 
izobraževanja (prav tam).

Kakšna je vzgojiteljeva vloga?
Pred začetkom dela mora v otrocih vzbuditi zanimanje 
za delo. To lahko stori s pripravo gradiva, orodja, demon-
stracijskimi sredstvi: risba, skica, zgodba. S tem otroke 
motivira in vzbudi njihovo vedoželjnost. Sledi pogovor o 
delovnih postopkih in pripomočkih, razdeli se gradivo in 

orodje. Ko otroke razdeli v skupine, jih spodbudi, da prič-
nejo z delom. Zelo pomembna je varnost pri delu. Vzgo-
jitelj mora za varnost poskrbeti tako, da otroke opozarja 
in jih seznanja, kaj se lahko zgodi ob nepravilni uporabi 
orodja. Vzgojitelj spodbuja otroke, da tudi sami iščejo 
nove, še drugačne rešitve za izvedbo naloge. S tem otro-
kom omogoča, da ustvarijo nove izdelke in razvijajo teh-
nično ustvarjalnost, otrokom ob izdelavi pušča veliko svo-
bode. Za izvedbo praktičnega dela lahko priredimo kateri 
koli prostor ali kotiček. Pomembno je, da je otrok pri delu 
sproščen. Zaradi tega delovno površino zaščitimo, da mu 
ni potrebno polagati pozornosti na delovno ploskev (Flor-
jančič idr., 1987) .

Primeri izdelkov iz prakse 
Predstavila bom štiri izdelke, ki so jih izdelali otroci v od-
delku Kapljice. Za vsako dejavnost smo otrokom ponudili 
drug material, s katerim se dnevno srečujejo: karton, pla-
stiko, blago in kovino. 
• Prvi izdelek – stojalo za barvice – je bilo preoblikovanje 

kartonskih tulcev. Otrokom smo postavili problem, ki ga 
mora vzgojitelj pred tehnično dejavnost zmeraj postaviti. 
S tem zagotovi motivacijo in poskrbi, da otrok uvidi cilj, 
ki ga bo dosegel. Če je delo zahtevnejše, mora vzgojitelj 
delo razdeliti na več manjših etap. Problematika pri prvi 
dejavnosti je bila, kam naj bi nove barvice pospravili. Po 
igri z različnimi odpadnimi embalažami so izbrali tul-
ce. Ob samem konstruiranju z le-temi so sami pa podali 
ideje, da bi bili tulci različnih velikosti. Tako bi lahko se-
gali tudi po krajših ošiljenih barvicah. Najprej so tulce so 
rezali s tapetniškim nožem, da so pridobili različne viši-
ne. Nato so jih pobarvali s tempera barvami in na koncu 
prilepili na podlage. Pred vsakim potekom dela smo jim 
razložili in ponazorili postopek varnega dela.

• Drugi izdelek, ki so ga izdelali otroci, je bilo enostavno 
brenkalo. Z njim so spremljali pesem ob priložnostnem 
nastopu v oddelku. Otroci so preoblikovali odpadne 
embalaže pralnih sredstev za perilo. Najprej so izreza-
li veliko luknjo z lepenkarskim nožem, ki je služila kot 
zvočnica. Nato so z ušesnimi kleščami izdelali luknje na 
dveh straneh, skozi katere so napeli elastiko. Po zaklju-
čenem delu so izdelke umestili v glasbeni kotiček. Ob sa-
mem delu so si morali pomagati v dvojicah, kar je krepilo 
medsebojno sodelovanje in timski duh. Orodje, ki so ga 
varno in pravilno uporabljali, smo otrokom pred upo-
rabo predstavili. V tej dejavnosti so lastna spoznavanja 
že nadgrajevali, saj so posamezne postopke in orodja že 
prepoznavali iz prejšnjih dejavnosti.

• Tretji izdelek iz odpadnih surovin je bila denarnica iz 
starih hlač, torej iz blaga. Blago je med otroki slabo pre-
poznavno. Prav iz tega razloga smo izvedli smo nekaj 
poskusov, da so otroci dobili boljšo predstavo o samem 
materialu. Izjemno jih je navdušila prepustnost na svet-
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lobo in vodo ter elastičnost in statičnost blaga. Na stare 
hlače so s pomočjo kartonskih šablon zarisali linije de-
narnic, jih izrezali, sešili robove in na zgornji strani za-
lepili sprimne ježke. Ob materinskem dnevu denarnice 
napolnili z lepo mislijo in jih podarili mamam.

• Zadnji izdelek, ki ga predstavljam, je kovinska tablica z 
lastnim imenom. Najprej smo otroke seznanili s kovino, 
saj je otroci praktično niso poznali. Iskali so jo v prostoru 
in na prostem, ugotavljali njeno uporabnost in lastnosti. 
Kmalu so otroci pričeli z izdelavo tablice, ki je zamenja-
la simbole na vratih garderobnih omaric. Odpadno em-
balažo kovinskih tub majoneze, gorčice, paradižnikove 
mezge so najprej valjali, sledilo je luknjanje z žeblji in 
kladivi po zapisanem lastnem imenu na ploščici in ostre 
robove zaščitili s plastelinom.

Sklepne misli
Otrokom smo približali odpadne materiale, jih naučili le-
-te preoblikovati v nove uporabne predmete, o materialih 
so dobili boljšo predstavo, otroci pa ves čas dejavnosti de-

lovali v spodbudnem okolju in pridobivali nove izkušnje.
Trdim lahko, da so se otroci veliko novega naučili, saj so 
bile dejavnosti poučne in zabavne. Otroci so s ponosom 
predstavili lastne izdelke. Kar pa je največ vredno, je samo 
zadovoljstvo otroka, ko izdelek predstavi drugim ali ga 
podari mami. Sama spoznavam, da tehnične dejavnosti 
vse premalo vključujemo v delo v vrtcih, otroci pa v njih 
uživajo, tako dečki kot deklice. Področje tehnike žal ni sa-
mostojno, se pa prepleta v vseh šestih področjih dejavno-
sti v Kurikulumu za vrtce (1999).
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Predšolski otroci v prometu 

Povzetek
Starši s svojim zgledom, ravnanjem in reagiranjem pomembno vplivajo na razumevanje pomena varne, 
strpne in predvidljive udeležbe v prometu. Problem nastane, kadar zgledi v družini, ki jih otroci dobivajo, 
niso enaki tistemu, kar se jih uči na vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega procesa. Članku opisujeva 
nekatere možnosti vzgojnega delovanja za večjo varnost otrok v prometu.
Ključne besede: predšolski otrok, promet, varnost, sodelovanje s starši.

Udeležba v prometu je naša vsakodnevna stalnica. Ker pa 
gre za razmeroma kompleksen sistem uporabnikov oziro-
ma udeležencev različnih starostnih skupin, uporabljajoč 
različna prometna sredstva, z različnimi izkušnjami ter 
vsemi ostalimi spremljajočimi dejavniki, zahteva prome-
tno »izobraževanje« ustrezen oziroma primeren pristop 
tudi s strani vzgojno-izobraževalnih ustanov in institucij. 
Tudi dolgoročno gledano je (permanentno) izobraževanje 
na področju varne udeležbe v prometu ključno za zagota-
vljanje varnega in učinkovitega prometnega sistema. 
 V Sloveniji se je prometna varnost v zadnjih letih precej 
izboljšala. Na to je vplivalo precej dejavnikov, od zakono-
daje, izgradnje avtocestnega sistema ter uvedbe vinjet, 
novejših vozil in v njih vgrajenih asistenčnih sistemov, 
do preventivnih in izobraževalnih dejavnosti vladnih in 
nevladnih organizacij, program dodatnega usposabljanja 
voznikov začetnikov, pa tudi nadzor v prometu in še mno-
gi drugi.
 Otrokov prvi zgled se vzpostavlja doma, v ožji in širši 
družini. Starši s svojim zgledom, ravnanjem in reagira-

njem pomembno vplivajo na razumevanje pomena varne, 
strpne in predvidljive udeležbe v prometu. Problem nas-
tane, kadar zgledi v družini, ki jih otroci dobivajo, niso 
enaki tistemu, kar se jim uči na vseh stopnjah vzgojno-iz-
obraževalnega procesa. Drugo vprašanje pa je, ali je pro-
metna vzgoja ustrezno vključena v različne faze šolanja 
in različne vsebine, ter tudi to, ali so vsebine povezane, 
konsistentne in si ustrezno sledijo in se dopolnjujejo. 

Kaj govorijo podatki?
Dolgoletna statistika izkazuje stanje v zvezi z udeležbo 
vrtčevskih otrok v prometnih nesrečah. V obdobju 2001–
2017 je v starosti 2–4 let na cestah vsega skupaj umrlo 11 
otrok kot potniki v vozilu ter 7 kot pešci, v starosti 5–6 let 
pa 3 otroci kot pešci ter 6 kot potniki v vozilu (skupaj v 17 
letih 26 otrok v starosti 2–6 let od skupno 3.256 umrlih 
na cestah). Med hudo telesno poškodovanimi otroci na 
cestah je bilo v starosti 2–4 let 35 pešcev, 2 kolesarja ter 
33 potnikov v vozilih, v starosti 5–6 let pa 12 kolesarjev, 
45 pešcev ter 38 potnikov vozilih. Med udeleženimi otroci 
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brez poškodb ali z lažjo telesno poškodbo je bilo v staros-
ti 2–4 let v obdobju 2001–2017 udeleženih 1.732, v starosti 
5–6 let pa 1.321 otrok.
 V letu 2018 ni bilo umrlih otrok na cestah v starosti 
2–4 ter 5–6 let, hudo telesno poškodovanih pa jih je bilo: 
v starosti 2–4 let dva otroka (1x kot kolesar, 1x kot potnik 
v vozilu) ter v starosti 5–6 let štirje (2x kot kolesar, 2x kot 
pešec). To predstavlja le 0,4 % vseh hudo telesno poško-
dovanih na cestah, ki jih je bilo 1.610. Med udeleženimi 
brez poškodb ali z lažjo telesno poškodbo je bilo v letu 
2018 v starosti 2–4 let 65 otrok ter v starosti 5–6 let 45 
otrok.
 Vsi izmed teh otrok so torej tako ali drugače bili ude-
leženi v prometni nesreči ter so doživeli neprijetno izku-
šnjo, ki bi lahko tako ali drugače imela vpliv tudi na otroka 
ter njegovo bodočo udeležbo v prometu, vendar pregled 
raziskav, ki se ukvarjajo s tem področjem, presega namen 
tega prispevka.

Dejavnosti v vrtcu
Kako prometne vsebine približati otrokom v vrtcu? Kot 
smo opazili v vrtcu pri štiriletnikih, so otroci takega zna-
nja in vsebin ter namenskih uric, namenjenih prometu, 
seveda starosti ter stopnji otrokovega razvoja primerno, 
naravnost željni. 
 V našem vrtcu sem zasnovala dopoldneve, namenje-
ne ozaveščenosti otrok o varnosti na cesti. Z različnimi 
metodami (razlaga, lastna aktivnost, igra, poslušanje, pri-
povedovanje, demonstracija) sem pristopila k vsebinam, s 
katerimi sem povezovala vsa področja dejavnosti v vrtcu. 
Dejavnosti sem izvajala v skupini otrok, starih 4–5 let. V 
jutranjem krogu smo naprej začeli s pogovori o varnosti 
na cesti, o pomembnosti pripenjanja varnostnega pasu in 
prebirali literaturo na temo prometa. Otroci so pripove-
dovali, kdo od njih uporablja varnostno čelado, kako upo-
rabljajo varnostne sedeže, opisovali navade svojih staršev 
glede pripenjanja z varnostnim pasom. V naslednjih dneh 
sem dobila pozitivne odzive otrok, saj so svoje starše takoj 
začeli ozaveščati o uporabi varnostnega pasu. Vsi ponosni 
so mi pripovedovali, da starši upoštevajo njihove zahteve 
in upoštevajo varnost.
 Zaznala sem veliko zanimanje otrok na temo prometa, 
zato smo se seznanili tudi s prometnimi znaki. Otroci so 
razvrščali prometne znake po oblikah, po namembnosti 
in izdelali prometne znake za prepovedi v naši igralnici. 
Ob kršitvi le teh so otroci drug drugega opozarjali in po-
kazali prometni znak, ki je opozarjal na prepoved. Razvr-
ščanje prometnih znakov v drevesni diagram smo povezo-
vali s področjem matematike in poleg razvrščanja usvajali 
različne oblike. Otroke je najbolj navdušil prometni znak 
STOP. Pritegnila jih je posebna oblika prometnega znaka 
in njegov namen. Preko gibalnih iger smo se igrali z izde-
lanimi prometnimi znaki. Največkrat smo na željo otrok 

uporabili prav prometni znak STOP. Otroci so se ob prika-
zanem prometnem znaku v trenutku ustavili in prisluhnili 
naslednjim navodilom. Iz škatel smo izdelali vozila, se po-
tiskali, vlekli in pri tem upoštevali prometno signalizacijo. 
Pri tovrstni igri smo spoznavali križišče in semafor. Preko 
gibanja in igre so se otroci največ naučili. Pozitivno so me 
presenetili, kako z lahkoto so prepoznavali in razvrščali 
več kot dvajset različnih prometnih znakov. 
 Zunaj prostorov vrtca smo se lotili še raziskovanja naše 
okolice, se odpravili na daljši sprehod do Lukovice, kjer 
smo prečkali veliko semaforizirano križišče. Ves čas smo 
bili pozorni na prometne znake ter našo varnost na cesti, 
temu primerno smo si že v vrtcu nadeli odsevnike, da smo 
bili bolje vidni. 
 Naslednji korak naših dejavnosti je bila izdelava velike 
makete (1,5x1,5m). Iz naravnih materialov so otroci izde-
lali objekte, ki so jim bili znani iz opazovanja naše okolice: 
ceste, prometne znake, avtomobile in ljudi. Izdelana ma-
keta je otroke pritegnila k igri. Med igro je potekala ko-
munikacija, igra različnih vlog, upoštevala so se pravila, ki 
so jih narekovali prometni znaki. Otroci so se dogovarjali, 
upoštevali pravila in tvorili prijateljske vezi. S tovrstnimi 
dejavnostmi smo povezovali področje družbe in jezika. 
Z otroki smo se naučili deklamacijo Semafor. Samo bese-
dilo so zelo hitro usvojili. Otroško domišljijo sem spodbu-
dila z vprašanjem, kakšne znake bi si otroci želeli, če bi jih 
lahko sami izdelali. Otroci bi izdelali znake za sladoled, 
prepovedano za brokoli, prednostni znak za čokolado … 
Zabavali smo se z idejami. Med prosto igro so se otroci 
večinoma igrali z vozili, maketo in se prosto likovno izra-
žali. Zanimivo je bilo to, da so otroci večinoma upodabljali 
prometne znake, semaforje, ceste in vozila. 
 Tema jih je potegnila močneje, kot sem si prvotno 
predstavljala. Med vsakim sprehodom so bili otroci osre-
dotočeni na prometne znake, dvigovali roke ob prečkanju 
ceste in se tudi jezili na prehitre voznike in tiste, ki nam 
na prehodu niso ustavili.
 Kot vzgojiteljica in mama menim, da je potrebno oza-
veščati otroke o varnosti že zelo zgodaj. V vrtcu otroke 
z zanimivimi dejavnostmi z lahkoto pritegneš in jim nu-
diš možnost, da svoje izkušnje na igriv način ozavestijo. 
Seveda je nekaj tedenski tematski sklop premalo, da bi to 
znanje pri otrocih ostalo za zmeraj. Vsakodnevno je pot-
rebno opozarjati oziroma vzgajati otroke, da se prepriča-
jo o varnosti prečkanja ceste, da so pozorni na dogajanje 
okrog sebe, da se zavedajo, da je cesta lahko nevarna, saj 
bodo čez nekaj let naši vrtčevski otroci na cesti prepuš-
čeni sami sebi. Naše vodilo pri sprehodih je »Varno na po-
tep« in kot vedno rečemo ob prečkanju ceste: »Dvignjena 
roka za varnost otroka«.

Zaključek
Raznolike aktivnosti, ki smo jih izvajali, so na različne 
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načine oziroma preko različnih metod prikazale videnje 
otrok glede njihove udeležbe v prometu. Prav tako so jim 
dajale nova znanja in izkušnje. Sprehod v realnem okolju 
pa je že pokazal, kaj so si v vrtcu zapomnili. Dokazali smo, 
da so otroci tovrstnih vsebin prav željni, saj gre dejansko 
za vsebine, ki jih že oni sami dnevno opažajo in doživljajo v 
»realnem svetu« in so se o njih pripravljeni tudi učiti, upo-
števati nasvete ter tudi že deliti nasvete tako vrstnikom 
kot tudi staršem.
 Po pregledu dostopnih vsebin na medmrežju se precej 
člankov ukvarja s prometno vzgojo predšolskih otrok, tudi 
glede na otrokove razvojne stopnje ter psihofi zične zna-
čilnosti. Na več nivojih se poudarja pomen neprestanega 
izobraževanja o prometu že v krogu družine ter institu-
cionalno na nivoju predšolske vzgoje. Različne brošure, 
napotke, navodila ter prispevke najdemo že 30 ali 40 let 
stare, pa tudi novejše, stare 10 ali 15 let ter tudi povsem 

sveže, objavljene v zadnjih 5 letih. Institucionalno se s tem 
ukvarjajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Javna agencija za varnost prometa ter na evropskem ni-
voju vse do European Transport Safety Council, ki prav 
v čisto svežem poročilu »The Status of Traffi c Safety and 
Mobility Education in Europe« ( januar 2019), Strokovni 
svet RS za splošno izobraževanje (marec 1999) prav tako 
poudarja pomen izobraževanja v prometu in daje celovit 
pregled aktivnosti ter primerjavo po državah članicah EU. 
  Kurikulum za vrtce (1999) omenja prometno vzgojo v 
okviru področja dejavnosti »družba«, med cilji omenja 
tudi promet ter med primeri dejavnosti otrok v staros-
ti 3–6 let predlaga spoznavanje veščin, kot so prečkanje 
ceste, prepoznavanje nevarnih situacij v prometu, upo-
števanje prometnih predpisov ter izogibanje prometnim 
nezgodam. Vzgojiteljem v vrtcu pa prepušča izbiro vsebin, 
pripravo materialov ter način izvedbe.

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Povzetek 
V prispevku predstavljam praktične vaje, ki jih kot bolnišnična vzgojiteljica izvajam z otroki. V vrtcu se 
večkrat srečujemo s hiperaktivnimi otroki. Gibalna motnja je povezana z možgani, poškodbami in nevrobi-
ološkimi motnjami. Prepletenost načel v Kurikulumu za vrtce nam da veliko možnosti za sodelovanje tudi 
v vrtčevskih prostorih v naslednjih načelih: načelo uravnoteženosti, načelo enakih možnosti in upoštevanja 
različnosti med otroki ter načelo horizontalne povezanosti z vajami Brain Gym.
Ključne besede: bolnišnični vzgojitelj, hiperaktivnost – pozornost in koncentracija, vaje Brain Gym v praksi.

Marjeta Hribar, dipl. vzgojiteljica, Vrtec Vodmat – bolnišnični vrtec 

Pomen gibanja in koristne vaje pri otrocih z gibalno motnjo

Kot bolnišnična vzgojiteljica delam z otroki s posebnimi 
potrebami, z različnimi obolenji in gibalno oviranimi mot-
njami. Mineva že vrsto let mojega dela z otroki: s pred-
šolskimi otroki v vrtcu in z otroki s posebnimi potrebami 
v bolnišničnem oddelku. Vedno sem se spraševala, zakaj 
nekateri otroci izstopajo iz povprečnosti. Kadar se otrok 
ne razvija skladno s priporočili stroke, govorimo o otro-
kovih posebnih potrebah. Lahko se pokažejo težave na 
določenih področjih v razvoju gibanja, tudi pri pisanju in 
fi ni motoriki. Če otrok ne raziskuje okolice z naravnim, 
lastnim gibanjem, se otrokov govor počasneje razvija in 
otrok počasneje spregovori, ker se vzporedno s tem obi-
čajno razvija govor.
 Naši možgani se stalno razvijajo, gibajo in tako zorijo, če 
jih pravilno spodbujamo, kajti obstajajo določena obdobja 
za njihov razvoj. Če jih zamudimo, primanjkljaje vse težje 
nadomestimo v življenju. Zato spodbujajmo vseživljenjsko 
učenje. Zanimivo je, da možgani pri moškem zorijo v čel-
nem delu do 25. leta. Zdravi procesi na sinapsah – živčnih 
vlaknih možganov, omogočajo možganom možnost učenja 
in zapomnitve še pozno v starosti in to zaradi plastičnos-

ti učenja in spomina. Sinapse omogočajo nadomestitev s 
plastičnostjo funkcionalne izgube možganskega delovanja 
po poškodbi. Takšna trditev velja, če so sinapse na določe-
nem področju zdrave in je tudi mesto poškodb pogojeno 
z drugimi dejavniki, ki vplivajo na izginjanje sinaps, npr.: 
okužbe, bolečine, vnetja (Bregant 2010, 2012).
Kadar je gibanja pri otrocih preveč, govorimo o hiperak-
tivnih motnjah, česar ne smemo zanemariti. Galdon (2013, 
str. 4) opredeljuje hiperkinetično motnjo kot nevrobiolo-
ško motnjo, ki lahko otroku oteži življenje. Zaradi nje otro-
ci trpijo in čutijo, da so drugačni. Motnje se običajno poja-
vijo že pred 7. letom in v prvih dveh letih šolanja v osnovni 
šoli (prav tam, str. 3). Željeznov Seničar (2018) navaja, da se 
motnje gibanja zaznajo že po 3. letu starosti, kadar otrok 
ne more stati s stopali mirno in z rokami ob telesu vsaj 30 
sekund. 
 V bolnišničnem vrtcu se igramo, učimo in hkrati telo-
vadimo, sproščamo ter s kisikom hranimo možgane. Prav 
zaradi tega se mi zdijo vaje Brain Gym zanimive, da jih iz-
postavim, ker z njimi prebujamo in umirjamo možgane. V 
igralnici izvajam takšne vaje z gibalno oviranimi otroki in 
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otroki z drugimi motnjami s pozornostjo in koncentraci-
jo. Po seminarju Končarjeve, ki pravi, da si otrok z vajami 
Brain Gym razvija senzoriko, pozornost in koncentracijo, 
se napolni z energijo, se vaj resno lotevam in jih priporo-
čam staršem in vrtcem. 
 Senzorno občutljivi otroci imajo težave s koncentra-
cijo; so bolj odsotni, vznemirjeni in nemirni. Enako je z 
ravnotežjem, ker ne ujamejo želenega gibanja, nastopijo 
težave. S tem vidimo, da možgani niso v ravnovesju. Lahko 
jim pomagamo z naravnim gibanjem z elementi vaj Brain 
Gym. 

Primer Brain Gyma ob pesmici in besedilu
Semafor (ustno izročilo)
Jurček teče, teče v vrtec – šolo, zjutraj pozno vstal je, joj! Ko 
pa pride do križišča, rdeča luč zasveti, stoj! Jurček jezno 
vanjo gleda: »Nimam časa stati tu!« Pomežikne luč rume-
na in takole reče mu: »Malo še potrpi, glej, luč zelena, brž 
naprej!« 

Križno dotikanje roke in noge sede, obe roki iztegnemo 
nad glavo z vdihom in izdihom. V drugem delu pesmi se 
dotikamo križno leva in desna roka ter noga, ušesni gumb-
ki z rokami masiramo ušesa. V tretjem delu se dotikamo 
križno leva in desna roka in noga ter zopet z ušesnimi 
gumbki z rokami masiramo ušesa. V četrtem delu stopimo 
na prste, vdih in izdih, odkimamo z glavo, z odročenimi 
rokami se zavrtimo okoli svoje osi, zopet ušesni gumbki, 
se primemo in z rokami masiramo po ušesih, se zavrti-
mo v drugo stran in na koncu iztegnemo roke pred seboj; 
»Pace« po želji korakamo in se umirjamo.

Skozi vas prihaja pust (Igo Gruden)
Skozi vas prihaja pust, nos mu mahedra do ust. V lica, v 
čelo je poslikan, kakor od osa popikan. Spremljajo ga bo-
ben, bas in cvileči gosli glas. 

V prvi kitici roke razširimo nad glavo in izmenično z levo 
in z desno roko tapkamo čelo, s prijemom slona delamo 
osmico, tapkamo s prsti lica, tapkamo nad očesi senc in 
po celi glavi, izmenično po straneh se enostransko doti-
kamo kolen z rokami ter na koncu križno gibamo z rokami 
in nogami.
 Zelo podobno izvajamo druge pesmice, ki jih okrasi-
mo z Brain Gym vajami: Čičiphu (M. Vogar), Žiga žaga (M. 
Voglar) in Sneženi mož (M. Voglar). Vemo tudi, da so otro-
kom zelo privlačni bansi – plesne pesmi, prav tako velja 
za instrumentalno, ritmično glasbo, ki jo brez zadržkov 
opremimo z njimi.
 Vzgojiteljica naj po daljšem spremljanju otroka v vrt-
cu sporoči staršem, ali zazna simptome hiperkinetičnih 
odstopanj v povezavi s koncentracijo. Hkrati naj se pove-
že s specialno-mobilno službo v vrtcu, ki lahko otrokove 

starše napoti k osebnemu zdravniku. Starši naj se odločijo 
in nato bo osebni zdravnik otroka napotil k strokovnjaku. 
Simptome se da odstraniti in omiliti z različnimi pristo-
pi zdravljenja z zdravili in alternativnim zdravljenjem, t. i. 
naravnejši način. Pri otrocih v oddelku prav zato izvajam 
vaje Brain Gym, saj se otroci počutijo prijetno. 
 Vaje so zagotovo uspešnejše, če delamo s stalno in 
manjšo skupino otrok dlje časa ter imamo zadovoljiv 
prostor brez motenj. Pri meni tega ni, otroci se menjajo 
in zato nimam oprijemljivih rezultatov. Vaj se je potrebno 
resno lotiti in delati s takšno naravnanostjo, da možgani 
usklajeno delujejo. Podobno velja pri vajah fi zioterapije pri 
otrocih s cerebralno paralizo – za ohranjanje moči mišic. 
Če prenehamo z vadbo, bolezen napreduje hitreje in je ne 
ustavimo. Sama izvajam Brain Gym pri otrocih kar med 
vsebinami vzgojnega dela in to že pri dveh letnih in pol. 
Vaje otrokom ne morejo škodovati, ampak pripomorejo k 
njihovi sproščenosti, čustvovanju in senzorni integraciji. 
Prilagodim jih otrokom glede na njihove zmožnosti, od-
visno od mentalne sposobnosti posameznega otroka. Pri 
gibalno oviranih otrocih delo izvaja en odrasel na otroka. 

Zaključna misel
Če z gibanjem in veseljem do gibanja začnemo že v predšol-
skem obdobju, otroke s tem naučimo razvijati ravnotežni 
sistem in pripomoremo k usklajenem delovanju možga-
nov. Poudarjam, da bi morali vse vaje delati v sodelovanju s 
starši. Tako bodo rezultati vidnejši. Z vodenjem odraslega 
otroci prisluhnejo sebi, svojemu telesu in se umirijo. Ko 
bodo napredovali, bodo postali samozavestnejši. Otroku 
pomagamo izboljševati njihovo občutljivost, ker s časoma, 
ko sami dorastejo, postanejo nanjo pozorni. 

Literatura: 
Bregant, T. (2012).Učenje in možgani – nevrologija. V: Proteus, 2012, 7/74, 
stran 297–298.
Bregant, T. (2012). Razvoj možganov. V: Proteus, 4/73, stran 171–173.
Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.

TINA, 2. st. obdobje,                                                          
mentorica Ana Lukič, Vrtec Laško
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Glina v vrtcu
Glino so uporabljali že naši davni predniki. Danes jo poleg 
mnogih možnosti za uporabo vse pogosteje uporabljamo 
v vrtcih. V mlajšem obdobju morajo imeti otroci pri kipar-
stvu možnost poleg drugih stvari tudi gnesti, svaljkati, 
dodajati in odvzemati gnetljive materiale, predvsem glino 
kot idealen mehak kiparski material. Otroci se naj sreča-
jo z možnostjo obdelovanja večjih gmot gline, ki jih lahko 
režejo, vanje vrezujejo z modelirkami, odtiskujejo razne 
predmete, dodajajo in odvzemajo večje količine, vrtajo 
skozi luknje in podobno. Glavna značilnost kiparstva je 
izražanje v treh dimenzijah, iskanje volumna, popolnost 
upodobljenega. Enobarvna glina bo otroka prisilila, da bo 
nakazal oči s plastičnim modeliranjem, tako da jih bo z 
zobotrebcem ali modelirko poglobil, nos pa bo dodal, da 
bo štrlel v prostor. To bi lahko pri ustvarjanju s plastelinom 
ponazoril z uporabo druge barve, kar ne bi bilo kiparjenje, 
temveč slikanje. Otroci lahko pri tipanju gline ugotavljajo, 
ali je mrzla – topla, mehka – trda, prijetna – neprijetna, 
težka – lahka (Vrlič 2001).
 Glina je naplavina, ki se je kopičila v ustjih mrtvih rek 
in jezer. Poznamo jo več vrst, ločimo pa jo po barvi (bela, 
rdeča, majolika, rjava in barva usnja), po strukturi, sesta-
vi, z organskimi dodatki in brez njih (Tomšič Čerkez, Ta-
car 2010). Če se zdi glina premalo plastična, jo pustimo 
čimdalje stati, da se poleže. Dobra glina za oblikovanje 
naj bo stara. Umetna glina, ki je čistejša od naravne, saj 
ne vsebuje organskih snovi in je posebej prilagojena za 
potrebe umetnikov, pa je pripravljena po posebnih recep-
tih. Pripravijo jo iz različnih surovin ali z mešanjem več 
vrst naravnih glin (Stajević 2006). Pred vsakim začetkom 
oblikovanja moramo glino, ki jo imamo shranjeno v zaprti 
posodi, da se ne izsuši, najprej dobro pregnesti. Stajević 
(2006) pravi, da jo gnetemo podobno kot testo za kruh, 
da iz nje iztisnemo zračne mehurčke. Ko jo dobro pregne-
temo, začutimo pod prsti mehkobo in plastičnost. Če je 
glina pretrda, si lahko pomagamo s tolčenjem po njej.
 Za oblikovanje gline potrebujemo različna orodja. Za 
prve spoznavne urice z glino pa je dovolj, da otrokom po-
nudimo kos primerno gnetljive gline in lesene palčke (lah-
ko od sladolednih lučk). Otroku moramo namreč pustiti, 
da najprej spozna in začuti material, s katerim se na novo 
sreča, ter se z njim igra. Šele ko ga bo dobro spoznal, bo 
lahko z njim ustvarjal in se izražal. Pozneje uporabljamo: 
modelirke – lesene (tudi plastične) paličice različnih oblik, 
kovinske zanke za izdolbitev kipov, oblikovanih iz gmote, 
ali odvzemanje glinenih oblik, valjar, žico za izrez, glavnik, 
gobico za vlaženje, razpršilko z vodo, mokro krpo ali poli-
vinil za zaščito pred sušenjem, plastično ali pločevinasto 
ovalno ledvičasto ploščico za obdelovanje notranjih po-
vršin uporabnih predmetov, modelčke za piškote, kalupe 
iz umetne mase ali mavca, trši čopič za nanašanje mehke 
vezivne gline, kladivo, stojala za glino (Stajević 2006, str. 

110).
V vrtcu smo se z glino začeli redno srečevati leta 2012, ko 
smo stopili v sodelovanje z lončarko v Kamniku v obliki 
obogatitvene dejavnosti. Otroci vseh starostnih skupin so 
se na delavnicah, ki so potekale v vseh skupinah, srečali z 
glino. Ker so ta srečanja požela val navdušenja med otroki 
in strokovnimi delavci, smo se odločili in v vrtcu leto kas-
neje dodali stalni kotiček z glino. Vsaka strokovna delavka 
je lahko kadarkoli odnesla glino v svoj oddelek ter jo ponu-
dila otrokom. Zadnje leto imamo glino v vsakem oddelku 
in je tako hitro dostopna in na voljo ves čas. 

Mojca Sušnik, dipl. vzgojiteljica,                                           
Zasebni vrtec Zarja Kamnik 

Les pri tehniškem krožku v vrtcu
Predšolski otroci se skozi igro in druge dejavnosti sreču-
jejo s tehniko in njenimi stvaritvami. 
 Tehniška vzgoja se v Kurikulumu za vrtce kot področje 
ne obravnava posebej, vendar se prepleta z naravo, glo-
balni in konkretni cilji pa se prepoznavajo kot cilji tehnike 
in tehnologije. Globalni cilji, ki se nanašajo na tehniko in 
tehnologijo, so:
• spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe,
• spoznavanje tehničnih predmetov in razvijanje spret-

nosti na področju tehnike in tehnologije,
• spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

(Kurikulum za vrtce 1999).

 Vključevanje tehnike v vrtec je zelo pomembno, saj 
skozi tehniške dejavnosti otroci pridobivajo razna znanja 
in spretnosti. Pri tehniškem krožku je sodelovalo dvanajst 
otrok, starih od 4 do 6 let. Krožek je potekal v mesecu 
februarju v dopoldanskem času. 
 Za les kot material sva se odločili zato, ker ga že poz-
najo, saj se z njim praktično srečujejo vsak dan. Otroci se 
učijo, ko jim pustimo »proste roke« ter jih spodbujamo, da 
sami razmišljajo in odkrivajo uporabo materiala. Na ta na-
čin razvijamo njihovo domišljijo, domiselnost in ustvarjal-
nost.
 Skozi načrtovane dejavnosti sva želeli, da otroci pri 
krožku spoznajo lastnosti in predelavo lesa, bogatijo teh-
niški jezikovni zaklad, razvijajo primeren odnos do dela, 
razvijajo organizacijske sposobnosti ter fi nomotoriko, se 
ustvarjalno izražajo, urijo v različnih tehniških opravilih, 
uporabljajo orodja in pribor …
 S sodelavko sva otrokom les predstavili postopoma. 
Začeli sva s pogovorom o drevesih in z obiskom gozda v 
zimskem času. Otroci so spoznali drevo in ugotovili, da se 
drevesa med seboj razlikujejo po lastnostih. Ob pogovoru 
so spoznali obdelan les. Povedali so, da iz lesa pridobi-
vamo pohištvo, igrače, svinčnike, barvice, namenjen je za 
kurjavo … Ugotovili so, da imamo lesene predmete tudi 
v igralnici; predmete so znali našteti. Poiskali so lesene 
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O TEM IN ONEM IZ NAŠIH VRTCEV

OBVESTILA

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za 
kineziološke raziskave v sodelovanju s partnerji 
Združenjem za pediatrijo Slovenije, Skupnostjo vrtcev Slovenije, Fakulteto za šport in Bi-
otehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, Zdravstvenim domom Adolfa Drolca Maribor ter 
Pedagoškima fakultetama Univerze na Primorskem in Univerze v Mariboru

vabi na  10. mednarodno znanstveno in strokovno konferenco “OTROK V GIBANJU” 
»ZAGOTOVIMO OTROKU IN MLADOSTNIKU AKTIVNO OKOLJE«. 
ki bo od 7. do 9. oktobra 2019 v Grand hotelu Bernardin, Portorož.
Pomembni datumi:
• do 1. aprila 2019 oddaja povzetkov prispevkov, 
• do 15. maja 2019 potrditev o sprejetju povzetkov,
• do 15. junija 2019 plačilo nižje kotizacije za udeležence s potrjenimi prispevki,
• do 1. avgusta 2019 plačilo kotizacije za udeležence s prispevki v e-zborniku.

Več informacij o konferenci najdete na spletni strani: www.ovg.si 

izdelke, ugotavljali, kakšni so na otip, od kod jih pridobi-
vamo. Spoznali so, da izdelke iz lesa izdela mizar. Ogledali 
smo si video posnetek o delu mizarja.

Izdelki iz odpadnega lesnega materiala
Nekatere lesene izdelke zavržemo oziroma jih sčasoma ne 
uporabljamo več. Otroci so ob pomoči vzgojiteljice znali 
našteti nekatere, ki jih odvržemo: paličice od sladolednih 
lučk, zobotrebce, vžigalice, lesena nabodala … Ugotav-
ljali smo, da lahko tudi odpadne lesene izdelke koristno 
uporabimo. Tako smo iz odpadnega lesenega materiala 
izdelali tri izdelke: sanke, lesene sestavljanke in okvirje za 
slike.

 Izdelke in plakat o poteku dela smo razstavili v več-
namenskem prostoru vrtca. Razstavo so si z zanimanjem 
ogledali drugi otroci vrtca in starši, ki so pohvalili naše 
delo. V šoli smo si ogledali tehniško učilnico, kjer je veliko 
različnih izdelkov iz lesa, seznanili pa smo se tudi s stroji.

Viktorija Mlinarič, dipl. vzgojiteljica,                                   
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota vrtec

Strokovno izpopolnjevanje za vzgojiteljice na delov-
nem mestu pomočnice vzgojiteljice
na temo Učenje otrok skozi prikriti kurikulum in 
dnevno rutino bo letos v soboto, 18. maja 2019, v Zrečah.  

Več informacij najdete na spletni strani: www.supra.si

Povzetek zapisnika letnega zbora članov Pedago-
škega društva Vzgojiteljica
Letni zbor društva je bil v četrtek, 28. marca 2019, v 
prostorih vrtca Hudinja v Celju. Srečanje je povezovala 
predsednica društva Irena Hren.

Predstavila je dnevni red, člani so izvolili delovno pred-
sedstvo in zapisnikarko. Sledilo je strokovno predavanje 
prof. dr. Rada Pišota  o pomenu gibanja v življenju otrok 

in odraslih. Predstavil je nekatera spoznanja novejših 
raziskav Inštituta za kineziološke raziskave Koper. Na-
zorno je bilo predstavljeno, kako vpliva pomanjkanje gi-
banja na otrokov razvoj in na zdravje odraslih.

Po formalnem delu smo se zbrale ob izjemno okusno 
pripravljenih prigrizkih in se v medsebojnih pogovorih, 
ki so bili še vedno pod vtisom strokovnega predavanja, 
pogovarjali ob prijetnem druženju. 
Vabimo vas, da se nam drugo leto pridružite tudi vi. S 
članstvom podpirate delovanje društva, strokovno revi-
jo Vzgojiteljico in  se profesionalno izpopolnjujete. 

Članarino 10 EUR za leto 2019 nakažite na  račun: SI56 
6100001240 HDELSI22, Referenca/sklic: SI002019
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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.


