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IZVLEČEK

Otroci v vrtcu imajo pogosto težave s spanjem. Problem organizacije počitka in spanja se
pojavlja v večini slovenskih vrtcev. V diplomski nalogi sem preko anketnih vprašalnikov
proučevala potek počitka in spanja v Vrtcu Tržič. Rezultati so pokazali, da bo na tem
področju potrebno še več razmišljati in narediti, tudi vpeljati spremembe, ki bodo dobre za
otroke, da bodo tudi ta del dnevne rutine vzeli kot nekaj pozitivnega in privlačnega.
Prepričana sem, da otrokom lahko počitek in spanje naredimo zanimivejši in privlačnejši.
Sama sem otrokom pomagala pri soustvarjanju počitka v našem oddelku. Otroci so začutili,
da se lahko sami odločajo o počitku in spanju in izbirali, s katero dejavnostjo se bodo ta čas
zamotili. Otroci so dali zanimive ideje in predloge ter tako spremenili potek počitka v nekaj
zabavnega.
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ABSTRACT

Children in kindergarten can have trouble sleeping. In most Slovenian kindergartens the issue
of organizing rest and sleep occurs. In the thesis I examined the course of rest and sleep in the
kindergarten of Tržič. The results showed it will be necessary to consider implementing
changes that are good for children so this part of daily routine will be taken as something
positive and attractive.
It is possible to make rest and sleep more interesting and attractive. I helped children to cocreate the rest in our section. Children should feel they have words in deciding about how
they are going to spend their rest and sleep time and about what kind of activity they are
doing during that time. Some interesting ideas and suggestions have been given by children
and finally the rest became fun.
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UVOD
Otrokom lahko darujete svojo ljubezen, toda ne morete jim dati svojih misli, kajti oni imajo
svoje misli. Lahko sprejmete njihova telesa, ne pa njihovih duš, kajti njihove duše že
prebivajo v hiši jutrišnjega dne, ki je vi niti v sanjah ne morete obiskati (Kahlil Gibran nav. po
Gogala, 2010).
Dnevna rutina v vrtcu se mi je vedno zdela pomemben del dneva, ki ga otroci preživijo v
vrtcu. Dnevno rutino otroci usvojijo v nekaj mesecih, nekateri se prej navadijo, drugi malo
kasneje. Vsem strokovnim delavcem, ki delamo v vrtcu, pa je pomemben cilj, da se otroci
dobro počutijo, se počutijo varne in so jim zagotovljene njihove potrebe, želje, interesi. In
ravno preko dnevne rutine jim lahko nudimo največ tega. Vendar se pri nekaterih otrocih
zgodi, da jim dnevna rutina ne nudi dovolj varnosti ali se celo se počutijo nelagodno in
neprijetno. Največkrat se to zgodi v času počitka in spanja. V današnjem času, ko bi morali
gledati na otrokove pravice in potrebe, se žal še vedno dogaja, da strokovni delavci v vrtcih
otroke silijo spati oz. počivati. Mislim, da bi se to moralo spremeniti, da bi otroci tudi v tem
času uživali in bi jim bilo prijetno.
Spanje in počitek sta potrebna za normalen razvoj otroka. Vendar imajo otroci različne
potrebe po spanju, pa tudi počivamo lahko na več načinov. Otrokom bi morali dati možnost
izbire, kako bi radi počivali, saj s tem prisluhnemo njihovim željam in jih upoštevamo.
Največkrat pa počitek in spanje v vrtcih potekata po nekem ustaljenem ritualu.
Zanimalo me je, kako vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v Vrtcu Tržič izvajajo počitek in
spanje v oddelku, koliko sledijo otrokovim potrebam in željam in kako jih izpolnjujejo.
Odločila sem se, da bom v diplomski nalogi s pomočjo vprašalnika za strokovne delavce
raziskala to problematiko.
Otrokom skušamo vsakodnevno pričarati dan, ki bi jim vstal v spominu. To pa jim lahko
zagotovimo tudi s tem, da jim omogočimo soodločanja in sooblikovanja življenja v vrtcu.
Projekti, ki temeljijo na participaciji otrok, so večinoma uspešni in pri otrocih pustijo prav
poseben pozitiven pečat. Zato sem se odločila, da otrokom v oddelku, kjer delam, dam
možnost, da skupaj ustvarimo čas počitka in spanja. V oddelku 4–5 let starih otrok sem
izvedla projekt z naslovom »Kakšen bi bil tvoj najljubši počitek«. Otroci so izrazili svoje
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želje glede počitka in katero dejavnost bi radi takrat izvajali. Vsakemu otroku se je izpolnila
želja in je lahko odločal o tem, kaj bo počel tisti dan v času počitka. Menim, da sem otrokom
pričarala prijeten počitek, ki je bil drugačen od tistega, ki so ga bili vajeni doslej.
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1 REKONCEPTUALIZACIJA IN REORGANIZACIJA ČASA V VRTCU
Kurikulum za vrtce (1999) omenja rekonceptualizacijo in reorganizacijo časa, prostora in
opreme v vrtcu. Poudarja, da je pomembna pravica otrok do izbire in drugačnosti. Otroku
moramo omogočiti umik od skupinske rutine, s tem spoštujemo njegovo izbiro glede počitka
in spanja, hranjenja in upoštevanja drugih potreb. Dnevna rutina naj v vrtcu potrka čim bolj
umirjeno in brez hitenja, hkrati pa naj se omeji čas čakanja, pospravljanja in neaktivnosti.
Organizacija prostora naj bo fleksibilna in naj zagotavlja zdravo, varno in prijetno okolje,
zasebnost in intimnost. Zagotovljen mora biti prostor, kamor je otrok lahko za določen čas
umakne.

Kurikulum za vrtce (1999) narekuje nove zahteve in drugačen pristop k opravljanju nalog
strokovnih delavcev. Strokovni delavci naj bi bolj upoštevali različnost pri organizaciji
življenja in dela vrtca ter raznolikost v časovni organiziranosti nalog. Cilj Kurikula za vrtce
»rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu« ne velja le za izvajanje dejavnosti z
otroki, ampak se mora prenesti na celotno delovno obveznost strokovnih delavcev vrtca. S
fleksibilnejšo organizacijo delovnega časa naj bi se zagotovila večja časovna fleksibilnost pri
izvajanju programa in večja izbira različnih dejavnosti za otroke preko celega dneva (Zore,
2007).

Pri zagotavljanju kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu so poleg procesnih kazalcev pomembni
tudi kazalci na strukturni ravni: urniki strokovnih delavcev, vrste programov glede na čas
trajanja in organizacijo, organizacija časa bivanja otrok v vrtcu, okolje, kadrovska struktura,
odsotnost z dela, poslovni čas vrtca, prehrana v vrtcu … Pomembno je upoštevanje timskega
dela, ki se mora izvajati tako znotraj oddelka kot tudi med oddelki in znotraj vrtca (prav tam).

Zavod RS za šolstvo (Zore, 2007) je v letu 2006 izvedel analizo kakovosti pedagoškega dela v
vrtcih pri osnovnih šolah. Raziskovali so predvsem časovni okvir dela strokovnih delavk v
oddelku oz. individualne urnike strokovnih delavk. Ugotovili so, da vzgojiteljice delajo
večinoma do 13. ure, pomočnice vzgojiteljic pa so prisotne večinoma v popoldanskem času.
Zaradi delovnega časa vzgojiteljic se vodene dejavnosti izvajajo predvsem v dopoldanskem
času. Pokazalo se je tudi, da prisotnost odraslih v vrtcu ni usklajena s številom prisotnih otrok,
ter da je razporeditev strokovnih delavcev preko celega dneva neenakomerna (zjutraj relativno
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več odraslih, v popoldanskem času pa manj, kljub večjemu številu otrok). Vse navedene
ugotovitve kažejo, da časovna organizacija dela v vrtcih še ne zagotavlja optimalnih pogojev
za kakovostno delo. Časovna organizacija dela v vrtcih zahteva zato zelo premišljen pristop in
drugačno pojmovanje časa (prav tam).

Namen projekta Rekonceptualizacija časa v vrtcu Zavoda za šolstvo je priprava priporočil za
oblikovanje urnikov strokovnih delavcev, s ciljem, da bi v vrtcu dosegli optimalne načine
organizacije življenja in dela, ki bi bili usklajeni s potrebami otrok, staršev in pogojev dela v
vrtcu. Cilji tega projekta so (prav tam):
• analiza različnih modelov organizacije časa posameznih vrtcev,
• opredelitev kriterijev, ki jih je potrebno upoštevati pri organizaciji časa,
• priprava različnih modelov delovnega časa strokovnih delavcev v okviru poslovnega
časa na osnovi analize zbranega gradiva, poznavanja zakonodaje in poznavanja
problematike.

Projekt Rekonceptualizacija delovnega časa izvajamo tudi v Vrtcu Tržič. Ugotovitve glede
spremljanja počitka v Vrtcu Tržič bodo predstavljene v nadaljevanju.
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2 DNEVNA RUTINA V VRTCU
Dnevna rutina posameznika oblikuje, oblikuje njegovo identiteto, »oblikuje osebnost«
(Bregar Golobič, 2004, str. 24).

2. 1 OPREDELITEV IN ELEMENTI DNEVNE RUTINE

Naš nacionalni Kurikulum za vrtce (1999) preko ciljev in načel uresničevanja ciljev kurikula
zajema tudi dnevno rutino. To se kaže predvsem v ciljih, da otrokom omogočamo večjo
individualnost, drugačnost in izbiro v nasprotju s skupinsko rutino, upoštevamo in spoštujemo
zasebnost in intimnost otrok in stremimo k rekonceptualizaciji in reorganizaciji časa, prostora
in opreme v vrtcu. Načela, ki jim sledimo pri uresničevanju teh ciljev, pa so načelo
demokratičnosti in pluralizma, načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki,
načelo omogočanja izbire in drugačnosti in načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti.

Dnevna rutina podpira otrokovo iniciativnost, daje jim čas za izražanje ciljev. Rutina
vzpostavlja socialni okvir, ko otrok iz prehoda od doma gradi občutek skupnosti. Preko
aktivnega učenja dnevna rutina podpira kurikularne vrednote in ustvarja prilagodljivo
strukturo. Dnevna rutina odraslim daje možnost, da se vsak dan naučijo kaj novega o otroku
(Hohman in Weikart, 2005, str. 164).

Dnevna rutina je opredeljena kot nekaj, kar se dogaja vsak dan, vsak teden, vsak mesec, vsako
leto in je vedno znova ponavljajoča. Dnevna rutina je enako pomembna pri učenju otrok kot
so kurikularne vsebine v ožjem smislu (Bregar Golobič, 2004, str. 24). »Dnevna rutina, ki je
vpletena v vsakodnevne dejavnosti v skupini in vrtcu, je sestavni del elementov vzgojnega
vplivanja na otroke in mnogokrat posredno učinkovitejša od dejavnosti, opredeljene v
zapisanem kurikulu (Medved, 2004, str. 45).«

Dnevna rutina je pomemben element dnevnega reda v vrtcu. Otroku moramo zagotoviti
razpored dogodkov, ki jih razume in se nanj lahko zanesejo. Dosledna dnevna rutina otrokom
pušča dovolj časa, da uresničujejo svoje interese, izbirajo in se odločajo ter rešujejo svoje
probleme (Hohman in Weikart, 2005, str. 151).
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Dnevna rutina otrokom predstavlja podporo, ko ti uresničujejo svoje interese in ko na različne
načine rešujejo probleme. Rutina skrbi za dogodke dneva, kako bodo otroci uporabljali
kotičke, kako bodo vstopali v stik in interakcijo z vrstniki in odraslimi. Čeprav je rutina nekaj,
kar se vedno ponavlja, pa še vedno otrokom daje možnost, da izrazijo svoje želje, cilje in
interese (prav tam).

Dnevna rutina po High/Scope programu otrokom čez ves dan zagotavlja predvidljivo
zaporedje dogodkov, gladke prehode od enega do drugega obdobja dejavnosti in doslednost v
pričakovanju in podpori odraslega (Bregar Golobič, 2004b, str. 54).

2. 2 DNEVNA RUTINA KOT DEL PRIKRITEGA KURIKULA

Prav zato, ker se dnevna rutina ponavlja iz dneva v dan, je pogosto nenačrtovana in
nereflektirana. V njej se še bolj kot pri ostalih dejavnostih kaže prikriti kurikulum. Prikriti
kurikulum pomeni najbolj vsakdanjo, najbolj navadno dnevno rutino. Za rutino, ki se ponavlja
dan za dnem, je značilno, da se jo tihoma privzema in je nekaj samoumevnega. Posameznik jo
doživlja kot nekaj spontanega, naravnega, subjektivnega, notranjega in pristnega (Bregar
Golobič, 2004, str. 31).

Vsakodnevne dejavnosti v vrtcu, komunikacije in interakcije z otroki in med otroki, raba
pohvale ali graje, pravila za nadziranje časa in prostora so elementi prikritega kurikula, ki so
enako pomembni, kot so zapisani cilji in vsebine v kurikulu. Prikriti kurikulum zajema
elemente vzgojnega vplivanja na otroke, ki niso zapisani in opredeljeni. Mnogokrat so bolj
učinkoviti kot dejavnosti, ki so opredeljene v izvedbenem kurikulu (Kurikulum za vrtce,
1999, str. 20).

S pojmom prikriti kurikulum prikazujemo dogajanja v vrtcu, ki niso zapisana v Kurikulumu
za vrtce. Običajno so to nenačrtovane in nepredvidene dejavnosti, ki so vezane tudi na dejanja
vzgojitelja in se kažejo kot dnevne dejavnosti, ki so vezane na otrokovo prosto igro in dnevno
rutino. Vzgojitelj na otroke vpliva s svojimi vrednotami, pričakovanji in s tako imenovanim
tihim znanjem, povezan s predstavami o pridnem otroku in primernem učenju (Kroflič, 2005,
str. 13).
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Prikriti kurikulum zajema organizacijo vsakdanjega življenja in način komunikacije v vrtcu.
Otroci se nanj hitro navadijo in se tega sploh ne zavedajo. Zajema tisto, kar je samoumevno in
s čimer pogosto otroci nimajo izbire (dnevni red, urejenost vrtca, potek hranjenja in spanja,
način organiziranja in izbor dejavnosti). To so vsakdanje navade, ki jih otroci povzamejo že v
prvih mescih oz. tednih, ko začnejo hoditi v vrtec. Prve izkušnje, ki jih otroci dobijo v vrtcu,
so velikega pomena pri komunikaciji tudi pozneje v šoli (Dolar Bahovec in Kodelja, 1996, str.
11).

Poznavanje in vpeljevanje dejavnikov prikritega kurikuluma v načrtovanje, izvedbo in
vrednotenje je posebej pomembno v zgodnjem otroštvu, predvsem ko je otrok v vrtcu, saj se
na spodbude iz okolja odziva čustveno in je odvisen predvsem od občutka sprejetnosti in
varnosti. Vzgojiteljev čustveni stik z otrokom, medvrstniški odnosi, organiziranje dnevne
razporeditve dejavnosti in prostora, uveljavitev pravil, klima v skupini so dejavniki prikritega
kurikuluma, ki vplivajo na kakovost doseganja kurikularnih ciljev (prepletanje prikritega in
izvedbenega kurikuluma) (Kroflič, 2010, str. 11–15).

2. 3 PRIHODI IN ODHODI OTROK

Otroku moramo zagotoviti, da se bo v skupini počutil varnega in sprejetega. Njegova prva
izkušnja je pomembna za njegovo nadaljnje počutje v skupini. Otrok bo pozitivno izkušnjo
pridobil s prvim vstopom v vrtec. Vzgojitelj, ki ga sprejme, naj otroku pokaže veselje,
povpraša naj ga o počutju, se mu nasmeje in dotakne, če želi (Retuznik Bozovičar in Krajnc,
2010, str. 243).

Pri prihodu otroka v vrtec je zelo pomembno, da vzgojiteljica z njim vzpostavi osebni stik,
lahko kot prijazni pozdrav, objem, dvig v naročje. Pri vsakemu posamezniku je potrebo
ugotoviti, kaj mu najbolj ustreza in mu to tudi omogočiti (npr. individualno dejavnost, igro v
dvoje, v skupini, pogovor z odraslim, umik v intimnost, počitek itn.). Vsak otrok mora dobiti
občutek, da je dobrodošel in sprejet v skupini. Na željo otrok se lahko omogočijo jutranji
skupinski pogovori (Medved, 2004, str. 45).

Pri odhodih otrok iz vrtca je pomembno, da jih prijazno pozdravimo, njihovim staršem pa
poleg prijaznega pozdrava odgovorimo na morebita vprašanja o otroku (prav tam).
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2. 4 PREHRANJEVANJE

Hranjenje v vrtcu naj poteka čim bolj umirjeno, brez hitenja in brez nepotrebneha čakanja in
pripravljanja. Otrokom naj se dopušča možnost izbire in poudarja naj se samostojnost pri
nalaganju hrane, če to želijo. Pri hranjenju moramo biti pozorni na to, da ne spodbujamo
tekmovalnosti in otrok ne primerjamo med seboj (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 21).

Pri prehranjevanju moramo biti pozorni na prijetno in družabno ozračje. Otrokom damo
monost, da so čim bolj samostojni in neodvisni od vzgojitelja. Otroke spodbujamo, da
sprašujejo o tem, kaj jedo in kako je jed pripravljena. Spodbujamo jih k uporabi pribora in
prtičkov. Upoštevati moramo individualne potrebe otrok o tem, da česa ne marajo oz. nočejo
in s tem spoštujemo prehranjevalne navade družine. Otrokom moramo pri hranjenju dati
dovolj časa, da lahko jedo brez hitenja (Medved, 2004, str. 46).

Ustvarjalni kurikulum za zgodnje otroštvo (nav. po Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004,
str. 51) pravi, da je čas hranjenja izredno dobra priložnost za učenje. Otroci se naučijo jesti s
skupino, si sami nalagati hrano in poskušati nove jedi. Poudarja, da naj bo hranjenje družaben
dogodek. Otroke je potrebno spodbujati, da pomagajo pri pripravi prostora za hranjenje.
Hrane ne smemo uporabljati kot nagrado ali kazen.

High/Scope kurikulum (nav. po Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004, str. 55)
prehranjevanje omenja kot dejavnost preneseno od doma v vrtec. Otroci in njihove družine so
razvili določene želje, navade in običaje. Pomembno je, da te želje znamo prepoznati in se po
njih ravnati. Otrokom damo možost aktivega učenja tudi pri prehranjevanju. Otroci naj tudi
pijejo, kadar in kolikor želijo (Bahovec in Kodelja, 1996, str. 134).

2. 5 HIGIENA IN ODHODI NA STRANIŠČE

Pri odhodih na stranišče in skrbi za higieno izhajamo iz Kurikuluma za vrtce (1999, str. 12),
in sicer iz načela spoštovanja zasebnosti in intimosti. Načelo govori, da moramo otroku
organizirati prostor in čas, ki mu omogoča umik od skupinske rutine oziroma, ko želi izraziti
individualnost pri različnih dejavnostih. Otroku moramo omogočiti, da ne kaže tistih delov
telesa, ki jih ne želi kazati, na primer pri preoblačenju, odhodih na stranišče.
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Pri skrbi za higieno je pomembno, da otroke čim prej navajamo na samostojnost in
neodvisnost. To bomo pridobili s spodbujanem in nudenjem pomoči, če jo potrebujejo. V čim
večji meri se moramo izogibati čakanju v vrstah in skupinski rutini (Medved, 2004, str. 46).

Odhodi na stranišče naj temeljijo na tem, da je čim manj siljenja, skupinskega odhajanja na
stranišče – kdor hoče, naj gre zdaj, kdor ne, pozneje, kdor hoče, naj gre sam, kdor ne, s kom
drugim. Otroci naj hodijo na stranišče, kadar želijo, tudi med spanjem. Stranišča naj bodo
zaprta, vendar varna (Bahovec in Kodelja, 1996, str. 134).

2. 6 PREHODI MED DEJAVNOSTMI

Prehodi so obdobja, ko otroci prehajajo med dejavnostmi. Prehode lahko označimo kot
prehod od doma v vrtec ali pa kot prehajanje med elementi dnevne rutine v vrtcu. Pomembno
je, da prehode naredimo čim bolj umirjejo in za otroke zanimivo (Hohman in Weikart, 2005,
str. 156). Prehodi med dejavnostmi naj bodo postopni in naj potekajo brez pretirane naglice in
hitenja s pospravljanjem (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 21).

Po High/Scope kurikulumu (nav. po Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004, str. 57) naj bodo
prehodi med dejavnostmi tekoči, otroci naj ne bodo v stresu, zdolgočaseni zaradi
nepotrebnega čakanja in nesmiselnega ponavljanja. Pri prehodih je potrebno upoštevati in
spoštovati individialne razlike otrok, saj različni otroci različno hitro končajo s svojim delom.

Ustvarjali kurikulum za zgodnje otroštvo (nav. po Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004,
str. 51) poudarja naslednje načine, da prehodi med dejavnostmi potekajo tekoče: postopek
prehajanja naj bo prilagojen posameznemu otroku, otroke na proces prehajanja prej
opozorimo in jim damo dovolj časa, da dokončajo igro, otrokom dodelimo naloge pri pripravi
prostora, predvsem pa moramo biti jasni, dosledni in prilagodljivi ...
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3 POČITEK IN SPANJE
Spanje je ena izmed fizioloških funkcij živih bitij, katere funkcija še ni povsem znana. Med
spanjem so nekateri deli možganov bolj aktivni kot med budnostjo, spremenjeno je dihanje,
bitje srca, izločanje hormonov (Spanje, 2013).

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2013) spanje opredeljuje kot stanje telesnega in
duševnega počitka s popolnim ali delnim zmanjšanjem zavesti, medtem ko počitek
opredeljuje kot navadno daljšo prekinitev kake dejavnosti zlasti zaradi telesne sprostitve,
okrepitve.

Spanje uravnava notranja telesna ura, ki so jo znanstvenitki poimenovali biološka ura ali
dnevni ritem. Po biološki uri imamo v delih dneva čas za budnost in čas za spanje. Dnevni
ritem vpliva na to, kako budne se počutimo v različnih delih dneva. Na podlagi ritma lahko
določimo, zakaj so nekateri zaspani že popoldne. Človeška biološka ura je naravnana na
popoldanski počitek, ki potem preide v odločno budost, proti večer pa v zaspanost. Vzorci
ritma se s starostjo spreminjajo in so med seboj različni (Pantley, 2003, str. 52).

Poznamo štiri faze spanja. V prvih treh fazah spimo mirno in globoko. Naš spanec vpliva na
delovanje dihanja, ki se umiri, in srca, ki utripa enakomerno. Globokemu spanju sledi aktivno
spanje, ki ga imenujemo tudi stanje REM. V tem stanju se srčni utrip in dihanje pospešita in
sta neenakomerna. Možgani postanejo aktivni, saj v tem času sanjamo (Kast-Zahn in
Morgenroth, 2012, str. 28).

Spanje pri otrocih je drugačno kot pri odraslih, saj je njihova biološka ura drugačna. Sicer so
faze spanja enake kot pri odraslemu, vendar so krajše in številčnejše. Poleg tega veliko več
časa preživijo v plitvem spanju, kot odrasli in se tudi večkrat zbudijo za hip. Poznamo dva
razloga, zakaj je temu tako. Prvi razlog je povezan z razvojem, saj spanje pri otroku pospešuje
rast možganov in telesni razvoj, drugi razlog pa je preživetveni, saj ko otrok spi v plitvem
spanju, se hitreje zbudi, če se znajde v nevarih ali neprijetnih okoliščinah (lakota, mokrota,
bolečina). Za rast in razvoj pa so pomembne vse faze spanja. Ko otrok postaja starejši,
dozoreva tudi njegov spalni cikel (Pantley, 2003, str. 53).
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Glede dnevnega počitka pri otrocih različni avtorji menijo podobno. E. Pantley (2003, str. 57)
meni, da otroci od enega do četrtega leta starosti potrebujejo en dnevni počitek, dolžina
počitka se s starostjo krajša. Po četrtem letu starosti pa naj otroci ne bi več potrebovali
dnevega počitka. A. Kast-Zahn in Morgenroth (2012, str. 73) menita podobno, saj pravita, da
se skoraj vsi otroci v starosti od dveh do petih let odvadijo rednega opoldanskega spanja,
večina pa v tretjem ali četrtem letu starosti. Tudi K. Davies (2009, str. 26) pravi, da otroci od
enega do dveh let in pol starosti potrebujejo dnevno spanje. Večina pa ga bo opustila pri treh
letih starosti.

3. 1 POČITEK IN SPANJE V VRTCU

Počitek in spanje ne bi smela biti ne obvezna ne časovno preveč strogo določena.
Organizacija počitka naj bi bila odvisna od individualnih potreb otroka. Prehod iz dejavnosti
ali od kosila k počitku naj bo postopen, umirjen, brez hitenja, čakanja ... (Kurikulum za vrtce,
1999, str. 21).

Počitek oziroma spanje otroka v vrtcu naj se razlikuje gleda na to, koliko časa otrok preživi v
vrtcu. Upoštevati moramo različne spalne navade in različne načine, da zaspijo. Otroci naj
imajo svoje ležišče, na katerem je njegovo ime. Otroci smejo od doma prinesti igračo, odejo,
blazino... Najbolj pomembno pa je, da otrok ne silimo k spanju, temveč jim le pomagamo, da
se lažje sprostijo in umirijo. Za otroke, ki ne spijo, pa moramo omogočiti prostor, kjer se
lahko umirjeno igrajo (Medved, 2004, str. 46).

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja tudi cilje in načela, ki so vezani na počitek in spanje:
• spoštovanje zasebnosti in intimnosti,
• pravica do izbire,
• upoštevanje individualnosti v nasprotju s skupinsko rutino,
• spoštovanje in sprejemanje drugačnosti.
Pri predšolskem otroku se hitro razvija čut za lastništvo, hkrati pa se začenja prebujati občutek
za zasebnost. Otrok v tem obdobju potrebuje kotiček, ki je samo njegov in se vanj lahko
umakne (Leach, 1991, str. 403).
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Konvencija o otrokovih pravicah (1989) pravi, da ima otrok pravico o počitka in prostega
časa. Zato naj ima otrok pravico, da spi, ko je zaspan, da vstane, ko se je naspal, in da vstane
takoj, ko mu je to všeč. Priporočljivo je, da ima otrok nizko posteljico, s katere lahko sam
vstane, kadar sam hoče. Odrasli naj poskušajo razumeti otrokove potrebe in jih zadovoljevati
na najboljši način tako, da bi mu ustvaril primerno okolje. Postavlja se vprašanje, ali otrok res
potrebuje toliko spanja. Potrebuje običajen spanec, če pa je otrok buden, pozoren in željan
opazovati verjetno ne želi spati. Velikokrat se zgodi, da otroke silimo spati, čeprav tega
dejansko ne potrebujejo (Montessori, 2009, str. 72).

Počitek in spanje sta v nekaterih vrtcih še vedno problem, saj strokovni delavci ne upoštevajo
individualnosti pri otroku, njegovih interesov, želja, potreb in sposobnost. Še vedno delajo po
principu, da na ležalnikih počivajo vsi otroci, tudi tisti, ki ne spijo (Batistič Zorec, 2013).
Avtorica meni, da je to kršenje otrokovih pravic, s čemer se popolnoma strinjam.

Med otroki obstajajo razlike v dnevnem razporedu aktivnosti in spanja ter v količini spanja, ki
ga potrebujejo. Strokovni delavci morajo zagotoviti, da bodo v času, ki je namenjan počitku
in spanju, posamezni otroci lahko spali, počivali ali se igrali. Vendar pa se pojavlja problem,
saj se navad in prepričanj pri strokovnih delavcih, ki so še vedno mnenja, da morajo vsi otroci
spati, ne more spremeniti čez noč. V mnogih vrtcih pa so vzgojitelji pokazali, da je kljub
prostorski stiski možno počitek in spanje organizirati tako, da tisti otroci, ki so utrujeni in
potrebujejo spanje, spijo, drugi pa se lahko ukvarjajo z aktivnostmi, da spečih ne motijo oz.
odidejo v drug prostor. V teh vrtcih spanje ni več prisila, strokovni delavci pa razumejo in
upoštevajo, da nekateri otroci potrebujejo spanje, drugi pa ne (prav tam).

3. 2 NAČINI UMIRJANJA IN SPROŠČANJA OTROK PRED SPANJEM

Menim, da ima vsak vzgojitelj svoj način umirjanja in sproščanja otrok pred spanjem in
počitkom. Nekateri uporabljajo tehnike petja, poslušanja pesmi, glasbenih pravljic, branja
pravljic, igranja na instrumente ... Vendar pa mislim, da je cilj vseh, da otrokom pomagajo, da
se umirijo in sprostijo. Na otrokovo umirjanje lahko vplivamo na več načinov, s tem, da mu
pripravimo ustrezen prostor, pri počitku ne hitimo, upoštevamo njegove želje, kako bi rad
počival. Menim, da je zelo pomembno je tudi, da smo v bližini otroka, saj mu tako
zagotovimo potrebo po varnost.
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Pred počitkom in spanjem otrokom ugaja poseben obred. To je namreč čas, ko se lahko
umirijo in postopno ločijo od staršev oziroma od vzgojiteljev. Nekateri otroci čas pred
spanjem vlečejo v neskončnost in preizkušajo starše oz. vzgojitelje. Vzrok za taka dejanja je
lahko v pomanjanju občutka varnosti in naklonjenosti. Vzrok pa je lahko tudi, da starši oz.
vzgojitelji preveč hitimo in s tem motimo otroka (Žerovnik, 1996, str. 11).

Otroke lahko umirimo tudi s pripovedovanje pravljic, zgodb, poezije... Pri tem pa je
pomembna vsebina besedila, ki naj bo umirjena, sproščuječa, da se otrok pripravi na
umirjanje. Besedila naj bodo taka, da pri otroku vzbudijo domišljijo. Zgodbe lahko
pripoveduje tudi lutka, ki je bolj zanimiva za otroke kot pa vzgojitelj. Z lutko lahko otroka
pobožamo, mu kaj prišepnemo, ga pokrijemo, mu zaželimo miren počitek ... (prav tam).

Otrokom je branje pravljic zagotovo najbolj priljubljen način umirjanja. Veliko otrok uživa v
pravljici in je za mnoge tudi vzpodbuda, da se pozneje zanimajo za knjige in branje. Primerna
so vsa besedila, ki so mirna in ustrezajo otrokovi starosti. Grozljive, napete zgodbe, ki jih
otrokom prebiramo, največkrat otroka le razburijo in ga na umirjanje ne pripravijo najbolje
(Kast-Zahn, A. in Morgenroth, H., 2012, str. 61)

Primerna glasba otroke pomirj, sprošča, osrečuje, predvsem pa uspava. Otrokom je veliko bolj
všeč, če vzgojitelj poje in igra na instrumente, kot pa da poslušajo radio. Otroci v takih
primerih podoživljajo izvajalčevo petje in glasbo. Če pa se že poslužujemo glasbe preko
zgoščenk, naj bo ta glasba otrokom znana. Dopustiti moramo, da otroci sami izberejo glasbo
pred spanjem. Ob umirjenih melodijah lahko beremo tudi primerna besedila za vodeno
domišljijo, ki vodi v počitek. Tudi pri izvajanju pesmi lahko uporabimo lutko (Žerovnik,
1996, str. 11).

Otrokom moramo dopustiti, da imajo v času počitka pri sebi svojo igračko, saj jim tako
omogočamo varnosti in bližino svojega doma. Otroka lahko umirimo tudi s telesnim dotikom,
če tako želi in mu ugaja.

Otroci potrebujejo sproščanje in to jim lahko omogočamo tudi preko masaž, izvajanja joge in
tibetančkov ter vodene vizualizacije. Masaže lahko izvajamo odrasli z otrokom ali pa se otroci
igrajo med seboj. Masaže so namenjene umirjanju in sprostitvi otrok (Schmidt, 2003a, str. 5).
Tibetančki so sklop petih vaj, ki jih poznamo kot pet tibetanskih vaj ali vrelec mladosti.
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Telesu omogočajo prost pretok energije, povežejo telo, um in duh, hkrati pa otroka sprostijo
(Schmidt, 2003b, str. 6). Vodena vizualizacija poteka v prostoru, kjer se tiho govori ali pa je
poplna tišina. Preko vodenih besedil otroka vodimo v svet domišljije, ki jo spodbujamo in ga
vodimo v spoznavanje drugega sveta, ki je v njih samih (Schmidt, 2003c, str. 4).

3. 3 RAZISKAVE O POČITKU IN SPANJU

E. Bahovec in Kodelja (1996, str. 74) sta v raziskavi preučevala tudi počitek in spanje v
slovenskih in nato v ljubljanskih vrtcih. Opazovali so otroke stare od 3 do 4 let in od 4 do 5
let. Med pomembnejšimi rezultati je, da v slovenskih vrtcih prevladujeta dva načina
organizacije življenja v vrtcu, in sicer v nekaterih vrtcih prevladuje še star način, ko morajo še
vsi otroci spati oz. počivati na ležalniku, v drugih pa že poskušajo precej drugače, otrokom
dajo možnost izbire, npr. igro v drugem prostoru. Avtorja ugotavljata, da je spanje problem in
da je otrokom najbolj nezaželeni del vrtčevskega dnevnega reda.

Od vseh vrtcev, vključenih v vzorec, sta bila samo dva takšna, da otrokom po kosilu ni bilo
treba spat. Najbolj jih je presenetilo, da v večini vrtcev za ta čas ni bilo organizirane nobene
alternativne dejavnosti. Čeprav so otroci v tretjini vrtcev lahko počneli kaj drugega, če niso
želili spati, je to ponavadi risanje, gledanje knjig, prebiranje revij, igra s prsti. V nobeni od
skupin se ni zgodilo, da bi vzgojiljica pred spanjem vprašala otroke, če kdo ne želi spati. V
dveh tretjinah vrtcev imajo otroci lahko pri spanju svojo igračko, pleničko vsak dan, ena
tretjina vrtcev je takih, da otroci svoje igrače nosijo samo en dan v tednu ali pa to sploh ni
zaželeno. Skoraj v nobenem vrtcu ne upoštevajo potrebe po intimnosti in zasebnosti, saj so
prostori majhni in število otrok veliko. Vendar bi si lahko pomagali s pregradami, zavesami,
panoji. V eni tretjini vrtcev imajo otroci postavljen ležalnik vedno na istem mestu. Uspavanje
otrok poteka prijetno in nežno, in sicer na več načinov, z uspavankami, igranjem na flavto,
kitaro, pripovedovanje pravljic, poslušanje glasbe. V dveh tretjinah vrtcev se morajo otroci
pred spanjem sleči in se pokriti z odejo. V tretjini vrtcev tisti otroci, ki ne zaspijo, čez nekaj
časa vstanejo in se lahko igrajo v istem prostoru (Bahovec in Kodelja, 1996, str. 84–91).

T. Šiško (2012) je v diplomski nalogi spremljala počitek in spanje v vrtcu Murska Sobota.
Njeni rezultati so pokazali, da gredo še vedno vsi otroci, stari 4–5 let, počivat na ležalnike. Po
določenem času (približno 30 minut) pa tisti, ki ne zaspijo, lahko vstanejo. Zmotil jo je čas
počivanja za tiste otroke, ki ne zaspijo. Meni, da je pol ure preveč, saj se otrok že dolgočasi in
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postaja nemiren. Ugotavlja, da otroci počivajo na željo staršev in ne glede na potrebe otrok.
Predlaga dogovor med vzgojitelji, otrokom in starši o otrokovi možnosti izbire počitka in
možnost soodločanja pri tem.

Izgleda, da počitek in spanje ostaja ena največjih težav dnevne rutine vrtcev. Kot kažejo
podatki raziskave, opravljene v okviru Reggio Emilia projekta (Batistič Zorec, 2010, str. 67–
85), se prav na področju počitka in spanja najpočasneje in najteže spreminjajo ustaljene
navade in postopki odraslih. Samo desetina strokovnih delvcev je v omenjeni raziskavi
upoštevala različne potrebe otrok tako, da so otroci, ki potrebujejo spanje, spali, ostali pa ne.
Največ (slaba tretjina) strokovnih delavcev ravna tako, da vsi otroci ležejo k počitku, po
nekem času pa lahko nespeči vstanejo in se igrajo.
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4 PARTICIPACIJA OTROK V VRTCU
4.1 OPREDELITEV PARTICIPACIJE

Slovar slovenskega jezika (1995) participacijo opredeljuje kot udeležbo, soodločanje.

Kurikulum za vrtce (1999, str. 12) participacije posebej ne opredeljuje, vendar je možnost
izbire in odločanja omenjena v načelu uresničevanja ciljev za omogočanje izbire in
drugačnosti, ki pravi, da na ravni načrtovanja dejavnosti in na ravni organizacije prostora in
časa omogoča otrokom, da izbirajo med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na njihove
želje, interese, sposobnosti, razpoloženje. Pomembno je, da gre za izbiro med alternativnimi
dejavnostmi in vsebinami, ne pa na izbiro med sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo
in neaktivostjo, usmerjeno zaposlitvijo in prosto igro.

Pravice v Konvenciji o otrokovih pravicah (1989) lahko razdelimo na tri skupine
(Poenostavljena Konvencija o otrokovih pravicah, 2013):

1. Pravice otrok do skrbstva; pravica do posedovanja, sprejemanja in dostopa do določenih
stvari in storitev (ime, državljanstvo, zdravstveno varstvo, izobraževanje, počitek, igre,
skrb za otroke s posebnimi potrebami in otroke brez staršev).
2. Pravice otrok do varovanja; pravica do zaščite pred zlonamernim ravnanjem in
delovanje (ločitev od staršev, sodelovanje v oboroženih spopadih, ekonomsko ali spolno
izkoriščanje in fizična ali psihična zloraba).
3. Pravica do udeležbe; pravica otroka, da sodeluje pri odločitvah, ki so povezane z
njegovim življenjem.
Ključnega pomena so prav otrokove pravice do soodločanja, da ima otrok v skladu s svojim
razvojem vedno večje možnosti pri odločanju in sodelovanju v družbi, ki so priprava na
odraslo življenje.

Konvencija o otrokovih pravicah (1989, 12. člen) pravi, da moramo otroku, ki je sposoben
izoblikovati lastna mnenja, omogočiti pravico do svobodnega izražanja in uresničevanja le
teh.
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Otrokova pravica do soudeležbe je eden od vidikov demokracije. Demokratična soudeležba
otrok v

življenju vrtca je osnovana na ideji kompetentnega otroka. Otroci preko

izobraževanja postanejo udeleženi v lastnem socialnem razvoju. Otrokom morajo biti
zagotovljene njihove lastne izkušnje sodelovanja, dialoga, komunikacije med enakopravnimi,
iskanja skupnega razumevanja. Koncept demokratičnega sodelovanja otrok je utemeljen na
kritiki sodobnih institucij. Otroci v sodobnih vrtcih preživijo večino dneva, zato moramo
otrokom omogočiti upoštevanje njihovih potreb, pričakovanj, sodelovanja v ustvarjanju in
soodločanja. Etika soodločanja temelji na konceptu sodelovanja, soodgovornosti in
soustvarjanja (Turnšek, 2009, str. 33).

Soustvarjanje življenja v vrtcu je naloga vseh, ki so v njem udeleženi – otrok, vzgojitelji,
starši. Pomembno je spoštovanje drugačnosti, zagotavljanje možnosti izbire, spoštovanje
družine in njenih vrednot, upoštevanje nasprotujočih si interesov in podpiranje udeleženosti
otrok. Pri tem moramo vzpostaviti in varovati odprte prostore za pogovor. Etika udeleženosti
in perspektiva moči sta koncepta, ki opisujeta premik k soodgovornosti in soustvarjanju. V
središče je postavljeno delo, ki ga moramo opraviti skupaj (Čačinovič Vogrinčič, 2004, str.
77)

Etika udeleženosti se usmeri na proces razgovora v vsakdanji sedanjosti, v soustvarjanje
razgovora, v soustvarjanje interpretacij, v soustvarjanje razumevanja in soustvarjanja rešitev.
Gre za drugačno odgovornost, odgovornost za soustvarjanje pomenov in sporazuma. Potrebni
so radovednost, odprtost in sodelovanje za ustvarjanje novih interpretacij, razumevanj in
dogovorov (prav tam).

Perspektiva moči pomeni vabilo, da raziskujemo možnosti oziroma uresničljivo, da izbiramo
jezik vključevanj, sodelovanja, možnega. Koncept perspektive moči v procese pomoči vnaša
elemente, ki so pomembni in uporabni med odraslimi in otroki, vzgojitelji, učitelji, starši. To
so brezpogojno spoštovanje otrokove edinstvenosti in konteksta njegovega življenja ter
spoštljivo ravnanje z njegovo resničnostjo. Pomembno je, da ne dvomimo v otroka. Zavedati
se moramo, da je otrok kompetenten, da ve kaj čuti in kaj misli (prav tam, 2004, str. 79).

Odgovornost vrtca je, da vzpostavi in vzdržuje pogoje, da se procesi razumevanja,
sporazumevanja, dogovarjanja lahko zgodijo. V vrtcu potrebujemo več strokovnosti in jasne
odgovore stroke, da bi vzpostavili meje in jih tudi kdaj spremenili, vendar nadalevalji dialog
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in sodelovanje. Starši potrebujejo možnost za drugačno izkušnjo sodelovanja, takšno, ki
omogoča raziskovanje možnega v dobro otroka, staršev in vzgojiteljev (prav tam, 2004, str.
83).

4.2 PARTICIPACIJA V SLOVENSKIH VRTCIH

Vključevanje otrok v soustvarjanje v slovenskih vrtcih največkrat temelji na projektih, ki jih
izvajamo v vrtcih. Metodični pristop, ki ga G. Maxim (nav. po Turnšek, 2009, str. 36)
imenuje reševanje problemov odprtega tipa, je pristop, ki sistematično vključuje pobude, želje
otrok v soustvarjanje kakovosti življenja. Predstavlja model, ki vključuje opredelitev
problema, iskanje alternativne rešitve, preizkušanje, oceno in izbiro posameznih rešitev ter
oceno dela. Namen takih prjektov je najti rešitve problem s pomočjo otrok oziroma njihovih
zamisli, predlogov, idej.

Projekt se največkrat začne, ko se srečamo s problemom, uganko, izzivom, ki ga želimo rešiti.
Na primer (prav tam):
• Imamo premalo igrač in še te so polomljene. Kako bi prišli do novih?
• Bliža se pustovanje. Kako ga bomo praznovali, kako bo okrašena igralnica?
• Ni nam všeč ime skupine. Ali bi se lahko imenovali drugače?
• Igrišče in okolica vrtca sta neurejena. Kaj lahko storimo?
• Počitek v vrtcu je zelo nepriljubljen. Ali ga lahko kako spremenimo, popestrimo?
Ko otroke seznanimo s problemom, jim dajemo možnost odločanja, urejanja in jim izrazimo
zaupanje v njihove sposobnosti spoprijemanja z vprašanji. Ključno za kakovostno izvedbo je
ustvarjanje klime, ki dopušča in spodbuja ustvarjalnost in iskrivost idej. Vendar moramo
upoštevati demokratičnost, vsem otrokom moramo dati vedeti, da so njihove ideje dobrodošle
(prav tam).

Otroke smo seznanili s problemom, naslednja naloga vzgojitelja pa je, da jih spodbudi, da
rešitev najdejo sami s svojimi predlogi. Vse zamisli, ideje, predoge moramo dokumentirati.
Ideje pa lahko zbiramo na več načinov (prav tam, str. 37):
• s tehniko risanja – otrok nariše svojo idejo, kako bi to izpeljal,
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• s tehniko miselnega viharjenja – majhna skupina otrok si podaja žogico, ko se domisli
ideje,
• s pomočjo simbolne igre.
V fazi preizkuševanja predlogov odrasli pomagajo otrokom do udejanjanja njihovih zamisli.
Včasih je to preprosto, v drugih primerih pa zahteva precej časa, dela, posebnih sredstev. V
primeru, da so ideje nevarne za otroke, moramo idejo znova premisliti z otroki in poiskati
ustrezno nadomestilo (prav tam).

Projekti reševanja problemov potekajo lahko tudi več mesecev. Dobro je, da se vmes
ustavimo in razmislimo, ali smo bližje rešitvi, katere zamisli so bile boljše, katere slabše in
zakaj. Vsekakor pa je takšno vrednotenje dobrodošlo na koncu. Splošni cilji projektov
reševanja problemov odprtega tipa so (prav tam, 2009, str. 38):
• dvigniti raven otroške udeleženosti v življenju vrtca – otroci postajajo pomembni členi
v ustanovi, saj prevzamejo odgovornost za mnoge vidike življenja skupine,
• usposabljati otroke za posamezne postopke pri reševanje problemov – otroci morajo
znati problem opredeliti, predvidevati, katere zamisli so boljše, slabše, uesničljive in
se učiti na podlagi izkušenj,
• dvigniti raven demokratičnega odločanja – otroci v projektu pridobijo izkušnjo, da je
prispevek vsakega otroka zaželen in njihove zamisli enakovredne.

Podatki raziskave, opravljene v okviru projekta Reggio Emilia (Batistič Zorec, 2010, str. 83),
kažejo, da strokovni delavci v slovenskih vrtcih, vključenih v ta projekt, na načelni ravni
zagovarjajo udeleženost otrok pri soustvarjanju življenja v vrtcu, saj jih večina trdi, da otroke
vključujejo v soustvarjanje podobe vrtca in življenja v njem ter da prisluhnejo otrokom. Pri
bolj konkretnih vprašanjih o upoštevanju različnih potreb in želja otrok pri načrtovanju
vzgojnega dela in pri dnevni rutini pa se je pokazalo, da je participacija otrok precej manj
zastopana.
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5 PROBLEM IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V vrtcu velikokrat opazim otroke, ki imajo težave s počitkom in spanjem. Največkrat ne bi
želeli počivati, vendar jim vzgojitelji vztrajno postavljajo ležalnike in ne upoštevajo njihovih
potreb. Večina vzgojiteljev je še vedno mnenja, da je počitek obvezen, kljub temu, da
spremembe v Kurikulum za vrtce (1999, str. 21) pravijo drugače, in sicer, da počitek in spanje
ne bi smela biti ne obvezna ne časovno preveč strogo določena. Organizacija počitka naj bi
bila odvisna od individualnih potreb otroka. Prehod iz dejavnosti ali od kosila k počitku naj
bo postopen, umirjen, brez hitenja, čakanja, pripravljanja ležalnikov ...

Videti je, da počitek in spanje ostajata največji težavi dnevne rutine vrtcev. Kot kažejo
podatki raziskave, opravljene v okviru Reggio Emilia projekta (Batistič Zorec, 2010), se prav
na področju počitka in spanja najpočasneje in najteže spreminjajo ustaljene navade in
postopki odraslih. Samo desetina strokovnih delvcev je v omenjeni raziskavi upoštevala
različne potrebe otrok, tako da so otroci, ki potrebujejo spanje, spali, ostali pa ne. Največ
(slaba tretjina) strokovnih delavcev ravna tako, da vsi otroci ležejo k počitku, po nekem času
pa lahko nespeči vstanejo in se igrajo.

V diplomski nalogi me je zanimalo, kako poteka dnevna rutina v Vrtcu Tržič, še posebej pa
sem se osredotočila na počitek in spanje. Raziskala sem, kaj menijo o počitku in kako ravnajo
strokovni delavci v omenjenem vrtcu.

Hkrati sem v oddelku 4–5 letnih otrok, kjer delam, izvedla projekt »Kakšen bi bil moj
počitek po želji«, s katerim sem otrokom dala možnost izražanja želja in soodločanja pri
izvedbi počitka.
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6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
V diplomski nalogi sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja:
• Kako ravnajo strokovni delavci Vrtca Tržič pri počitku in spanju otrok?
• Ali je možno spremeniti počitek in spanje v oddelku tako, da pri tem aktivno
sodelujejo (izbirajo in soodločajo) otroci?
• Kakšne želje izražajo otroci in ali jih je mogoče upoštevati pri počitku in spanju?

7 METODOLOGIJA
7.1 METODA

V empiričnem delu sem izvedla:
1. neeksperimentalno raziskavo o mnenjih in ravnanjih strokovnih delavcev pri počitku
in spanju v oddelkih Vrtca Tržič in

2. študijo primera projekt spreminjanja počitka in spanja z otroki, z naslovom Kakšen bi
bil tvoj počitek po želji.

7.2 VZOREC

1. Anketirala sem 59 strokovnih delavk in delavcev Vrtca Tržič, od tega 29 vzgojiteljic
in 30 pomočnikov in pomočnic vzgojiteljic. Na anketni vprašalnik je odgovorilo
53,7% pomočnikov vzgojiteljev in 46,3% vzgojiteljev. Anketni vprašalnik je vrnilo 54
(91,5%) strokovnih delavcev, od tega 52 (96,3%) žensk in dva moška (3,7%).
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Tabela 1: Delovna doba strokovnih delavcev
Število V odstotkih

Delovna doba
Do 5 let

14

25,9 %

5–10 let

1

1,9 %

10–20 let

7

13,0 %

20–30 let

11

20,4 %

Nad 30 let

21

38,9 %

Skupaj

54

100,0 %

Največ strokovnih delavcev ima delovno dobo nad 30 let (38,9%) in do 5 let (25,9%).

Tabela 2: Starost skupine otrok
Število V odstotkih

Starost skupine
1–2 leti

8

14,8 %

2–3 leta

12

22,2 %

3–4 leta

8

14,8 %

3–5 let

3

5,6 %

4–5 let

8

14,8 %

4–6 let

3

5,6 %

5–6 let

6

11,1 %

Kombinirani oddelek

6

11,1 %

54

100,0 %

Skupaj

Največ strokovnih delavcev, ki so odgovorili na anketni vprašalnik, dela v starostnem
obdobju od 1 do 3 let (skupaj 37,0%). Sledi drugo starostno obdobje od 4 do 6 let (skupaj
31,5%), kombinirani oddelki (16,7%) in otroci stari od 3 do 4 leta (14,8%).

2. Projekt »Kakšen bi bil počitek po moji želji« sem izvedla z otroki oddelka Sončki, starimi
od štiri do pet let, iz enote Deteljica, Vrtec Tržič. V oddelku je bilo vključenih 23 otrok, od
tega 12 dečkov in 11 deklic.
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7.3 UPORABLJENI INSTRUMENTI IN TEHNIKE

1. Uporabila sem anketni vprašalnik za strokovne delavce, ki sem ga sama sestavila.
Vseboval je ocenjevalne lestvice, vprašanja zaprtega in odprtega tipa.

2. Za evalvacijo projetka »Kakšen bi bil počitek po moji želji« sem uporabila tehnike
opazovanja in intervjuja z otroki. Postavila sem jim pet vprašanj, in sicer ali radi
počivajo, ali jim je bil počitek po njihovi želji všeč, kaj jim je bilo najbolj všeč, s kom bi
počival, če bi še enkrat lahko izbiral in katero dejavnost bi si izbral za čas počitka. Z
vsakim otrokom sem naredila individualni intervju, da se odgovori ne bi ponavljali.
Njihove odgovore sem si sproti beležila.

7.4 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVA PODATKOV

1. Anketni vprašalnik sem v mesecu aprilu 2013 razdelila med vse vzgojitelje in pomočnike
vzgojiteljev Vrtca Tržič. Za izpolnitev vprašalnikov sem jim dala na razpolago en teden,
nato so mi vprašalnike vrnili v zaprtih kuvertah, s čemer sem zagotovila anonimnost. Od
59 razdeljenih vprašalnikov sem dobila vrnjenih 54 (91,5 %).

Podatke sem obdelala s pomočjo programa SPSS in Microsoft Excel. Rezultate sem
prikazala v obliki tabel.

2. Najprej sem izvedla intervju z otroki s ključnim vprašanjem, kakšen bi bil tvoj najljubši
počitek. Otrokom sem dala možnost, da počivajo s tistim otrokom, s katerim sami želijo.
Na podlagi pridobljenih podatkov sem izvedla projekt spreminjanja počitka in spanja v
oddelku ter evalvacijo projekta.

Projekt sem izvedla v mesecih od decembra do februarja. Skoraj vsak dan sem uresničila
željo enega otroka. Podroben opis in analiza po dnevih sledi v nadaljevanju.

Evalvacijo projekta sem naredila s pomočjo intervjuja z otroki. Z vsakim otrokom sem
naredila individualen intervju. Zastavila sem jim pet vprašanj, ki so bila za vse otroke
enaka. Če je kateri od otrok imel težave pri odgovoru, sem mu pomagala s podvprašanji.
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
8.1 REZULTATI VPRAŠALNIKA ZA STROKOVNE DELAVCE

Tabela 3: Potek počitka in spanja v oddelku.
Število

Počitek in spanje v oddelku
Vsi otroci v času počitka spijo

V odstotkih

30

55,6 %

0

0,0 %

2

3,7 %

20

37,0 %

Spat gredo otroci, ki potrebujejo spanje

0

0,0 %

Noben otrok ne počiva oz. spi

1

1,9 %

Drugo

1

1,9 %

Skupaj

54

100,0 %

Vsi otroci ležejo k počitku, kdor ne zaspi, počiva
na ležalniku
Vsi otroci ležejo k počitku, kdor ne zaspi, dobi
igračo
Vsi otroci ležejo k počitku, kdor ne zaspi, lahko
vstane in se igra

Počitek in spanje v oddelku potekata najpogosteje tako, da vsi otroci zaspijo (55,6%).
Sklepamo lahko, da je odstotek tako visok zaradi starosti otrok, saj je večina otrok starih do
štiri leta (68,5%). E. Pantley (2003), A. Kast-Zahn in Morgenroth (2012) in K. Davies
(2009) so mnenja, da otroci do četrtega leta starosti večinoma še potrebujejo dnevni počitek in
rezultati kažejo na potrditev njihov mnenj.

Sledi odgovor, da vsi otroci ležejo k počitku in kdor ne zaspi, lahko vstane in se igra (37,0%).
Rezultat nam pokaže, da kar pri dobri tretjini otrok ne upoštevajo njihovih želja, potreb in
interesov, saj otroci verjetno ne potrebujejo počitka. Tudi M. Batistič Zorec (2010) je v svoji
raziskavi ugotovila, da slaba tretjina strokovnih delavcev še vedno uporablja metodo, da
počivajo vsi otroci in kdor ne zaspi, lahko vstane. Moje ugotovitve se skladajo z njeno
raziskavo.

Strokovne delavce, ki so odgovorili, da nespeči otroci lahko po določenem času vstanejo, sem
vprašala, kako dolg je ta čas (Tabela 4).
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Tabela 4: Kdaj otrok, ki ne zaspi, lahko vstane
Število V odstotkih

Čas ležanja
Manj kot 15 minut

1

5,0 %

15–20 minut

6

30,0 %

20–30 minut

12

60,0 %

Nad 30 minut

1

5,0 %

20

100,0 %

Skupaj

Čas, ki preteče, da nespeči otrok vstane je v večini oddelkov od 20 do 30 minut (60,0%). Od
pol do ene ure ležanja na ležalniku je po mojem mnenju za otroke predolgo. Otroci se
največkrat dolgočasijo, kar ugotavlja tudi T. Šiško (2010) v svoji diplomski nalogi. Mislim,
da strokovni delavci s tem kršijo otrokove pravice.

Tabela 5: Kaj naredijo strokovni delavci, če je otrok zaspan že v dopoldanskem času?
Kaj naredijo strokovni delavci, če je otrok
Število V odstotkih

zaspan že v dopoldanskem času?
Ponudim mu mirno mesto za počitek

37

68,5 %

Otroka preusmerim v dejavnosti

10

18,5 %

Drugo

4

7,4 %

Brez odgovora

3

5,6 %

54

100,0 %

Skupaj

Večina strokovnih delavcev bi otroku, ki je v dopoldanskem času zaspan, ponudilo mirno
mesto za počitek (68,5%).

Strokovni delavci v večini upoštevajo otrokovo potrebo po

počitku, kar kaže na to, da upoštevajo njegovo individualnost.

Pod odgovor »drugo« sta dva strokovna delavca odgovorila, da vprašata otroka, kaj želi in
lahko izbere. Otrok ima po Kurikulumu za vrtec (1999) možnost, da izbere med počitekom ali
dejavnostjo. Eden od strokovnih delavcev pa je odgovoril, da otroci v dopoldanskem času
niso zaspani. V odgovor strokovnega delavca dvomim, saj se po mojih izkušnjah zagotovo
vsaj kdaj zgodi, da je kateri izmed otrok zaspan oz. utrujen. Menim, da slabo opazuje otroke
in bi moral biti bolj pozoren na otrokove potrebe.
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Tabela 6: Načini umirjanja otrok.
Število v odstotkih

Načini umirjanja otrok
Pravljica

43

24,6 %

Glasba (klasična, umirjena)

52

29,7 %

Glasbena pravljica

22

12,6 %

Petje

32

18,3 %

Igranje na instrumente

14

8,0 %

1

0,6 %

Drugo

11

6,3 %

Skupaj

175

100,0 %

Noben od otrok ne počiva

Strokovni delavci otroke najpogosteje umirjajo s pravljico (24,6%) in s klasično oz. umirjeno
glasbo (29.7%). A. Kast-Zahn in H. Morgenroth (2012) pravita, da je pravljica najbližja
otrokom in je najbolj priljubljen način umiranja. Menim, da strokovi delavci opazijo, kaj
otroci potrebujejo, da se umirijo. Če pa pravljico pripovedujejo, pa je zagotovo otrokom še
bolj zanimivo. Tudi glasba otroke umirja in sprošča (Žerovnik, 1996). Menim pa, da mora biti
otrokom glasba blizu, da jo lahko sprejmejo.

Tabela 7: Možnost izbire otrok, ali bodo počivali.
Otroci lahko izberejo, ali bodo počivali.

Število V odstotkih

Nikoli

23

42,6 %

Redko

10

18,5 %

Občasno

6

11,1 %

Pogosto

3

5,6 %

Vedno

5

9,3 %

Brez odgovora

7

13,0 %

54

100,0 %

Skupaj

Otroci v slabi polovici primerov nikoli ne izbirajo, ali bodo šli počivat (42,6%), le v 9,3%
primerov lahko otroci vedno izberejo, ali bodo počivali. Sama menim, da imajo otroci pravico
izbirati (Konvencija o otrokovih pravicah, 1989). Menim, da slaba polovica strokovnih
delavcev krši njihove pravice, ko jih ne vprašajo, ali potrebujejo počitek. Samo desetina otrok
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pa lahko vedno izbere, ali bodo počivali ali ne. Ti strokovni delavci upoštevajo otrokove želje
in potrebe. Podobne rezultate je dobila tudi M. Batistič Zorec (2012) v svoji raziskavi.

Tabela 8: Ali otroci lahko izberejo, kdaj bodo počivali?
Otroci lahko izberejo, kdaj bodo počivali.

Število V odstotkih

Nikoli

15

27,8 %

Redko

12

22,2 %

Občasno

15

27,8 %

Pogosto

3

5,6 %

Vedno

3

5,6 %

Brez odgovora

6

11,1 %

54

100,0 %

Skupaj

Otroci lahko vedno ali pogosto izberejo, kdaj bodo počivali samo v 11,2% primerov, v vseh
ostalih pa zgolj občasno ali nikoli. Sklepamo, da je to zaradi vnaprej določenega dnevnega
reda, ki ni dovolj fleksibilen, da bi dopuščal možnost otrokom, da izberejo čas počitka.
Vendar bi po Kurikulumu za vrtce (1999) morali upoštevati načelo, da naj počitek ne bo
strogo časovno določen.

Tabela 9: Ali otroci lahko izberejo, kje bodo počivali?
Otroci lahko izberejo, kje bodo počivali.

Število V odstotkih

Nikoli

6

11,1 %

Redko

15

27,8 %

Občasno

15

27,8 %

Pogosto

7

13,0 %

Vedno

6

11,1 %

Brez odgovora

5

9,3 %

54

100,0 %

Skupaj

Kraj počitka si vedno lahko izbere samo 11,1% otrok. V več kot polovici primerov (55,6%) si
otroci le včasih (občano, redko) izberejo, kje bodo počivali. Iz podatkov lahko sklepamo, da
so v več kot polovici primerov ležalniki postavljeni vedno na istem mestu ali pa jih strokovni
delavci postavijo po svojih željah in ne po otrokovih.
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Tabela 10: Ali si otroci lahko sami izberejo, ob kom bodo imeli ležalnik?
Otroci si lahko sami izberejo, ob kom bodo
Število V odstotkih

imeli ležalnik.
Nikoli

11

20,4 %

Redko

12

22,2 %

Občasno

21

38,9 %

Pogosto

3

5,6 %

Vedno

4

7,4 %

Brez odgovora

3

5,6 %

54

100,0 %

Skupaj

Večina otrok (38,9%) si lahko občasno izbere, ob kom bodo imeli ležalnik. Strokovni delavci
v samo dobri desetini primerov (13,0%) otrokom dajo možnost, da si pogosto oz. vedno
izberejo vrstnika, pri katerem bodo imeli ležalnik in s tem krepijo socialne vezi med otroki.

Tabela 11: Ali si otroci lahko sami izberejo, koliko časa bodo počivali?
Otroci si lahko sami izberejo, koliko časa bodo
Število V odstotkih

počivali.
Nikoli

5

9,3 %

Redko

2

3,7 %

Občasno

12

22,2 %

Pogosto

13

24,1 %

Vedno

17

31,5 %

5

9,3 %

54

100,0 %

Brez odgovora
Skupaj

Otroci si lahko v tretjini primerov (31,5%) vedno izberejo, koliko časa bodo počivali. Ostali
to lahko počnejo pogosto ali občasno (46,3%). Tretjina strokovnih delavcev upošteva pravico
otroka, da lahko vstane, ko se zbudi oz. si to želi. Slaba polovica pa to otrokovo pravico
upošteva samo pogosto ali občasno. Menim, da bi strokovni delavci morali otrokom vedno
dati možnost izbire, koliko časa bodo počivali, saj s tem upoštevamo otrokovo potrebo in
željo.
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Tabela 12: Ali si otroci lahko sami izberejo, kaj bodo imeli ob počitku ob sebi?
Otroci si lahko sami izberejo, kaj bodo imeli
Število V odstotkih

ob počitku ob sebi.
Nikoli

1

1,9 %

Redko

0

0,0 %

Občasno

2

3,7 %

Pogosto

2

3,7 %

Vedno

47

87,0 %

2

3,7 %

54

100,0 %

Brez odgovora
Skupaj

Otroci si v večini oddelkov (87,0%) lahko vedno izberejo, kaj bodo imeli ob počitku ob sebi.
V raziskavi, ki sta jo pred dvema desetletjema opravila E. Bahovec in Kodelja (1996), so bili
rezultati slabši, saj dve tretjini strokovnih delavcev otrokom ni dopustila možnosti, da imajo
ob sebi igračko, pleničko ali ninico.

Tabela 13: Ali se otroci sami odločijo, katera oblačila si bodo pred počitkom slekli?
Otroci se sami odločijo, katera oblačila si bodo
Število V odstotkih

pred počitkom slekli.
Nikoli

14

25,9 %

Redko

5

9,3 %

Občasno

6

11,1 %

Pogosto

12

22,2 %

Vedno

13

24,1 %

4

7,4 %

54

100,0 %

Brez odgovora
Skupaj

Odgovori strokovnih delavcev glede oblačil pri otroku so si različni, saj četrtina (25,9%)
strokovnih delavcev otrokom nikoli ne dopusti možnosti, da izberejo, katera oblačila bodo
pred počitkom slekli, slaba četrtina (24,1%) pa vedno. Menim, da bi otroci morali imeti
možnost izbire, kaj bodo imeli oblečeno. Strokovni delavci bi tako upoštevali otrokove želje,
interese, predvsem pa bi otrokom zagotovili pravico po zasebnosti in intimnosti.
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Tabela 14: Čas priprave ležalnikov za počitek oz. spanje
Priprava ležalnikov za počitek oz. spanje

Število V odstotkih

Po malici

1

1,9 %

Ko so otroci zunaj

2

3,7 %

Pred kosilom

26

48,1 %

Med kosilom

1

1,9 %

Po kosilu

9

16,7 %

Ležalniki so ves čas postavljeni

2

3,7 %

1

1,9 %

Polovica ležalnikov pred in polovico po kosilu

12

22,2 %

Skupaj

54

100,0 %

Ne potrebujemo ležalnikov, ker otroci ne
počivajo

Strokovni delavci najpogosteje (48,1%) ležalnike pripravijo pred kosilom ali po kosilu
(16,7%). Petina strokovnih delavcev (22,2%) polovico ležalnikov postavi pred kosilom,
polovico pa po kosilu. Sklepam lahko, da je v oddelkih premalo prostora, da bi vse ležalnike
lahko postavili naenkrat in zraven še jedli kosilo.

Tabela 15: Organizacija dejavnosti za nespeče otroke
Število V odstotkih

Dejavnosti za nespeče otroke
Da

22

40,7 %

Ne

6

11,1 %

25

46,3 %

1

1,9 %

54

100,0 %

Vsi otroci zaspijo
Brez odgovora
Skupaj

Slaba polovica strokovnih delavcev (40,7%) pripravi dejavnosti za nespeče otroke, skoraj pol
(46,3%) pa jih je odgovorilo, da vsi otroci zaspijo pri počitku. Dejavnosti, ki so potekale na
tisti dan, ko so strokovni delavci odgovarjali na vprašalnik, so bile različne: nadaljevanje
dopoldanskih aktivnosti, ustvarjanje za mizo, knjige, likovni kotiček, mirne in tihe namizne
igre, igre za mizo, knjižni kotiček, igra na preprogi, branje knjig, risanje, igra s kockami,
sestavljanje sestavljank, izrezovanje s škarjami, barvanje pobarvank, igra z dojenčki,
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lepljenje, družabne igre, tiskanje s prsti, dejavnosti iz področja matematike, akvarelne barve,
matematične uganke na računalniku, igra Spomin, izdelava dekoracije.

Ugotovila sem, da so moji rezultati zelo podobni rezultatom, ki jih je pridobila svetovalna
delavka Nataša Brzin in so podrobneje opisani v Prilogi 3. Sklepam lahko, da se počitek in
spanje nista veliko spremenila in bo za spremembe potrebno še nekaj časa in truda. Strokovni
delavci se bi morali zavedati, da sta tudi počitek in spanje pomemben del dnevne rutine za
otroke, ki večino časa preživijo v vrtcu.

31

8.2 PROJEKT: »KAKŠEN BI BIL TVOJ NAJLJUBŠI POČITEK«

8.2.1 NAČRT PROJEKTA

Opredelitev problema in iskanje predlogov
Z otroki smo sedli k jutranjem krogu. Vprašala sem jih, če v vrtcu radi počivajo. Dobila sem
pritrdilen odgovor od skoraj vseh otrok. Nekateri mi niso odgovorili, zato sem jih spodbudila,
da so tudi oni odgovorili. Nato sem jih vprašala, če bi si želeli imeti tak počitek, ki bi bil
drugačen, zabaven in bi v njem še uživali. Najprej so me začudeno gledali, nato pa so pritrdili.
Mislim, da mojega vprašanja niso pričakovali, saj ponavadi počitek poteka po nekem
ustaljenem redu. Potem sem jim dala nalogo, da razmislijo, kakšen bi bil počitek po njihovih
željah. Predlogov mi še niso povedali, saj sem želela, da mi jih povedo posamezno. Tako ne
bi prišlo do ponavljanj in vsak otrok bi imel možnost prispevanja k oblikovanju svojega
počitka.

Vprašala sem jih, ali bi naredili kotiček, ki bi služil za počitek. Otroci so se strinjali, vendar so
mi sami morali povedati, kje bi ga naredili. Skupaj smo se odločili, da bomo uporabili kar
kotiček, ki smo ga imeli za umirjanje in sproščanje. Mislim, da jim je ta kotiček zelo blizu,
zato je večina otrok tudi izbrala to mesto. Povedali so mi tudi nekaj predlogov za okrasitev
kotička, ki smo jih tekom dopoldneva tudi realizirali (naredili smo oblake iz bele staničevine
in naredili napis).

Po končanem jutranjem krogu sem posameznega otroka poklicala iz igralnice, kjer sem ga
povprašala, kakšen bi bil njegov počitek po želji. Veliki večini otrok sem morala dati
podvprašanja, kot so: kaj si želiš, da bi počel med počitkom, ali bi rad kaj posebnega počel
med počitkom, ali bi rad želel početi kaj drugega kot sedaj. Po podvprašanjih sem dobila
odgovore. Otrokom sem želela posredovati, da so kakršne koli želje dobrodošle, da jih bomo
upoštevali in da imajo možnost ustvarjanja počitka.

Vsakega otroka sem potem tudi vprašala, s kom bi rad počival oz. počel stvari med počitkom.
Pokazala sem mu skupinsko sliko otrok, nato pa mi je povedal ime izbranega otroka.

Vse želje in predloge sem si sproti zapisovala.
Pri tej dejavnosti sem sledila naslednjima ciljema Kurikuluma za vrtce (1999, str. 50):
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• Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v
dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo,
nacionalno pripradnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn..
• Otrok dobiva konkretne izkušnje o demokratičnih načelih, na katerih temelji sodobna
družba.

Evalvacija predlogov z vidika njihove uresničljivosti
Po končanem zbiranju želja, predlogov smo se skupaj pogovorili o ustreznosti želja. To sem
naredila tako, da sem z manjšo skupino otrok analizirala njihove želje. Sami so morali
ugotoviti, ali bomo željo lahko izpolnili in kako. Ugotovili smo, da bomo vse želje lahko
izpolnili. Za otroke je bilo najlažje, da so to narisali na risalni list. Svojo risbo pa so mi tudi
opisali. Risbo sem opremila s podpisom otroka in opisom njegove želje.

Otroci so si izbrali naslednje želje za počitek:
• da bi spala,
• gledala bi knjige,
• da bi prinesla blazino »kravo« od doma,
• da bi gledal knjige,
• igrala bi se z Matejo, z zajčkom,
• igral bi se s kockami,
• igral bi se s kockami,
• pozimi bi spal z medvedkom, da bi bilo lepo, da bi s Tino počival,
• da bi se z Marcelom igrala z živalmi,
• kuhala bi sadno solato za druge otroke,
• ležala bi, gledala bi knjigo o lisički,
• plesala bi, mirno,
• ne bi spala, sestavljala bi z Emo,
• imela bi rdečo blazino, ki bi jo naredili v vrtcu,
• igral bi se z miškami, z Mihom,
• barval bi medvedka, ki bi ga sam narisal,
• na kavču bi počival in gledal risanke,
• počival bi v postelji, da bi bili zmatrani, z igračko bi počival, ki jo imam doma
(medved, tiger)
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• svojo igračo bi prinesel, sapl bi na blazini,
• imel bi rumen počitek – rumeno blazino, posteljo, časopis bi gledal,
• Nejca bi gledal, od Tine,
• ustvarjala bi ladjico, s Tatjano,
• igrala bi se v telovadnici.

8.2.2 IZVEDBA PROJEKTA

Ko so vsi otroci naredili svoj načrt za počitek, smo pričeli z izvedbo. Skoraj vsak dan si je
eden od otrok izbral kotiček za počitek. Zelo zanimivo se mi je zdelo, da se med seboj niso
prepirali, kdo bo prej na vrsti. Vse je potekalo zelo umirjeno. Včasih mi je med dopoldnevom
kateri izmed otrok povedal, da še ni bil v kotičku. Vendar sem ga pomirila, da bodo vsi prišli
na vrsto, da bomo vse želje izpolnili.

Izvedba projekta je predstavljena po dnevih. Napisana sta tudi otrok, ki si je izbral počitek in
njegov prijatelj. Zapisana je tudi analiza počitka in fotografija.

Datum: 10. 12. 2012
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deklica Z. R., starost: 4 leta 2 meseca
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deklica E. L., starost: 4 leta 11 mesecev
Deklica Zoja si je za svoj počitek izbrala, da bi spala. Z deklico, ki jo je povabila s seboj na
počitek, sta se v kotičku za počitek po želji najprej pogovarjali, si ogledovali različne
slikanice, pravljice. Komunikacija med deklicama je potekala tako verbalno kot neverbalno.
Obe deklici sta pozneje zaspali.

Slika 1: Počitek po želji – Z. R.
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Slika 2: Počitek po želji – Z. R.

Datum: 10. 12. 2012
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deklica E. L., starost: 4 leta 11 mesecev
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deklica Z. R., starost: 4 leta 2 meseca
Eva si je za svoj počitek izbrala gledanje knjig. Vsebino knjig, ki si jih je ogledovala, je ves
čas komentirala. Na začetku so bili komentarji bolj izčrpni, medsebojna komunikacija z
deklico Z. R. v kotičku je bila sprva bolj intenzivna, kasneje pa je bilo verbalne komunikacije
vedno manj, saj je E. L. zaspala. Deklica, ki je bila z njo v kotičku, pa je zaspala malo
kasneje.

Slika 3: Počitek po želji – E. L.

35

Slika 4: Počitek po želji – E. L.

Datum: 12. 12. 2012
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deček A. I., starost: 4 leta 9 mesecev
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deček M. L., starost: 4 leta 10 mesecev
Deček A. I. si je za svoj počitek izbral, da bi gledal knjige. Z M. L. sta si ogledovala različne
slikanice o živalih in komentirala njihovo vsebino. Pozneje sta si izbrala še pravljici Hrestač
in Božična zvezda. Knjigi sta listala in »brala«. Čez nekaj časa sta si pravljici zamenjala. Čez
približno 20 minut sta oba v kotičku tudi zaspala.

Slika 5: Počitek po želji – A. I.

36

Slika 6: Počitek po želji – A. I.

Datum: 13. 12. 2012
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deklica M. Z., starost: 4 leta 5 mesecev
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deklica R. Š., starost: 3 leta 4 mesece
M. Z. si je za svoj počitek želela, da bi si prinesla blazino »kravo« od doma in z njo počivala.
Deklica nikoli ne počiva na ležalniku ali na blazini, večinoma se igra pri mizi do odhoda
domov. Deklica je počivala na penasti ponjavi z blazino, ki si jo je prinesla od doma in v
družbi prijateljice R. Š., ki si jo je izbrala. Do M. Z. odhoda domov sta se deklici igrali in
pogovarjali, potem pa je R. Š. zaspala.

Slika 7: Počitek po želji – M. Z.
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Slika 8: Počitek po želji – M. Z.

Datum: 13. 12. 2012
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deklica R. Š., starost: 3 leta 4 mesece
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deklica M. Z., starost: 4 leta 5 mesecev
R. Š. si je izbrala, da bi se igrala z M. Z. in s plišastim zajčkom. Deklica vsakodnevno prinese
v vrtec svojega zajčka, ki je tudi tokrat počival z njo v kotičku. Za skupni počitek si je izbrala,
deklico, ki je tako kot ona letos novinka v našem oddelku. Deklici sta se v kotičku smejali,
zabavali in se igrali z zajčkom na debelejših penah za počitek. R. Š. je v kotičku zaspala,
druga deklica pa je nadaljevala z igro z mehkimi igračami in si ogledovala slikanice do
odhoda domov.

Slika 9: Počitek po želji – R. Š.
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Slika 10: Počitek po želji – R. Š.

Datum: 19. 12. 2012
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deček R. S. G., starost: 4 leta 9 mesecev
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deček J. M., starost 4 leta 6 mesecev
R. S. G. si je je za svoj počitek izbral igro s kockami. Izbral si je konstruktor, bil je zelo
aktiven, ves čas je izdeloval različne stvari in jih tudi komentiral s prijateljem J. M.

Slika 11: Počitek po želji – R. S. G.
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Slika 12: Počitek po želji – R. S. G.

Datum: 19. 12. 2012
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deček J. M., starost: 4 leta 6 mesecev
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deček R. S. G., starost: 4 leta 9 mesecev
J. M. si je za svojega prijatelja pri počitku izbral R. S. G. Za čas med počitkom si je izbral
igro s kockami. Med počitkom sta se igrala z različnimi konstruktorji, igra je potekala v
prijetnem vzdušju, brez konfliktov. Pri igri sta vztrajala ves čas počitka.

Slika13: Počitek po želji – J. M.
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Slika 14: Počitek po želji – J. M.

Datum: 2. 1. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deček J. S., starost: 4 leta 2 meseca
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deklica M. Š., starost: 4 leta 2 meseca
J. S. si je izbral, da bi pozimi spal z medvedkom. Rekel je, da bi bilo lepo, če bi bila Tina
zraven. Tina je dečkova starejša sestrica. To pa žal ni bilo popolnoma izvedljivo, saj sestrica
že obiskuje šolo. Zato je deček počival s svojim medvedkom, ki ga je prinesel s seboj od
doma in s fotografijo svoje sestrice. Deček je bil vesel izpolnjene želje. Ob igri z medvedkom,
opazovanju fotografije sestrice Tine in pogovoru z M. Š., je kmalu zaspal.

Slika 15: Počitek po želji – J. S.
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Slika 16: Počitek po želji – J. S.

Datum: 14. 1. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deček A. P., starost: 4 leta 7 mesecev
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deček M. L., starost: 4 leta 9 mesecev
Deček A. P. si je za počitek izbral igro s prijateljem M. L. Izbral si je igro z živalmi. Živali sta
si v kotičku sprva razdelila, jih menjavala, se z njimi igrala igre vlog, se o njih pogovarjala.
Svojo igro sta vmes nadgradila tudi s tem, da sta si poiskala živali tudi v knjigah. Pri tem sta
vztrajala dalj časa.

Slika 17: Počitek po želji – A. P.
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Slika 18: Počitek po želji – A. P.

Datum: 15. 1. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deklica E. R., starost: 4 leta 11 mesecev
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deklica L. K., starost: 3 leta 11 mesecev
E. R. si je za svoj počitek po želji izbrala, da bi kuhala sadno solato za druge otroke. Pri tem
ji je pomagala L. K. Narezali in pripravili sta sadje tako, kot si je to zamislila E. R., ga
razvrstili na krožnike in sadna solata je bila pripravljena. Pri tem sta bili vztrajni, nekatero
sadje sta narezali še na manjše koščke. Pri uporabi noža sta bili spretni in nista imeli večjih
težav.

Slika 19: Počitek po želji – E. R.
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Slika 20: Počitek po želji – E. R.

Datum: 16. 1. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deklica K. S., starost: 4 leta 7 mesecev
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deček A. P., starost: 4 leta 7 mesecev
K. S. si je za svoj počitek izbrala, da bi ležala in gledala knjigo o lisički. Knjigo je gledala
skupaj s prijateljico M. Š., ker dečka, ki ga je izbrala, ni bilo v vrtcu. V kotičku sta se zabavali
ob gledanju knjig in pogovoru o živalih, ki so bile v knjigah, zaspali nista. Čez nekaj časa sta
se odločili, da bosta vstali in se igrali s kockami.

Slika 21: Počitek po želji – K. S.
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Slika 22: Počitek po želji – K. S.

Datum: 17. 1. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deklica M. Š., starost: 4 leta 2 meseca
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deklica K. S., starost: 4 leta 7 mesecev
M. Š. si je za počitek izbrala, da bi plesala. Izbrala si je glasbo iz zgoščenke z instrumentalno
glasbo, ki ji je všeč. Na začetku je želela plesati sama, vendar je bila pri tem negotova, saj je
čutila, da jo drugi otroci opazujejo. Zato je povabila k sebi deklico K. S., s katero sta
nadaljevali ples v paru. Deklici sta uživali, vendar sta na svojo željo zaključili s plesom po
približno petnajstih minutah. Pri plesu sta bili najprej gibalno aktivni, gibi so bili bolj
premišljeni, pospremljeni s komentarji, kasneje pa je motivacija pri obeh upadla, tudi
intenzivnost gibanja je bila manjša. Počitek sta nadaljevali z igro v kotičku na debelejših
penah za počitek in po krajšem pogovoru tudi zaspali.
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Slika 23: Počitek po želji – M. Š.

Slika 24: Počitek po želji – M. Š.

Datum: 18. 1. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deklica P. D., starost: 4 leta 3 mesece
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deklica E. R., starost: 4 leta 11 mesecev
P. D. si je za izbrala, da ne bi spala, sestavljala bi puzzle z E. R. To smo ji v kotičku tudi
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omogočili. Odločila se je, da bo sestavljala sestavljanko o muckih. Z Emo sta pokazali kar
precej vztrajnosti. Posebej pa še Patricia, ki drugače ne vztraja toliko časa pri tej dejavnosti.
Kasneje jima je pri sestavljanju pomagal še Aljaž.

Slika 25: Počitek po želji – P. D.

Slika 26: Počitek po želji – P. D.

Datum: 21. 1. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deklica L. K., starost 4 leta
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deklica E. R., starost: 4 leta 11 mesecev
L. K. si je želela, da bi imela rdečo blazino, ki bi jo naredili v vrtcu. Pri izdelavi je sodelovala
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po svojih močeh tudi sama. Pri izdelavi blazinice je E. R. postavila vprašanje, zakaj delam
blazinico za L. K. in ne zanjo. Pojasnila sem ji, da si je ona izbrala za počitek blazinico, drugi
otroci pa so si zaželeli nekaj drugega. L. K. je pri počitku poleg blazinice imela še svojo
igračo in knjigo. Blazinico si je večkrat namestila in prelagala. S prijateljico E. R. sta se nekaj
časa pogovarjali, kmalu pa je L. K. zaspala.

Slika 27: Počitek po želji – L. K.

Slika 28: Počitek po želji – L. K.
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Slika 29: Počitek po želji – L. K.

Datum: 22. 1. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deček M. S., starost: 4 leta 8 mesecev
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deček M. R., starost: 4 leta 4 mesece
M. S., si je zamislil počitek tako, da se bo z M. R. igral namizno igro s pravili Miške. Pri igri
je Matic večkrat opozoril Miha na pravila pri tej igri in igro ves čas tudi komentiral. Igro sta
nekajkrat ponovila do odhoda Matica domov. Igre nista spreminjala in sta bila pri njej
vztrajna.

Slika 30: Počitek po želji – M. S.
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Slika 31: Počitek po želji – M. S.

Datum: 23. 1. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deček M. R., starost: 4 leta 4 mesece
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deček J. B. N., starost: 4 leta
M. R. si je za počitek izbral, da bo v kotičku barval medvedka, ki ga bo sam narisal že prej.
M. R. si je pripravil medvedka, ki ga je narisal in ga v začetnem času počitka pobarval. Pri
tem je bil nasmejan in je vidno izražal svoje zadovoljstvo z obrazno mimiko. M. R. si je izbral
za skupno igro prijatelja J. B. N., a ga danes ni bilo v vrtec, zato si je izbral M. S. Po odhodu
M. S. domov pa je šel počivat na peno in zaspal.

Slika 32: Počitek po želji – M. R.
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Slika 33: Počitek po želji – M. R.

Datum: 24. 1. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deček M. L., starost: 4 leta 10 mesecev
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deček J. S., starost: 4 leta 3 mesece
M. L. si je za počitek izbral ogled risanke. Kljub temu, da si je kot prijatelja pri počitku izbral
J. S., je najprej povabil k gledanju risanke prijatelja M. S., ki se je igral pri mizi zraven
kotička za počitek. Skupaj sta si ogledala dve risanki, ki jih je izbral M. L., nato je M. S. odšel
domov. Zatem je M. L. vprašal J. S., če pride k njemu v kotiček za počitek. J. S. je kljub
temu, da je bil utrujen, pristal. Takšna oblika počitka jima je bila zelo všeč. Kasneje so se jima
pridružili še trije otoci, ki niso zaspali. Ta dan so tudi ostali otroci počivali krajši čas. Mislim,
da je bil vzrok, da je bil hrup v igralnici intenzivnejši kot običajno, ko poslušajo
instrumentalno glasbo.

51

Slika 34: Počitek po želji – M. L.

Slika 35: Počitek po želji – M. L.

Datum: 25. 1. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deček A. P., 4 leta 8 mesecev
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deček M. L., starost: 4 leta 10 mesecev
Deček A. P. si je za počitek po želji izbral, da bi se lahko igral z igračko, ki jo bo prinesel s
seboj od doma. Prinesel je dinozavra ter knjigo o dinozavrih. S prijateljem sta počivala na
debelejših penah, se igrala, gledala sta tudi druge knjige o živalih. Njuno igro in počitek je
zmotila mamica od A. P., ki ga je prišla ta dan prej iskat v vrtec. Deček ni hotel domov, dejal
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je, da to ni pošteno, ampak je žal moral domov, ker mamica ni imela druge možnosti.
Dogovorili smo se, da bo svojo izbiro počitka ponovil drugič.

Slika 36: Počitek po želji – A. P.

Slika 37: Počitek po želji – A. P.

Datum: 29. 1. 2013
Otrok, ki si je izbral današnjo obliko počitka: deček J. B. N., starost: 4 leta
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deklica Z. R., starost: 4 leta 2 meseca
J. B. N. si je izbrano obliko počitka zamislil tako, da bi prinesel od doma svojo igračo in bi z
njo spal na blazini. S seboj je prinesel karte. Najprej se je z njimi igral sam, Z. R., ki je bila z
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njim v kotičku, pa si je čas krajšala z gledanjem in glasnim »branjem« pravljice. J. B. N. pa jo
je pozorno poslušal. Kasneje pa sta se skupaj igrala in zabavala v kotičku, J. B. N. pa je tudi
zaspal.

Slika 38: Počitek po želji – J. B. N.

Slika 39: Počitek po želji – J. B. N.

Datum: 30. 1. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deček T. Z., starost: 3 leta 5 mesecev
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deklica M. Š., starost: 4 leta 4 mesece
T. Z. si je za počitek izbral »rumeni počitek«, zaželel si je, da bi lahko bral časopis.
Omogočili smo mu počitek v rumeni barvi (rumeno posteljnino, rumeno sonce - mehko
54

igračo, blazinico, rumeno odejo) in pa seveda časopis. Poleg njega je počivala deklica M. Š.,
ki jo je povabil k sebi na »rumeni počitek«. Sprva je v kotičku bolj opazoval urejenost
»rumenega kotička«, časopis je imel še zložen, v roki sonce in ležal. Kasneje pa je časopis
razgrnil in »bral«. Časopis je delil tudi s svojo prijateljico M. Š. Nekaj časa se je skrival pod
svojim rumenim pregrinjalom, kasneje pa od utrujenosti zaspal.

Slika 40: Počitek po želji – T. Z.

Slika 41: Počitek po želji – T. Z.

Datum: 7. 2. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deček V. M., starost: 4 leta 5 mesecev
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deček T. Z., starost: 3 leta 4 mesece
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V. M. si je za počitek izbral, da bi »gledal Nejca, od Tine«. Nejc je družinski prijatelj, s
katerim se druži v popoldanskem času in ne hodi v vrtec. V vrtec je s seboj prinesel
fotografijo dečka Nejca. Med počitkom je najprej fotografijo dalj časa opazoval sam, šele
kasneje je bil pripravljen fotografijo pokazati vrstniku, ki ga je povabil s seboj kotiček. Deček
je pri svoji izbiri vztrajal ves čas počitka, kljub temu, da ni zaspal, ni motil drugih otrok, ki so
spali.

Slika 42: Počitek po želji – V. M.

Slika 43: Počitek po želji – V. M.
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Datum: 14. 2. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deklica K. S., starost: 5 let
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: vzgojiteljica Tatjana
Za počitek si je K. S. izbrala, da bi delala ladjico s Tatjano. Pri ustvarjanju je bila aktivna,
uporabljala je različne barve, za občasno pomoč pa je prosila Tatjano. Deklica je bila ob
končanem ustvarjanju že vidno utrujena, saj sicer zaspi med prvimi. Dejavnost, ki si jo je
izbrala sama, je zaključila takrat, ko je bil njen izdelek (ladjica) dokončan tako, kot si je
zamislila že prej. Želela je, da ji postavimo ležalnik in po dejavnosti je tudi takoj zaspala.

Slika 44: Počitek po želji – K. S.

Slika 45: Počitek po želji – K. S.
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Slika 46: Počitek po želji – K. S,

Datum: 15. 2. 2013
Otrok, ki si je izbral obliko počitka: deklica A. M., starost: 4 leta 5 mesecev
Izbrani otrok, s katerim želi počivati: deklica E. L., starost: 5 let 2 meseca
Deklica A. M. si je za počitek po želji izbrala, da bi se igrala v telovadnici. S seboj je povabila
prijateljico E. L. V telovadnici sta si izbirali različna sredstva ter se razgibali in sproščali.
Deklici sta bili ves čas gibalno zelo aktivni, imeli sta na voljo velik prostor samo zase. Bili sta
vidno zadovoljni. Po vrnitvi v igralnico je deklica A. M. takoj izrazila željo, da bi šla počivat,
ker je utrujena, in tudi takoj zaspala. Druga deklica pa se je pridružila igri vrstnikov pri mizi.
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Slika 47: Počitek po želji – A. M.

Slika 48: Počitek po želji – A. M.
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8.2.3 EVALVACIJA PROJEKTA

Projekt »Kakšen bi bil moj počitek po želji« je po mojem mnenju zelo dobro uspel. Ključna
cilja, ki sem si ju zastavila, sem uresničila. Otroci so dobili možnost soustvarjanja
vsakdanjega življenja v vrtcu. Začutili so, da je njihova želja uresničena in da so v tem med
seboj enakopravni. Že njihov pogled, ko sem jim predstavila možnost izbire, mi je dal vedeti,
da so navdušeni in po drugi strani presenečeni, da imajo to možnost. Na raziskovalno
vprašanje, ali je mogoče spremeniti počitek in spanje v oddelku tako, da pri tem aktivno
sodelujejo (izbirajo in soodločajo) otroci, lahko odgovorim pritrdilno.

Zbiranje idej in želja sem si kot odrasla oseba predstavljala malo drugače. Mislila sem, da bo
vsaj ena želja, ki je ne bomo mogli uresničiti, vendar so me presenetili in si zaželeli zgolj
dejavnosti, ki smo jih lahko uresničili. Presenetilo me je tudi to, da si je večina otrok izmislila
stvari, ki jih delajo med spontano igro. S tem se po končanem zbiranju nisem več
obremenjevala in se osredotočila predvsem na zbrane ideje. Skupaj z otrokom sem se
dogovorila, kako bi njegov počitek potekal. To željo sva mu potem skupaj z vzgojiteljico
uresničili.

Počitek pri otrocih je potekal umirjeno. Vsak otrok je imel dan, ko je sam izbral, kaj in s kom
bo delal v času počitka. Menim, da je večini otrok ta dan predstavljal nekaj posebnega. Že
med spontano igro v dopoldanskem času sem večkrat zasledila, da so se otroci med seboj
pogovarjali o počitku. Zanimivo je bilo tudi to, da se med seboj niso prepirali, kdaj bo kdo na
vrsti. Mislim, da sva z vzgojiteljico to dosegli tako, da sva veliko časa namenili pogovoru o
tem, da bo vsak otrok prišel na vrsto, da ne bomo nikogar izpustili in da bo vsaka želja
uresničena.

Izvajanje projekta sem doživljala kot nekaj pozitivnega, dobrega za otroke. Nasmehi pri
otrocih so mi velikokrat dali vedeti, da delam prav in da v tem uživajo. Tudi sodelavci v enoti
vrtca so se nanj pozitivno odzvali. Ves čas so spraševali, kakšen projekt izvajamo in mislim,
da sem dala marsikomu idejo, da tak počitek izvede tudi v svoji skupini. Menim, da bi moral
vsak otrok dobiti možnost, da soodloča pri vsakdanjih dejavnostih v vrtcu.

Na koncu projekta sem se vprašala, kako bi ga lahko nadgradili. Prišla sem na idejo, da bi
otrokom znova dala možnost izbire pri počitku in spanju. Z otroki smo naredili kratko
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evalvacijo projekta in že začeli z novim. Otroke sem vprašala, kako jim je bil všeč tak
počitek, ali radi počivajo, kaj jim je bilo všeč pri počitku, kaj bi si izbrali, če bi še enkrat
lahko povedali svoje želje in s kom bi to radi počeli. Nadgradnja projekta bi bila, da se
majhna skupina otrok med seboj dogovori za njihov skupini počitek po želji. In tako bi nastal
projekt Kakšen bi bil naš skupni počitek po želji. Še vedno bi bile uresničene vse njihove
želje, saj bi se menjali in si uresničevali želje posameznika.

Otrokom je bil počitek po njihovi želji zelo všeč. Najbolj jim je bilo všeč to, da so lahko sami
izbirali, kaj se bodo igrali in s kom. Pri vprašanju, kaj jim je bilo najbolj všeč pri počitku, sem
največkrat dobila odgovor, da so se lahko igrali s svojim prijateljem in s tisto dejavnostjo, ki
so jo izbrali. Ko sem jih znova vprašala, katero dejavnost bi si izbrali, če bi še enkrat lahko
izbirali, sem dobila veliko odgovorov, da bi gledali risanko. Za prijatelja si je veliko otrok
izbralo enega dečka. Sklepam, da je deček zelo priljubljen med otroki, všeč jim je bila tudi
dejavnost, ki si jo je izbral deček za svoj počitek po želji (glej Prilogo 2).
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9 ZAKLJUČEK
Pred začetkom raziskovanja sem si zastavila več raziskovalnih vprašanj, odgovore nanje pa
sem skušala pridobiti s pomočjo anketnih vprašalnikov za strokovne delavce Vrtca Tržič in
izvajanjem projekta z otroki »Kakšen bi bil tvoj najljubši počitek«.

Na raziskovalno vprašanje, kako ravnajo strokovni delavci Vrtca Tržič pri počitku in spanju
otrok, sem dobila odgovore, ki kažejo na to, da počitek in spanje potekata tako, da polovica
otrok zaspi v času počitka, dobra tretjina otrok pa mora počivati, vendar po določenem času
(20–30 minut) lahko vstanejo in se igrajo. Med pomembnejšimi ugotovitvami raziskave bi
izpostavila, da otroci glede počitka največrat nimajo možnosti izbire, ali pa se to dogaja
redko. Zelo malo strokovnih delavcev otrokom daje možnosti izbire. Še največ jo dajejo pri
tem, kaj bo imel otrok pri počitku ob sebi. Poudarila bi tudi, da strokovni delavci pripravijo
dejavnosti za nespeče otroke, vendar bi bilo potrebno razmisliti o vrsti dejavnosti, da bi bile
bolj raznovrstne. Pred raziskovanjem sem nekaj odgovorov predvidevala in lahko rečem, da
me odgovori niso presenetili, saj sem pričakovala, da večina strokovnih delavcev še vedno
ravna tako, da morajo vsi otroci počivati na ležalnikih. Menim, da bo potrebno še veliko truda
in volje, da se bo to spremenilo.

Dobljene ugotovitve so primerljive z raziskavo, ki jo je leta 2012 opravila svetovalna delavka
Vrtca Tržič in je opisana v Prilogi 3. Pridobljeni rezultati se skladajo tudi z že opravljeno
raziskavo M. Batistič Zorec (2010), s katero sem primerjala svoje rezultate. V večini primerov
še vedno vsi otroci vsaj ležejo k počitku. Menima, da bi otroci morali imeti pravico, da se
sami odločijo, kaj bodo počeli med počitkom in kako. Prav je, da jim damo možnost
soodločanja tako pri dnevni rutini kot pri vodenih dejavnostih.

Pri spreminjanju počitka in spanja si strokovni delavci lahko pomagajo s projektom, ki sem ga
sama izvedla z otroki. Otrokom sem dala možnost soodločanja pri načrtovanju počitka v
oddelku. Počitek sem spremenila tako, da so bili otroci aktivni udeleženci v projektu. Njihove
želje sem upoštevala in jim jih izpolnila. Menim, da bi lahko vsi otroci, predvsem pa otroci v
oddelkih drugega starostnega obdobja, imeli možnost soodločanja, kot so jo imeli otroci v
omenjenem oddelku.
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Strokovni delavci se moramo naučiti, da prisluhnemo otrokom in njihovim željam. Zavedam
se, da bodo spremembe težke in bodo trajale dalj časa, vendar verjamem, da bomo z
vztrajnostjo dosegli, da bomo bolj upoštevali otrokove potrebe, želje in interese. Pri pisanju
diplomske naloge sem se naučila, da je zelo pomembna participacija otrok in jo bom zagotovo
bolj pogosto vključevala v svoje delo z otroki.
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11 PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik za strokovne delavce Vrtca Tržič

ANKETNI VPRAŠALNIK
V okviru diplomske naloge na temo dnevna rutina in prikriti kurikulum želim izvedeti, kako
potekata počitek in spanje v Vrtcu Tržič. Anketni vprašalnik je namenjen strokovnim
delavcem Vrtca Tržič in je anonimen. Podatke, pridobljene z vašim sodelovanjem, bom
uporabila za študijske namene.
Monika Meglič

Prosimo vas, da pri prvih štirih vprašanjih obkrožite ustrezen odgovor!

1. Spol:
a. moški
b. ženski

2. Delovna doba:
a. do 5 let
b. 5 – 10 let
c. 10 – 20 let
d. 20 – 30 let
e. nad 30 let

3. Delovno mesto:
a. vzgojitelj
b. pomočnik vzgojitelja

4. Starost skupine, v kateri delate:
a. 1 – 2 leti
b. 2 – 3 leta
c. 3 – 4 leta
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d. 3 – 5 let
e. 4 – 5 let
f. 4 – 6 let
g. 5 – 6 let
h. kombinirani oddelek

5. Kako poteka počitek in spanje v vašem oddelku? Obkrožite en odgovor.
a. vsi otroci v času počitka spijo
b. vsi otroci ležejo k počitku, kdor ne zaspi, počiva na ležalniku
c. vsi otroci ležejo k počitku, kdor ne zaspi, dobi igračo
d. vsi otroci ležejo k počitku, kdor ne zaspi, lahko vstane in se igra (nadaljujte z vpr. 6)
e. spat gredo otroci, ki potrebujejo spanje
f. noben otrok ne počiva oz. spi
g. drugo: ________________________________________
Nadaljujte z vprašanjem 7., razen tistih, ki ste izbrali odgovor d.!
6. Samo za anketirance, ki so pri 5. vprašanju izbrali odgovor d! Koliko časa otrok približno
leži na ležalniku, dokler ne vstane? Obkrožite en odgovor.
a. manj kot 15 minut
b. 15 – 20 minut
c. 20 – 30 minut
d. nad 30 minut

7. Kako reagirate v primeru, ko opazite, da je otrok zaspan že v dopoldanskem času?
a. ponudim mu mirno mesto za počitek
b. otroka preusmerim v dejavnosti
c. drugo:_________________________________________

8. Katere načine za umirjanje uporabljate pri otrocih? Obkrožite lahko več odgovorov.
a. Pravljica
b. Glasba (klasična, umirjena)
c. Glasbena pravljica
d. Petje
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e. Igranje na instrumente
f. Noben od otrok ne počiva
g. Drugo: _________________________________________

9. Naslednje trditve se navezujejo na vaše ravnanje pri počitku in spanju otrok. V kolikšni
meri otrokom dopuščate možnosti izbire? Če ste pri 5. vprašanju odgovorili, da (f) »noben
otrok ne počiva oz. spi« preskočite to vprašanje. Ustrezno označite odgovor z oznako X.

Nikoli

Redko

Občasno Pogosto Vedno

Otroci lahko izberejo, ali bodo počivali.
Otroci

lahko

izberejo,

kdaj

bodo

počivali.
Otroci lahko izberejo, kje bodo počivali.
Otroci si lahko sami izberejo, ob kom
bodo imeli ležalnik.
Otroci si lahko sami izberejo, koliko časa
bodo počivali.
Otroci si lahko sami izberejo, kaj bodo
imeli ob počitku pri sebi (npr.
igračko).
Otroci se sami odločijo, katera oblačila si
bodo pred počitkom slekli.

10. Kdaj pripravite ležalnike za počitek oz. spanje? Če ravnate različno, navedite, kdaj to
najpogostejše naredite. Obkrožite en odgovor.
a. Po malici
b. Ko so otroci zunaj
c. Pred kosilom
d. Med kosilom
e. Po kosilu
69

f. Ležalniki so več čas postavljeni
g. Ne potrebujemo ležalnikov, ker otroci ne počivajo

11. Ali pripravite dejavnosti za nespeče otroke? Obkrožite en odgovor.
a. da
b. ne
c. vsi otroci zaspijo

Če ste odgovorili DA, napišite, katere dejavnosti ste izvajali DANES in kako.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hvala za sodelovanje!
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Priloga 2: Evalvacija projekta skupaj z otroki in nadaljevanje v nov projekt »Kakšen bi
bil naš skupni počitek po želji«
• Vprašanja:
o Ali rad počivaš?
o Ali ti je bil všeč počitek po tvoji želji?
o Kaj ti je bilo najbolj všeč?
o Kaj bi si izbral, če bi si še enkrat lahko zaželel svoj najljubši počitek?
o S kom bi počival?
•

Odgovori:
o Jernej Benjamin: Všeč so mi bile moje karte. Počival bi z blazinico za spat, ki bi
bila majhna in mehka. Počival bi z Matejo.
o Aljaž Povalej: Všeč mi je bilo to, da sem spal, ker sem se odpočil. Za počitek bi
še vedno rad imel igračko. Počival bi z Marcelom.
o Miha: Všeč mi je bilo to, da je bilo lepo, imel sem se dobro. Za počitek bi s igral
z Marcelom z avtomobili.
o Katarina: Všeč mi je bila ladjica, ker sem jo sama naredila. Za počitek bi
izdelovala pricesko s Patricio.
o Patricia: Všeč so mi bile živali. Sestavljala bi sestavljanko »gasilca« z Marcelom.
o Jan: Z Ryanom sem se rad igral. Za počitek bi sestavljal sestavljanko »punčko« z
Lucijo.
o Eva: Z Zojo sva prijateljici, všeč mi je bilo, da sva skupaj gledali knjige. Za
počitek bi še vedno rada gledala knjige z Zojo.
o Marcel: Vse mi je bilo všeč, najbolj pa gledanje risank. Za počitek bi šel v
telovadnico z Mihom.
o Kaja: Všeč mi je bilo, da sem gledala knjigo o lisički, ker je bila lisička. Za
počitek bi šla v kotiček, kjer bi se z Ano igrala z dojenčki.
o Ana: Všeč sta mi bila tobogan in trampolin. Za počitek bi rada prinesla sliko od
Žaka. Počivala bi s Emo.
o Jaka: Všeč mi je bilo, ker sva z Marcelom gledala risanke in ker sva z Manco
počivala. Za počitek bi z Marcelom gledal risanko Tom in Jerry.
o Mateja: Všeč mi je bilo to, da je bila Rebeka zraven. Za počitek bi rada
sestavljala z Evo.
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o Lucija: Všeč mi je bilo to, da mi je bilo lepo. Za počitek bi gledala knjige z Emo.
o Vid: Všeč mi je bila slika od Nejca. Za počitek bi izbral lutke in Aljaža Prezlja.
o Aljaž Prezelj: Všeč mi je bilo, da sva se igrala z živalmi. Za počitek bi se igral s
kockami in z Marcelom.
o Ema: Všeč mi je bilo, da sem jedla sadno solato, bilo mi je zabavno, ker lahko
izbiram. Za počitek bi gledala risanke z Marcelom.
o Tilen: Všeč mi je bilo zato, ker mi je bilo lepo tam spati. Za počitek bi z
Marcelom druge otroke gledala, kako spijo.
o Manca: Všeč mi je bilo, da sem plesala in da sem potem počivala na peni. Za
počitek bi z Marcelom gledala risanke.
o Zoja: Všeč mi je bilo, ker sem imela Evo zraven. Za počitek bi z Ryanom gledala
knjige.
o Rebeka: Všeč mi je bilo, da sem počivala z zajčkom. Za počitek bi se igrala z
Matejo in poslušala pravljico.
o Matic: Bilo mi je všeč. Za počitek bi risal risbico z Manco.
o Anže: Všeč mi je bilo, da sva bila z Marcelom skupaj. Za počitek bi se igral s
kockami z Marcelom.
o Ryan: Všeč so mi bile kocke. Rad počival v vrtcu, ker je najboljše. Za počitek bi
risal z Emo.
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Priloga 3: Rekonceptualizacija časa v Vrtcu Tržič
V času od oktobra do decembra 2012 je pod vodstvom svetovalne delavke Nataše Brzin
potekalo spremljeanje počitka in spanja v vseh oddelkih vrtca Tržič, v času od 12.00 do 14.30
ure.

Analiza je oblikovana po starostnih skupinah:
•

oddelki 4–6 let,

•

oddelki 3–4 let in kombinirani oddelki,

•

oddelki 1–3 let.

Oddelki 4–6 let

Priprava prostora za počitek

V devetih oddelkih počivajo na ležalnikih (nekaj v kombinaciji z blazinami). V enem oddelku
počivajo na blazinah, kjer si otroci sami pripravijo blazino in posebej blazino za glavo.
Prostor, kje kdo počiva je določen. Počivajo 15–20 minut.

V sedmih oddelkih otroci nimajo stalnega mesta in se ležalniki za otroke razporedijo
priložnostno, kjer je prostor. Ponekod se za posamezne otroke določi prostor za počitek,
predvsem v primerih, ko posameznik potrebuje poseben mir ali moti druge otroke ali dolgo
spi. V treh primerih se ležalniki vedno postavijo na stalno mesto. V dveh primerih si otroci
sami izberejo prostor za počitek (ležalniki niso označeni oziroma se otroka povpraša, kje se
mu postavi ležalka).

Ležalniki v vseh primerih postavijo odrasle osebe, največkrat pomočnice vzgojiteljice, pri tem
so ponekod vključeni tudi otroci. V dveh primerih si otroci sami pripravijo blazine za glavo.

V večini primerov so ležalniki postavljeni že pred kosilom. Zaradi prostorske stiske pa nekaj
ležalnikov postavijo po kosilu, ko zložijo mize. V večini oddelkov so ležalniki razporejeni en
zraven drugega, v petih primerih spijo otroci v vrsti, z glavo naslednji z nogami. Povsod
imajo malo prostora in zato tudi malo možnosti odmaknjenega počitka.
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V enem oddelku 5–6 let otroci ne hodijo počivat. Po kosilu se vsi otroci zaposlijo pri mizah.
V opazovanem primeru so lahko ličkali koruzo, trgali suho cvetje, strigli liste. V nadaljevanju
so vsi barvali pobarvanko na temo promet (projekt). Pri tem so bili otroci usmerjeni k
natančnosti in vztrajnosti (morali so paziti kako barvajo, vsi so morali pobarvati vsaj nekaj
delov slike). Otroci so bili usmerjeni, nekateri opozorjeni k tihemu pogovoru, saj je namen, da
so otroci v tem času v tihem vzdušju. Po razgovoru vzgojiteljica pove, da se otrokom ponudil
tudi možnost počitka, vendar le en deček želi počivat. Občasno bodo počivali na blazinah vsi
otroci ali tisti, ki bodo utrujeni.

Možnost izbire počivati počivati/nepočivati

V enem oddelku, kot je bilo že omenjeno otroci ne gredo počivat, v enem oddelku dva otroka
ne gresta počivat in se igrata pri mizah. V ostalih oddelkih se otrokom ne ponudi izbira
počivati ali ne počivati. Na začetku gredo vsi otroci počivat, razlikuje se čas počitka. V štirih
oddelkih hodijo po kosilu domov – eden do pet otrok. Nekaj tudi zato, ker v vrtcu ne zaspijo
(povedo vzgojiteljice).

Priprava na počitek

V vseh oddelkih so otroci samostojni: sami odhajajo na stranišče, se za počitek slečejo in
pospravijo oblačila. V nobenem oddelku ne hitijo, priprave na počitek tečejo utečeno,
sproščeno. Otroci imajo čas, da pojedo v miru, se gredo umit in se pripravijo na spanje. Med
seboj se pogovarjajo, ni opaziti čakanja. V večini oddelkov odrasli osebi le usmerjata in
spodbujata posamezne otroke. V tem času se pospravi za kosilom.

Uspavanje, umirjanje

V vseh oddelkih je opazen ritual uspavanja. V večini odrasli osebi pokrijeta otroke, z njimi
poklepetata, jih pobožata. V enem primeru jim vzgojiteljica zapoje uspavanke. V osmih
oddelkih vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice prebere pravljico ali zgodbo v nadaljevanju,
v večini v dogovoru z otroki ali izbere pravljico posamezni otrok. V štirih primerih se po
prebrani pravljici predvaja še umirjena glasba. V dveh oddelkih se takoj predvaja umirjena
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glasba, v enem primeru se obe odrasli usedeta k otrokom in jih božata, v drugem primeru se
otroke pusti, da se sami umirijo.

Discipliniranje telesa ni opazno v nobeni skupini, otroke se pusti, da na ležalnikih ležijo,
sedijo, se premikajo, v začetku pogovarjajo in se igrajo z igračami ali ninicami (4 oddelki). V
enem oddelku gledajo knjige in se igrajo ves čas počitka. V štirih oddelkih se odrasli osebi
usedeta med otroke, jih božata, umirjata.

Večjih težav z umiritvijo otrok ni v nobenem oddelku, le v nekaj primerih so vzgojiteljice, ali
pomočnice vzgojiteljic opozorile posamezne otroke, sicer pa se otroci ob poslušanju pravljic
dokaj hitro umirijo sami. V večini oddelkov vsi otroci poslušajo pravljico.

Čas počivanja

V oddelkih 4–6 let začno s počitkom ob različni uri:
• dva oddelka ob 12.20 uri,
• en oddelek ob 12.25 uri,
• trije oddelki ob 12.30 uri,
• dva oddelka ob 12.40 uri,
• en oddelek ob 12.45 uri,
• en oddelek ob 13.00 uri.
Začetek počitka je odvisen, kdaj skupina pride z igrišča, sprehoda, odvisno je od jedilnika,
kako hitro otroci pojedo, števila otrok in podobno.

Koliko otrok in kdaj zaspijo

V oddelkih 4–6 let je čas, ko otroci zaspijo različen:
• V petih oddelkih zaspi v časovnem razmiku od 15 do 20 minut.
• Večina otrok v oddelkih 4–6 let zaspi v časovnem razmiku od 30 do 35 minut in v
dveh oddelkih zaspijo vsi otroci.
• V dveh oddelkih zaspijo približno po 50 minutah.
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Podatki nam nakazujejo, da v starejših oddelkih še vedno zaspi veliko otrok, večina otrok
potrebuje povprečno 30 minut časa, da zaspijo.

Število otrok, ki ne zaspi, konec počitka – čas ko otroci vstanejo

V povprečju pri najstarejših oddelkih ne spi 31 % otrok, povprečno končajo s počitkom in
vstanejo po 30 minutah. V času počitka so otroci na ležalkah, v večini so tiho, v nekaterih
oddelkih se igrajo z ninicami in igračami. Otroci so v večini mirni, posamezniki se igrajo na
ležalkah. Posebnih opozoril pri tem ni bilo opaziti.

Kaj delajo otroci, ki ne zaspijo, možnost izbire sledenje potrebam

V vseh oddelkih v tem času poteka igra, ki si jo otroci izberejo med ponujenimi dejavnostmi.
V povprečju so v oddelkih ponujene tri različne dejavnosti ali igre: risanje, gledanje revij in
slikanic, sestavljanke, konstruktorji in lego kocke, oblikovanje s trakovi, striženje lutk iz
papirja, igra Človek ne jezi se. V dveh oddelkih odidejo na hodnik (lego kotiček, knjižni
kotiček). V vseh oddelkih je igra tiha, otroci so umirjeni med seboj se tiho pogovarjajo. Otroci
se v večini oddelkov igrajo sami, vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljic igri sledijo ali jo
usmerjajo, v posameznih oddelkih se vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice vključi v igro
neposredno.

Prebujanje otrok, izbira aktivnosti

Prvi otroci se začnejo prebujati ob 13.45 uri, v večini oddelkov okoli 14. ure. Najdlje spijo v
enem oddelku, kjer se prvi otroci zbudijo šele ob 14.20 uri. V večini oddelkov končajo
s počitkom do 14.30 ure.

Ko se otroci prebujajo se otroke v večini pozdravi, ogovori. V posameznih oddelkih se otroke
opozori naj gredo na stranišče. Ponudi se jim čaj in kruh. Otroci se spontano priključijo
budnim otrokom. Otroci se zbujajo v večini počasi, vzamejo si čas in se postopno vključijo v
igro. Pomočnice vzgojiteljic sproti pospravljajo ležalnike.
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Domov začnejo odhajati po 14 uri, v posameznih oddelkih otroke zbudijo, ker prej pridejo po
njih starši, v enem oddelku je bilo potrebno zbuditi 3 otroke. Najdlje spijo posamezni otroci
do 14.55 ure.

Oddelki 3–4 let in kombinirani oddelki

Priprava prostora za počitek

V sedmih oddelkih se ležalniki postavijo pred kosilo, v enem primeru le občasno postavijo
ležalnike prej. V eni enoti imajo za počitek poseben prostor. V večini primerov so ležalniki
razporejeni edzraven drugega, odvisno je od prostorskih zmožnosti in od števila otrok v
določenem dnevu. V štirih primerih so otroci razporejeni tako, da imajo skupaj glave. V
sedmih oddelkih imajo otroci stalni prostor kjer ležijo.

Možnost izbire počivati ne-počivati

Počivat gredo v vseh oddelkih vsi otroci. V eni enoti starejši oziroma vsi, ki želijo, vstanejo
po 15 minutah. V enem oddelku dva otroka vstaneta po 30 minutah.

Priprava na počitek

V vseh oddelkih je rutina utečena, delo med vzgojiteljico in pomočnico je razdeljeno. Ko se
otroci

vrnejo iz umivalnice se jih spodbuja, usmerja k samostojnemu slačenju. V vseh

oddelkih so posamezni otroci, ki potrebujejo še pomoč. Otroke se usmerja, da pospravijo
oblačila. V posameznih oddelkih ima še nekaj otrok za spanje plenice. Vzdušje je umirjeno,
povsod imajo dovolj časa.

Uspavanje, umirjanje

Ko so vsi otroci na ležalnikih, v večini oddelkov odrasli osebi otroke pokrijeta, individualno
poklepetata s posameznimi otroki, ponekod se poboža vsakega otroka. Po večini se
pogovarjajo bolj tiho in umirjeno, kar pripomore, da se spontano umirjajo tudi otroci.
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V sedmih oddelkih se otrokom prebere pravljica, in v nadaljevanju se predvaja umirjena
glasba. V enem primeru se predvaja samo umirjena glasba. V štirih oddelkih se vzgojiteljica
ali pomočnica vzgojiteljice usede k posameznim otrokom in jih boža, da se umirijo. Igrače
oziroma ninice imajo v vseh oddelkih posamezni otroci. Otroci se v vseh oddelkih zelo hitro
umirijo. V enem oddelku pripoveduje izmišljarijo starejša deklica in kasneje starejši otroci
zapojejo uspavanko mlajšim otrokom, jih pobožajo za lahko noč.

Čas počivanja

V oddelkih 3–4 let in kombiniranih oddelkih imajo kosilo ob 11.45 uri.
S počitkom pričnejo:
• 2 oddelka ob 12. uri,
• 1 oddelek ob 12.10 uri,
• 3 oddelki ob 12.15 uri,
• 2 oddelka ob 12.20 uri,
Koliko otrok in kdaj zaspijo

V šestih oddelkih spijo vsi otroci, v enem oddelku nista zaspali dve deklici in starejši otroci v
eni enoti.

V večini oddelkov zaspi več kot polovica otrok od 12.15 ure do 12.30 ure. V šestih oddelkih
zaspijo vsi otroci od 12.45 do 13. ure.

V tem času odide ena odrasla oseba na odmor, največkrat pomočnica vzgojiteljice.
Vzgojiteljice urejajo pisno dokumentacijo, posamezne pomočnice opravijo tudi druge zadeve
(šiljenje, izdelava daril, didaktični material).
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Kaj delajo otroci, ki ne zaspijo, možnost izbire, sledenje potrebam

V enem oddelku nista zaspala dva otroka, izbrala sta si barvanje in sestavljanko. Z njima se je
pri mizah pogovarjala praktikantka. V eni enoti sledi počitku prosta igra v vseh kotičkih po
izbiri otrok, počitek imajo v drugi igralnici.

Prebujanje otrok, izbira aktivnosti

Prvi otroci se začnejo prebujati ob 13.30 (v dveh oddelkih), v enem oddelku ob 13.45 uri, v
treh oddelkih ob 13.50 uri in ostali okoli 14 ure.

Otroci se prebujajo v večini oddelkov postopno, kar omogoča individualno pomoč pri
oblačenju, katero potrebuje vsaj še polovica otrok. V vseh oddelkih se previje oziroma
preobleče otroke, ki so imeli v času počitka plenice. Otroke se pospremi na stranišče in
kasneje povabi k igri. V petih oddelkih se jim ponudi čaj in kruh, pri malici se otroci zadržijo
kar nekaj časa.

Aktivnosti vseh oddelkih so podobne, ponudi se jim igre pri mizah, največ štiri vrste: knjige,
revije, sestavljanke, risanje, didaktične igre. Ker otroci po počitku kmalu odidejo domov so
pri posameznih aktivnosti le kratek čas. Pomočnice vzgojiteljic sproti pospravljajo ležalke,
pomagajo otrokom pri oblačenju, zato v večini igro otrok le opazujejo in usmerjajo.

Oddelki 1–3let

Priprava prostora za počitek

V sedmih oddelkih starih 1–3 let imajo otroci stani prostor za počitek. V dveh primerih
prostor ni stalen in sicer v enem primeru so ležalniki razporejeni v polkrogu in se razporedijo
glede na prisotnost otrok. V drugem primeru otroci iščejo svoj znak na ležalniku, to jim
predstavlja igro, kot uvod k počitku. Razen v enem oddelku se ležalke postavijo pred kosilom.
V teh oddelkih imajo več prostora, zato so ležalke lahko bolj razgibano razporejene po
prostoru. V osmih oddelkih imajo razporeditev takšno, da imajo otroci skupaj glave.

79

Možnost izbire počivati ne-počivati

Vsi otroci v teh oddelkih imajo potrebo po počitku, vsi zelo hitro zaspijo.

Priprava na počitek

V oddelkih 1–2 let se večina otrok previje pred kosilom, po kosilu se otroci umijejo, otroke se
pospremi, da se uležejo na svoje ležalke. V večini se jih navaja, da pospravijo svoje copate,
delno tudi svoja oblačila.

V oddelkih 2–3 let se nekateri otroci še previjejo, sicer pa vzgojiteljica in pomočnica otroke
spremljata pri umivanju, odhodu na stranišče in slačenju. Pri tem večina otrok še rabi pomoč.
V nobenem oddelku se ne hiti.

Uspavanje, umirjanje

Na začetku se otroke pokrije, zaželi se jim lahko noč. V treh oddelkih vzgojiteljica otroke
poboža z lutko, v dveh primerih lutka zapoje uspavanko. V sedmih oddelkih se vzgojiteljica
ali pomočnica vzgojiteljice usedeta k posameznim otrokom in jih božata. Čas uspavanja je
kratek. V oddelkih 1–2 let zelo hitro zaspijo vsi otroci (5–10 minut). Več kot polovica otrok
ima svoje ninice. Otroke se umirja tudi s tihim, umirjenim govorjenjem.

Čas počivanja , kdaj zaspijo

V oddelkih 1–2 let vsi otroci zaspijo:
• v enem oddelku do 11.55 ure,
• v dveh oddelkih do 12.20 ure (v enem primeru se en deček težje umiri).
V oddelkih 2–3 let vsi otroci zaspijo:
• v dveh oddelkih do 12.25 ure,
• v enem oddelku do 12.30 ure,
• v enem oddelku do 12.30 ure,
• v enem oddelku do 12.40 ure,
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• v enem oddelku do 12.50 ure.
Prebujanje otrok, izbira aktivnosti

Prvi otroci v oddelkih 1–3 let se začnejo prebujati od 13.30 do 14.05 ure.
Več kot polovica otrok se prebudi tja do 14.30 ure. Starši začnejo hoditi po otroke po 14.00
uri.

Otroci se povsod prebujajo postopno, počasi, nekateri se še pocrkljajo na ležalniku. Nikjer ni
bilo opaziti slabe volje, posamezni otroci so bili še zaspani. Pomočnice vzgojiteljic ali
vzgojiteljice otroke pozdravijo, nekatere jih objamejo. Določene otroke se previje, nekatere se
pelje na stranišče. Otroci potrebujejo pomoč pri oblačenju. Ko so otroci oblečeni, se jih v
večini posede za mizo, v petih oddelkih se jim ponudi kruh in čaj. Na mizah se ponudijo:
slikanice, sestavljanke, figurice živali, kocke, medvedke, namizno igro.

Pomočnice vzgojiteljic, vzgojiteljice obvladajo rutino in koordinirajo delo: pomagajo otrokom
pri oblačenju, previjajo, pospravljajo ležalke, spremljajo otroke pri mizah in oddajajo otroke
staršem.
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