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Ne iščemo »drugačnosti«, prepoznavamo raznolikost in se je veselimo 

Projekt Žabec in tujec vsebuje niz konceptualno in vsebinsko povezanih dejavnosti 

medkulturne vzgoje v predšolskem obdobju. V dejavnosti prepoznavanja individualnih razlik 

med otroki je postopoma vgrajeno prepoznavanje kulturnih, jezikovnih oz. skupinskih razlik 

med njimi oz. ljudmi nasploh. S tem smo poskušali prikazati, kako se na naraven in spontan 

način lotevamo občutljive tematike kulturne raznolikosti – na način, ki teh razlik ne prikazuje 

kot eksces, pač pa kot naravno danost. V praksi namreč neredko opažamo pristop utemeljen 

na posamezniku, ki je »drugačen« in je kot tak predmet prepoznavanja »drugačnosti«. Cilj 

medkulturne vzgoje v vrtcu torej ni spoznavanje drugačnih in njihovo prepoznavanje od tistih, 

ki to niso, pač pa zagotoviti otrokom dovolj izkušenj, da smo »vsi različni na različne 

načine«, kot pravi Amartya Sen (2006), Nobelov nagrajenec za mir; ta pristop na dolgi rok 

omogoča oblikovanje pozitivnega odnosa do raznolikosti ter oblikovanje notranje kulture 

vrtca, ki si prizadeva za dejavno strpnost.  

V začetnem delu se otroci srečajo z zgodbo, ki reprezentira vse elemente ksenofobne situacije, 

za katero je značilen vnaprejšnji odklonilen odnos do drugih in drugačnih oblikovan na osnovi 

predsodkov in stereotipov ter strahu. Že v predšolskem obdobju otroci oblikujejo prve 

posplošene negativne predstave o »drugih«, »drugačnih«; proces je neizogiben del 

socializacije oziroma vraščanja v kulturo. Zato je smiselno, da z različnimi dejavnostmi 

ozaveščamo te procese - vendar posredno, skozi zgodbe, v katerih se boleče stvari dogajajo 

živalim, s preigravanjem scenarijev, v katerih nastopajo lutke in skozi igro. Takšna 

preigravanja so varna, saj otroci projicirajo svoja čustva in stališča v »tretjo osebo«, kar je 

pomembno, saj se določeni otroci osebno prizadeti, ko se prepoznajo v vlogi »tujca« ali 

»drugačnega«. V večini slovenskih vrtcev so namreč predšolske skupine jezikovno in 

kulturno mešane, zato je načelo posrednega učenja ključnega pomena; otroku/otrokom  

omogoča odmik od realne situacije, anonimnost in refleksijo. 

 



Induktivni pristop 

Kot pravi Kroflič (2010, str. 32) pripoznanje paradigme otroka kot socialno kompetentnega 

bitja narekuje drugačno metodiko vzgoje, ki vključuje odnosno razumevanje vzgoje in 

razvijajočega se sebstva (moralno senzibilna, spoštljiva in etična bitja nastajamo šele preko 

odnosov in dejavnosti z bližnjimi osebami), pripoznanje drugega kot drugačnega, a vseeno 

vrednega preko empatičnega poslušanja njegove življenjske zgodbe, in induktivno vzgojno 

argumentacijo, ki otroka naredi občutljivega in odgovornega za posledice svojega ravnanja. 

Dejavnosti v projektu Žabec in tujec smo oprli na nekatere elemente induktivnega pristopa, ki 

je še posebej relevanten v zgodnjem razvoju empatičnih zmožnosti, prosocialne motivacije in 

moralnega presojanja (več o tem glej Kroflič, 2010). V razreševanju konfliktne situacije smo 

otrokom omogočili: da izrazijo jasno nestrinjanje neetičnim ravnanjem ter implicitno ali 

eksplicitno izpostavimo moralno obsodbo dejanja; njihovo pozornost smo usmerili v distres 

prizadete osebe in v aktiviranje mehanizmov, ki vzbudijo empatični odziv. Omogočili smo 

možnost razrešitev konflikta, ki ponuja popravo storjene napake. (Induktivni pristop je 

prilagojen v tem oziru, da ni šlo za situacijo neposredne vpletenosti otrok v konflikt v vrtcu, 

pač pa za vživljanje v junake zgodbe in njihove usode.)  .  

Uvodni del projekta Žabec in tujec je zasnovan na modelu presojanja in delovanja, ki smo ga 

utemeljili na štirih komponentah moralne vzgoje (Kroflič 2003): zgled, dialog, praktična 

izkušnja in potrditev. Otrokom smo ponudila praktično eksperimentiranje: ustvarili so lahko 

nadaljevanje zgodbe in scenarija za lutkovno predstavo, v katerem so lahko popravili 

vnaprejšnje krivično obsojanje Podgane, vzpostavili skrbeč odnos in razpletli zgodbo v prid 

sprejemanju Drugega kot drugačnega (ne istega nam) ter v prid nenasilnih, vključujočih 

razpletov. Otroci so se neodvisno odločali o scenarijih, vendar je ocenjevanje zgodb in dialog 

okrog njihovega vrednotenja omogočal vzgojiteljici in otrokom izražanje nedvoumne podpore 

in argumentacije prosocialnim in etičnim razpletom, ki so se tako (lahko) uveljavili kot  

pozitiven zgled. Dejavnosti smo povezali z vzgojo preko umetniškega doživljanja;  umetniške 

dejavnosti namreč neposredno spodbujajo imaginativno vstopanje otroka v življenjske zgodbe 

drugih oseb in željo po kreiranju možnih drugih (»kot da«) svetov, ki je pomembna razsežnost 

prosocialnih občutij, moralnega presojanja in delovanja (več v Kroflič 2007). V nadaljevanju 

smo spodbudili prosocialne dejavnosti, ki so – implicitno in eksplicitno – skozi izkušnje v 

socialnih situacijah omogočale prepoznavanja raznolikosti in s tem pripoznanje, spoštovanje 

otrokove edinstvenosti. Spodbudili smo, kot pravi Kroflic (2004)  samostojno, a etično 

odgovorno in občutljivo raziskovanja vrednot, ki je neločljivo povezano z  oblikovanjem 

ustrezne vrednotne strukture razsojanja in delovanja skupnosti odraslih in otrok v vrtcu.  



 

Spoštovanje zasebnosti, vloga odraslega 

Navedene dejavnosti nagovarjajo otroka, da se predstavi, pripoveduje o sebi in razkrije svoje 

različne identitete in individualne posebnosti; s tem posegamo na območje zasebnega 

življenja otroka. Otrok govori o sebi, o svoji najljubši živali, izraža čustva, se včasih koga 

dotakne, ali se kdo drug dotakne njega, sodeluje v paru z otrokom, ki mu sicer ni blizu… To 

so lahko čudovite izkušnje, vendar le, če se zgodijo v kontekstu demokratične kulture 

življenja, zaupanja med otroki in vzgojiteljico ter upoštevanja nekaterih osnovnih pravil, ki 

ščitijo zasebnost in druge pravice otrok. Vzgojiteljičin odnos do otrok je vedno tudi odnos 

moči. Izvajanje socialnih iger v kontekstu avtoritarnega vodenja skupine bi postavilo otroke v 

ranljiv položaj; socialne igre bi postale nov vzvod moči vzgojiteljice, saj omogočajo vpogled 

tudi v bolj zasebna področja otrokovega življenja.  

Pomembno se je zavedati, da vzgojitelji predstavljamo otrokom avtoriteto, zato je smiselno 

sporočati, da naj razkrijejo o sebi le toliko, kot želijo sami; da imajo vedno možnost odkloniti 

dejavnost ali jo preskočiti. V ta namen si lahko izmislimo preprosta pravila; npr. »pravilo 

preskočim« (kadar otrok daje besedo naslednjemu, ker ne želi govoriti) in npr. »pravilo 

nasvidenje« (kadar otrok v celoti odkloni sodelovanje v dejavnosti ali preneha sodelovati). 

Socialne igre so tudi priložnost za vnašanje recipročnosti, egalitarnosti in demokratičnosti v 

odnose, zlasti v odnose med odraslimi in otroki. Pomembno je torej, da tudi 

vzgojitelj/vzgojiteljica prevzema vloge, ki jih dodeljuje otokom, z njimi vloge zamenjuje in 

enakovredno sodeluje s svojimi prispevki.  

Kadar s socialnimi igrami segamo na področje kulturnih razlik, verskih in drugih običajev, 

norm in vrednot družine, je potrebno spoštovati pravico do samoopredelitve. Družine in 

njihovi otroci, ki pripadajo neslovenskim jezikovnim in etničnim skupinam, imajo različne 

predstave glede izražanja teh posebnosti. Nekateri želijo obdržati svoje posebne običaje in 

identitetne znake zgolj v okviru zasebnega življenja, drugi se želijo čim prej vključiti v 

večinsko kulturo; le redki so takoj pripravljeni o njih spregovoriti tudi v vrtcu. Naloga vrtca je 

»odpirati vrata« in graditi odnos zaupanja, ki bo sporočal staršem, da kulturne razlike niso 

predmet nestrpnosti. 

Morda se zdi nenavadno, zakaj se odločamo za naključno razvrščanje otrok v skupine. Na ta 

način namreč oblikujemo skupine otrok, ki se sicer morda ne družijo, ne poznajo dobro, ali se 

redko igrajo skupaj. Vendar naše izkušnje kažejo, da se skozi naloge, ki so timskega značaja, 

osnovane na skupnih prizadevanjih, med-skupinski pomoči in so-odvisnosti, zelo hitro 

vzpostavi znotraj-skupinska kohezija; ta se neredko odrazi v spontani med-skupinski 



tekmovalnosti. Od ustvarjanja skupne zgodbe do njene uprizoritve se postopoma vzpostavlja 

pripadnost, kohezija in identifikacija s člani skupine; okrepijo se vezi tudi med tistimi, ki niso 

pogosto v interakciji. Otroci tako v predšolskem obdobju dobijo vrsto priložnosti za socialno 

učenje v različnih socialnih kontekstih. Soočajo se namreč s partnerji v socialnih situacijah, ki 

imajo različne potrebe, poglede ter želje in interese. V različnih socialnih zasedbah se učijo 

osnovnih socialnih spretnosti (prevzemanja vlog, empatije, reševanja sporov…) in oblikujejo 

podobo o sebi, lastni vrednosti/dosežkih - obe nerazdružljivi komponenti psiho-socialne 

kompetence/zmožnosti. 

 

Medkulturne družbe, medkulturni vrtci 

Življenje v večkulturnih družbah je zapleteno, saj razlike med ljudmi praviloma ne veljajo za 

prednost in bogastvo, pač pa sprožajo nezanimanje, nestrpnost in diskriminacijo manjšin; 

nestrpnost pogosto vodi v nasilje in oborožene konflikte. Ker v strokovnih tekstih in 

priročnikih zasledimo pojem multikulturalizem, je pomembno poznati temeljne razlike med 

pojmoma večkulturna družba in medkulturna družba. Večkulturne so družbe, v katerih 

pripadniki različnih kulturnih oziroma etničnih, jezikovnih in/ali verskih skupnosti živijo na 

istem ozemlju, vendar niso nujno v stiku. Večina manjšine tolerira pasivno, a jih niti ne 

sprejema niti ne ceni. V družbi, kjer razlike veljajo za slabost, je pripadnost manjšini pogosto 

razlog za diskriminacijo. Medkulturne družbe in ustanove pa si prizadevajo za vzpostavljanje 

odprtih odnosov (med večino in manjšinami), vzajemne interakcije, izmenjavo, obojestransko 

priznavanje, spoštovanje vrednot in življenjskih slogov; prizadevajo si za aktivno strpnost in 

enakopravne odnose. Predpona med- izraža: interakcijo, izmenjavo, recipročnost in 

objektivno solidarnost (Vsi drugačni, vsi enakopravni…,  1996). 

Osnovni cilj medkulturne vzgoje je krepitev obojestranskih odnosov: med posameznimi 

družbami ter med večinskimi ter manjšinskimi skupinami znotraj družb. Medkulturna vzgoja 

vključuje pozitivni pristop do razlik in sledi naslednjim ciljem: spodbujanje razumevanja, da 

je svet soodvisen,  preseganje negativnih predsodkov in etničnih stereotipov, spodbujanje 

pozitivnega vrednotenja raznolikosti, iskanje in osvetljevanje podobnosti, razvijanje 

pozitivnih  odnosov do 'drugih' in 'drugačnih' ter udejanjanje načela solidarnosti in 

državljanskega poguma.  

Ustvarjanje medkulturne stvarnosti vključuje soočanje z lastnimi stališči in vedenjem ter s 

sistemi kontrole in moči na družbeni ravni, ki vodijo v neenakopravnost. Prvi korak k 

ustvarjanju enakopravne skupnosti je sprejemanje dejstva, da smo vsi enakopravni, da imamo 

enake pravice ter zavračanje nasilja in vseh oblik nestrpnosti (diskriminacije, rasizma). 



Medkulturna družba zagotavlja razmere enakopravnosti za vse družbene skupine - ne glede na 

kulturo, življenjski slog ali poreklo. To pa pomeni vzpostavljanje novih odnosov sodelovanja 

in vključevanja v polno družbeno življenje, ne le  ljudi, ki sodijo v druge kulturne skupine, 

pač pa tudi za skupine, ki jih opredeljujemo kot 'ranljive' (invalidne osebe, otroci s posebnimi 

potrebami, osebe z duševnimi težavami…) in subkulture. Ustvarjanje medkulturne stvarnosti 

vključuje procese kot so spoznavanje, dialog, približevanje, razumevanje; druženje, 

sodelovanje, pomoč..; dogovarjanje, odločanje, reševanje konfliktov. 

Ena od pomembnejših nalog vrtca je zagotoviti otrokom neposredne, avtentične demokratične 

izkušnje - v otroštvu, ki ga preživljajo v vrtcu; skupaj z eksplicitnimi učnimi strategijami 

učenja aktivne strpnosti tako ustvarjamo pogoje za pripravo otrok na kasnejše življenje in 

delovanje v demokratičnih skupnostih. Ključno v teh procesih je prehod od 'trpnosti' v 

'aktivno strpnost', ki pomeni opredelitev za dvosmerne odnose in sodelovanje med različnimi 

družbenimi skupinami ter zavračanje nestrpnih praks v vsakdanjem življenju. Vključujoči 

vrtci 'drugih in drugačnih' ne marginalizirajo, pač pa skušajo bogastvo raznolikosti vključiti v 

novo kakovost življenja.  

  



 

ŽABEC IN TUJEC – MEDKULTURNA VZGOJA V VRTCU 

(primeri dejavnosti) 

Projekt medkulturne vzgoje je namenjen starejšim predšolskim otrokom (v prilagojeni obliki 

tudi starostno heterogenim oddelkom) ter še posebej jezikovno in kulturno heterogenim 

skupinam. Zasleduje naslednje cilje: 

- zagotavljanje pozitivnih izkušenj povezanih s prepoznavanjem podobnosti in razlik 

med otroki;  

- doživljanje raznolikosti kot prednosti in ustvarjanje temeljev kulture strpnosti; 

- spodbujanje kritičnega mišljenja in etičnega razsojanja ter sposobnosti ustvarjanja 

različnih rešitev problemske situacije ter  

- prepoznavanje nenasilnih poti reševanja spora in ustvarjanja sporazuma. 

 

1. ŽABEC IN TUJEC;  zgodba z nedokončanim koncem 

Otrokom preberemo zgodbo Žabec in tujec, pisatelja Maxa Velthuijsa. Ob pripovedovanju 

prikazujemo ilustracije v slikanici; če želimo jasnejšo in bolj dramatično slikovno spremljanje 

lahko naredimo barvne kopije ilustracij na folije, ki jih prikazujemo z grafoskopom. Zgodbo 

pripovedujemo le do osnovnega zapleta: do spora med prebivalci vasi - Žabcem, Pujskom, 

Račko - glede Podgane, ki je prišla v naselje kot tujka. Predstavitev zgodbe torej zaključimo 

na dramaturškem višku, ko ta  doseže konflikt med Žabcem, ki se je začel družiti s priseljenko 

Podgano ter Pujskom in Račko na drugi strani, ki menita, da to ni prav, saj je podgana 

»drugačna od nas«, »umazana« in ker »smo mi od tukaj, Podgana pa ni«.  

Prvi del zgodba se odvija takole:  

Nekega dne se je na robu gozda utaboril tujec. Pujsek ga je prvi opazil. »Ste ga že videla? » je ves 

razburjen vprašal, ko je srečal Račko in Žabca. »Ne, kakšen pa je?« je vprašala Račka. »če me že 

vprašaš, videti je kot kakšna umazana grda podgana,« je odvrnil Pujsek. »Le kaj hoče tukaj?« »Pri 

podgana moram biti previden,« je rekla Račka. »Drhal so, ki rada kaj ukrade.« »Od kod to veš?« je 

vprašal Žabec. »To ve vsak,« mu je nesramno zabrusila Račka. Vendar Žabec ni bil čisto gotov. 

Prepričati se je hotel sam. Ko se je stemnilo, je v daljavi opazil nekaj rdeče svetlikajočega. Splazil se je 

bliže. Tujka je v posodi nad ognjem nekaj kuhala. Mamljivo je dišalo in Žabcu se je vse skupaj zdelo 

prav vabljivo. Na robu gozda je zagledal nekaj palic, čeznje pa napeto cunjo, kot nekakšen začasen 

šotor.«Videl sem jo,« je Žabec naslednji dan povedal prijateljema. »In?« je bil nestrpen Pujsek. »Zdi se 

mi kar prijazna,« je odvrnil Žabec. »Bodi previden,« ga je opozoril Pujsek. »Ne pozabi, da je umazana 

grda podgana.« »Stavim, da nam bo pojedla vso hrano, dela se pa ne bo lotila,« je pribila Račka. 

»Podgane so predrzne in lene.« Toda v resnici je bilo drugače. Podgana je kar naprej nekaj počela. 

Posikala je les in spretno naredila mizo in klopco. Tudi umazana ni bila. Velikokrat se je kopala v reki, 

res pa ni bila videti ravno preveč negovana. Nekega dne se je Žabec odločil, da obišče Podgano. Ko je 

prišel, je ta sedela na klopi in počivala na soncu. »Zdravo,« je rekel. »Jaz sem Žabec.« »Vidim,« je 

odvrnila Podgana, »saj nisem neumna. Znam brati in pisati in tri jezike govorim – angleško, francosko 

in nemško. To je naredilo na Žabca velik vtis. Celo Zajček ne zna toliko. Ravno takrat je prišel še 

Pujsek. »od kod pa si? Je jezno vprašal Podgano. »Od povsod in od nikoder,« mu je mirno odgovorila. 

»Zakaj pa ne greš nazaj?« se je zadrl Pujsek. »Tukaj nimaš kaj iskati.« Podgana ja ostala mirna. 



Potovala sem že po vsem svetu,« je rekla neprizadeto. »Tu je mirno in čudovit razgled je na reko. Všeč 

mi je tu.« »Stavim, da si ukradla les.« je nadaljeval Pujsek. »Našla sem ga,« je dostojanstveno odvrnila 

Podgana. »Od vseh je.« »Podgana umazana,« je zamomljal Pujsek. »Ja, ja,« je zagrenjeno rekla 

podgana. »Vsega sem vedno jaz kriva. Podgana je vedno kriva za vse.« Žabec, Pujsek in Račka so odšli 

k Zajčku. »Ta umazana grda podgana mora od tu,« je trdil Pujsek. »Nima pravice biti tukaj. Krade nam 

les in še nesramna je!« se je drla Račka. »Pomirite se,« je rekel Zajček. »Morda je res drugačna od nas, 

toda ni slabega ne dela, les pa je tako od vseh.« Od tega dne je Žabec redno hodil na obisk k Podgani. 

Skupaj sta sedela na klopci in uživala v razgledu. Podgana je Žabcu pripovedovala svoje dogodivščine, 

kajti prepotovala je bila že veliko sveta in doživela marsikaj vznemirljivega. Pujsku Žabčevo početje ni 

vilo všeč. »Ne bi se smel družiti s to umazano podgano,« je opozarjal. »Zakaj ne« je vprašal Žabec. 

»Zato, ker je drugačna od nas,« mu je odgovorila Račka. »Drugačna?« se je začudil Žabec. »Saj tudi 

mi nismo vsi enaki.« »Ne,« je odvrnila Račka. »Toda mi smo od tukaj, Podgana pa ni…«(Velthuijs, 

1997) 

 

Na tem delu besedila prenehamo z branjem oziroma pripovedovanjem zgodbe; otrokom 

pojasnimo, da je konec zgodbe zaenkrat skrivnost. Pojasnimo, da smo zelo radovedni in nas 

zanima, kaj menijo otroci:  kako bi se morala zgodba od tu dalje nadaljevati in kakšen naj bi 

bil njen zaključek. Igrali se bomo, da smo zdaj mi pisatelji, ki ustvarjamo svoje nadaljevanje 

zgodbe. Razmisliti moramo, kaj se je zgodilo od tu dalje, ko so se prebivalci vasi, ki so bili 

sicer dobri prijatelji, sprli zaradi Podgane? Če bomo napisali dober zaključek zgodbe, ga 

lahko pošljemo tudi pisatelju.  

 

2. NADALJEVANJE ZGOBE;  otroci pisatelji in ilustratorji  

Nadaljevanje zgodbe otroci pišejo v manjših skupinah. V skupine se lahko razporedijo sami – 

po želji izberejo vrstnike. Če pa želimo občasno spodbuditi druženje in sodelovalne izkušnje 

otrok z različnimi vrstniki, pa lahko razvrščanje naredimo z igrico Oglasi se kot… 

 

Igra delitve v skupine: Oglasi se kot… 

Otroci sedijo za krogu; prosimo jih, da pozorno poskušajo, saj bomo vsakemu nekaj prišepnili 

na uho, tako tiho, da drugi ne bodo slišali. Po vrstnem redu prišepetavamo otrokom imena 

živali: račka, žaba, pujsek…, in jih v istem zaporedju ponavljamo do zadnjega otroka v 

krogu. Povprašamo jih, ali so si dobro zapomnili, kaj so slišali, in prosimo, da tega ne povedo 

na glas. Zatem jih pozovemo, da vstanejo, se razporedijo po celotnem prostoru in zaprejo oči, 

saj bodo spet nekaj zaslišali. Njihova naloga bo po glasu prepoznati vse živali, ki se oglašajo 

enako kot oni; na naš znak se morajo začeti oglašati kot se oglaša žival, ki smo jo prišepnili in 

poiskati vse živali, ki se oglašajo enako; zatem si v igralnici poiščejo svoj prostor. Naloga bo 

težka, saj se bodo vse živali oglašale hkrati in bo v igralnici zelo  hrupno. Ko so vsi najdejo, si 

ogledamo tri skupine: pujske, žabice in račke; otroci v vsaki skupini se bodo igrali pisatelje in 

si izmislili svoje nadaljevanje zgodbe. Vsaka skupina ima torej nalogo ustvariti svoj zaključek 

zgodbe tako, da vsi otroci prispevajo zamisli, kako bi se zgodba po njihovem mnenju morala 



nadaljevati. Vzgojitelj dela z vsako skupino posebej; postavlja vprašanja razmisleka o vsebini 

in poteku dogajanja, spodbuja izvirne rešitve, skrbi za udeleženost vseh otrok v stvaritvi, 

preverja zadovoljstvo vseh otrok z napredovanjem zgodbe in končnih dosežkom ter njihovo 

participacijo v skupinskem delu. Zgodbo zabeleži oziroma zapisuje; zelo zanimivo za otroke 

je, če pripovedovalec dobi v roke mikrofon, pri čemer se zgodba snema. Tako vsaka skupine 

dobi zapis oziroma zvočni posnetek svoje zgodbe. 

Vprašanja, ki spodbujajo povzetek vsebine in razmislek o razpletu zgodbe: 

- Kaj se je zgodilo v vasi? Kdo so bili Žabec, Račka in Pujsi?  

- Kdo je bila Podgana? Od kod je prišla? Kdo je tujec? 

- Zakaj mislite, da so bile živali tako vznemirjene?  

- Zakaj se je Žabec obnašal drugače?  

- Zaradi česa so se sploh sporekli? Ali so se sporekli zaradi Podgane? 

- Kaj bi se zdaj moralo zgoditi? Kaj bi morala storiti Podgana? Kaj naj naredijo Žabec, 

Račka in Pujsi? 

- Kaj je spor? Kaj pomeni sporazum?  

 

3. ZGODBE V SLIKAH; nadaljevanje zgodbe z risbami 

Na  steno razstavimo fotokopije ilustracij zgodbice Žabec in tujec po vrstnem redu - do 

prekinitve zgodbe, kjer pustimo prazen prostor. Pogovorimo se o namenu ilustracij; te 

ponazarjajo posamezne pomembne dogodke v zgodbi. Pozovemo vse tri skupine otrok, da 

dodajo risbice, ki bodo predstavljale nadaljevanje njihove zgodbe. Tako bomo na steni 

dobili ponazoritev treh novih zgodb; na koncu pa bomo dodali tudi risbe oz. ilustracije 

iz pisateljeve zgodbe. Vzgojitelj dela z vsako skupino posebej; usklajuje dogovarjanje o 

prispevkih posameznih članov skupine. Zgodbo, ki so jo ustvarili v skupini, še enkrat pazljivo 

poslušajo in določijo ključne dogodke, ki jih je potrebno narisati; odločijo se, kdo bo ilustriral 

posamezen prizor. Zatem vsaka skupina razvrsti risbe na steno v pravilnem vrstnem redu. 

Tako dobimo tri nize risb ter niz ilustracij izvirne zgodbe. Zdaj je čas, da se zgodbe 

predstavijo. 

  



 

(Različica: Vsak otrok ustvarja lastno nadaljevanje zgodbe in jo ponazori z nizom risbic, ki to 

ilustrirajo. Pod vsako risbo ustvarimo prostor za zapis otrokove pripovedi zgodbe oziroma 

posameznih sekvenc zgodbe, ki jih prikazujejo posamezne risbe; vzgojitelj v individualni 

komunikaciji posluša in beleži otrokovo pripoved zgodbe ob risbah. )   

 

     

  

 

Slika: Nadaljevanje zgodbe v slikah
 
(vir ilustracij, Velthuijs, M., 1997) 

4. NAŠE ZGODBE; uprizarjanje z lutkami in ocenjevanje 

Vsaka skupina ob ilustracijah predstavlja svojo zgodbo; otroci si razdelijo vloge, tako da so 

vsi udeleženi v predstavitvi celotne zgodbe. Zatem je čas, da izvemo tudi, kako si je pisatelj 

zamislil nadaljevanje zgodbe; preberemo celotno zgodbo Žabec in tujec – tokrat od začetka do 

konca.  

Zgodba se nadaljuje takole: 

… Nekega dne je bil Pujsek pri kuhanju nepazljiv. Plameni so obliznili ponev in v trenutku je bilo vse v 

ognju. Ves prestrašen je Pujsek stekel iz goreče hiše: »Požar, požar!« In Podgana je že tekla od reke z 

vedri vode. Borila se je z ognjem, dokler ga ni pogasila. Streha Pujskove hiše je bila povsem uničena. 

Vsi so v grozi nemo strmeli. Pujsek je bil brez doma. Toda skrbi so bile odveč. Že naslednji dan je prišla 

Podgana s kladivom in žeblji. Kot bi mignil, je bila hiša popravljena. Kmalu zatem je šel Zajček k reki. 

Nenadoma mu je zdrsnilo in padel je v globoko vodo. Zajček ni znal plavati. »na pomoč, na pomoč!« je 

klical na ves glas. Podgana je prva slišala klice in se pognala naravnost v vodo. Hitro je zgrabila 

Zajčka in ga prinesla na varni, suhi breg. Po tem so se vsi strinjali, da Podgana sme ostati. Vedno je 

bila prijazna in pripravljena pomagati. Velikokrat si je izmislila kaj zabavnega, kot na primer piknik ob 

reki ali izlet v gozd. In ob večerih jim je pripovedovala vznemirljive zgodbe o zmajih na Kitajskem in od 

drugih zanimivih stvareh, na katere je naletela po svetu. To je bil res srečen čas in Podgani ni nikoli 

zmanjkalo novih zgodb. Toda nekega dne, ko je Žabec obiskal svojo prijateljico Podgano, ni mogel 

verjeti svojim očem. Šotor je bil pospravljen in Podgana je stala tam z nahrbtnikom na ramenih. »Ali 

odhajaš?« je vprašal Žabec ves začuden. »čas je, da grem še kam drugam,« je rekla Podgana. »Mogoče 

odidem v Ameriko. Tam nisem bila še nikoli.« Žabec je bil čisto obupan. S solzami v očeh so se Žabec, 

Račka, Zajček in Pujsek poslovili od svoje prijateljice Podgane. »Morda se pa nekega dne še vrnem,« je 

veselo rekla Podgana. »Takrat bom zgradila čez reko most.« Potem je odšla – ta grda, nesramna, 

vendar prijetna, uslužna, bistra Podgana. Strmeli so za njo, dokler ni izginila za hribom. »Pogrešali jo 

bomo,« je zavzdihnil Zajček. Res, Podgana je pustila za seboj praznino. Klopca pa je še ostala in štirje 

prijatelji so velikokrat skupaj posedali na njej ter obujali spomine na svojo dobro prijateljico Podgano 

(Velthuijs, 1997). 

 

Vse zgodbe bomo uprizorili z lutkami, ki jih lahko izdelamo sami. Izberemo »nogavične 

lutke«, ki so lažje za izdelavo in omogočajo dobro animacijo, zlasti izrazito obrazno mimiko. 

Vsaka skupina lahko izdela svoj set protagonistov zgodbe: žabca, račko, pujska in podgano. 

Ponudimo raznobarvne nogavice, kose blaga, usnja, trakove, gumbe… ter pribor za šivanje 



in/ali lepljenje. Vstavimo roke v nogavice; komunikacija med palcem in preostalimi prsti 

ustvarja nekakšno govorečo lutko. Zdaj ji moramo dodati še atribute in ustrezne barve, da 

bodo gledalci prepoznali nastopajoče živali.  

Ustvarimo še gledališki oder; ta je lahko enostavno platno obešeno na vrvi, lesena, kartonska 

ali kakšna druga pregrada.  Vsaka skupina si vzame čas za razdelitev vlog, vajo in poskusno 

uprizoritev zgodbe. Odločijo se, ali bodo besedilo zgodbe ob uprizoritvi pripovedovali ali pa 

bo uprizoritev zgolj v obliki dialogov med nastopajočimi. Besedilo lahko bere tudi 

vzgojiteljica iz zapisa zgodbe, ali pa uporabijo zvočni zapis.  Za konec odigramo z lutkami 

tudi izvirno zgodbo. 

 

5. KAJ NAM JE VŠEČ, IN ZAKAJ;  barometer  

Po vsaki uprizoritvi spodbudimo pogovor o tem, kaj nam je bilo všeč in zakaj; kaj nam ni bilo 

ter zakaj. Diskusija in ocena najprej potekata v celotni skupini. Otroci na nekakšnem 

BAROMETERU ocenijo, ali oziroma koliko jim je bila zgodba skupine všeč. Barometer ima 

namreč lestvico; na skrajnem spodnjem delu lestvice namestimo zelo nezadovoljen obraz, na 

skrajnem zgornjem pa zelo nasmejan obraz; vmes je nekakšen kazalnik, ki ga otrok lahko 

poljubno premika in s tem nakaže svojo oceno – na lestvici od »zelo všeč« do »sploh mi ni 

všeč«. Prosimo otroka, da nam pojasni svojo odločitev. 

 

  

Slika: Barometer: kaj nam je všeč
1
 

Vprašanja:  

- Kaj ti je bilo všeč pri zgodbi?  

                                                           
1
 Ideja barometra je bila izvedena v okviru projekta Demokratizacija življenja in dela v oddelku (2010); poročilo 

o projektu vir fotografij. 



- Kako se je razpletla? Zakaj ti je bil ta razplet všeč? 

- Kaj ti ni bilo všeč in zakaj?  

Otroci v zgodbe vnašajo različno mero domišljije in ustvarjalnosti, vendar bomo v njih 

implicitno ali eksplicitno prepoznali tudi etično razsojanje in odločanje. Pri nekaterih se 

zgodba nadaljuje v smeri miroljubnega, nenasilnega reševanja spora, v drugih scenarijih pa 

bomo prepoznali rešitve v smeri prevlade, nasilja, izključevanja. Pomembno je, da 

omogočimo otrokom prepoznavanje navedenih dimenzij v zgodbah; njihovih rešitev ne 

komentiramo na način »moraliziranja« oziroma obsojanja »napačnih« scenarijev, pač pa 

omogočimo procese vrednotenja in etičnega razsojanja: otroci naj izrazijo svoje poglede in jih 

soočijo s pogledi in razlagami drugih otrok. Spomnimo jih na podobne situacije in njihove 

življenjske izkušnje, s čimer spodbudimo proces vživljanja. Vzgojitelj se v diskusijo vključuje 

kot enakopravni sogovornik, ki jasno izrazi lastna stališča, poglede in vrednote, pri čemer se 

nedvoumno opredeli proti nasilju, izključevanju, prevladi. Npr. pri zgodbi, ki se npr. zaključi 

z izgonom Podgane iz vasi kazalnik na barometru postavi izrazito k nezadovoljnemu obrazu 

in pojasni svojo odločitev.  

Vprašanja, s katerimi spodbujamo primerjanje. 

- Katero nadaljevanje zgodbe ti je bilo najbolj všeč? Zakaj? 

- Kaj ti je bilo všeč pri rešitvi; in kaj pri drugi? 

Vprašanja, s katerimi spodbujamo razmislek o možnih rešitvah sporov: 

- Ali je bil konec dober? Ali bi moral biti drugačen? 

- Zakaj ti je bil prav ta zaključek zgodbe všeč? Kaj se je zgodilo?  

- Kaj bi spremenil pri nadaljevanju zgodbe?  

Delo se nadaljuje v manjših skupinah, ki omogočajo poslušanje in pripovedovanje vsem 

otrokom ter bolj poglobljen razgovor. V pogovoru se lahko dotaknemo tudi razumevanja 

stereotipnih prepričanj; ugotavljamo lahko npr. ali so otroci zaznali, da je imel Pujsek zelo 

slabo mnenje o podgani, še preden jo se spoznal. Zanimivo je tudi prepoznati,  ali so npr. 

otroci zaznali vnaprejšnji strah, da bo tujec ogrozil življenja vaščanov, ki je osnova 

ksenofobnega vedenja. Diskusija lahko gre v smer prepoznavanja vzrokov za spore in iskanja 

možnosti za njihovo reševanje. Spodbudimo otroke, da prepoznajo značilnosti spora 

(nasprotne želje, interese) in sporazumom (ustvarjanje rešitev, ki so zadovoljive za vse 

udeležence). Smiselno je obrniti pozornost tudi na dejstvo, da je bila Podgana sprejeta, ko se 

je »dokazala« s svojim junaštvom, in ugotoviti, kaj o tem menijo otroci. 

Vprašanja, ki spodbujajo razmislek o stereotipih in predsodkih: 

- Zakaj je Pujsek rekel, da je Podgana grda in umazana? 



- In čemu je Račka menila, da moraš biti pri podganah previden? 

- Zakaj sta oba menila, da bo kaj ukradla, pojedla vso hrano, delala pa ne bo? Kako sta 

to vedela? 

- Kakšna je bila Podgana v resnici? 

- Ali meniš, da bi živali Podgano sprejele za svojo prijateljico tudi če, ne bi pogasila 

Pujskove goreče hiše in rešila Zajčka iz reke? 

Vprašanja, ki spodbujajo razmislek o pojmih in predstavah: 

- Kdo je tujec? 

- Kaj je strah? Česa je tebe strah? Te je bilo kdaj strah, nečesa ali nekoga, ki ga nisi 

poznal? 

- Kdo je drugačen?  

Vprašanja, ki sprožajo vživljanje in sočutje? 

- Če bi nenadoma odšel v drugo skupino ali v šoli, ali bi bil tudi tujec? 

- Kako bi se počutil? Kako bi se obnašal? 

- Kaj meniš, kako bi se drugi do tebe vedli? Ali bi moral narediti nekaj pogumnega, da 

bi te sprejeli kot prijatelja? 

- Kaj storite v vrtcu, če se sprete? Zakaj sploh pride do spora? 

- Kako najdete rešitev? Kaj pomeni sporazumeti se? Kako se sporazumete?  

 

6. RAZLIKE IN PODOBNOSTI MED NAMI 

Nagovorimo otroke: Kaj je mislil Žabec, ko je rekel »saj tudi mi nismo vsi enaki«; 

poskušajmo ugotoviti, v čem smo si otroci naše skupine podobni, v čem pa se razlikujemo. 

Nadaljujemo z dejavnostmi in (socialnimi) igrami, ki se osredotočajo v prepoznavanje razlik 

in podobnosti med otroki. Zagotavljamo različne socialne izkušnje, ki implicitno – skozi 

pozitivno pripoznanje, humornost, zadovoljstvo – sporočajo otrokom, da so razlike med njimi 

prednost, da bogatijo življenje v vrtcu in ga delajo bolj zanimivega. Igre in socialne dejavnosti 

spodbujajo otroke, da razmišljajo o sebi, svojem značaju in telesni podobi, željah, 

pričakovanjih, interesih…. in posebnostih; postopoma prehajamo od zgolj individualnih 

posebnosti, k skupinskim oziroma kulturnim identitetnim znakom. 

 

Telesna lutka »jaz«: Priskrbimo pole plakatnega papirja, ki so dovolj velike, da otroci nanje 

narišejo obris telesa. Razdelijo se v pare; prvi otrok se uleže na plakatni papir, drugi počasi 

naredi obris njegovega telesa s pralnim flomastrom ali barvico; zatem zamenjata vlogi. Obrisi 

teles so nekakšne popačene silhuete telesa, ki običajno sprožajo zadovoljstvo in smeh; plakati 



razstavljeni na tleh sami po sebi sprožajo zanimanje in primerjanje velikosti delov telesa in 

njihovih oblik. Podobo bomo še večkrat vzeli v roke in jo dopolnili. Zato plakate spravljamo 

na vrv oziroma viseče, da se ne zmečkajo. Skozi več zaporednih dejavnosti bomo spoznavali 

kdo smo, kaj je značilno za vsakega posameznika; vse to bomo prenesli na plakat, zatem pa 

izdelali bomo telesno lutko, ki bo »moj drugi jaz«.    

 

Portret: Igramo se slikarje, ki na obali rišejo portrete. Risanje poteka v parih; vsi pari rišejo 

hkrati. Otroka si sedita nasproti; prvi otrok je slikar, drugi pa model. Slikar riše tako, da 

model ne vidi nastajajoče risbe. V rokah trdo podlago, z barvicami na papir riše portret 

soseda; zelo dobro mora opazovati njegov/njen obraz, potem pa vse opaženo čim bolj 

natančno prenesti na portret. Ko so risbe prvih modelov končane, jih risarji oddajo 

vzgojiteljici, ne da bi jih modeli videli; vzgojiteljica vse slike spravi v skupno škatlo in 

pomeša med sabo. Zatem se vloge zamenjajo in dobimo še preostale portrete, ki jih vzgojitelj 

prav tako zbere v škatli. 

Vzgojiteljica odpelje otroke iz igralnice, medtem pomočnica razstavi portrete na mize. Ko se 

otroci vrnejo, si ogledajo portrete in skušajo najti risbo lastnega obraza. Tudi ta dejavnost 

sproža zadovoljstvo ob opazovanju različnih detajlov; čeprav otroci pogosto protestirajo, da je 

slika slaba in nikakor niso videti tako, kot jih portret prikazuje, običajno risbo sprejmejo »za 

svojo«. (Če je ne sprejmejo, se lahko odločimo tudi, da si smejo narisati lasten portret. V tem 

primeru otrok sedi pred ogledalom in portretira sam sebe). Zberemo se na skupnem srečanju, 

kjer otroci pripovedujejo, po čem so se prepoznali; skozi to dejavnost izražajo svoje 

posebnosti. Portreti se izrežejo s škarjami in prilepijo na plakat v obris telesa, kjer je glava; 

tako je naše telo dobilo glavo. 

 

Novo ime, nov poklic: Danes se igramo, da smo neka povsem druga oseba; tej osebi bomo 

izbrali novo ime in poklic. Vsak otrok si bo za danes izbral novo ime, ki mu je zelo všeč; 

odločil se bo tudi kateri poklic bo ta oseba opravljala. Vzgojiteljica otrokom pomaga tako, da 

najprej začne razmišljati sama: »meni je danes ime Vanda in sem pilotka velikega letala«. 

Spodbudimo otroke, da nadaljujejo. Ko smo si zbrali imena in poklice, lahko iz revijalnega 

papirja ukrojimo oblačilo, ki ustreza poklicu; oblačilo prilepimo na silhueto telesa »to sem 

jaz«. Različice: vsak otrok na silhueto telesa nalepi oblačilo, ki ga najraje nosi; …ki ga bo 

oblekel, ko bo šel prvi dan v šolo; ki ga nosi na počitnicah, pri najljubšem športu… in 

podobno.  

 



Telesna lutka oživi: silhuete, ki predstavljajo »to sem jaz« ali pa »moj drugi jaz« (odvisno od 

predhodnega procesa) otroci izrežejo s škarjami, prilepijo na tršo podlago (npr. karton) in 

pritrdijo na oporo. Telesna lutka je lahko stoječa - pritrjena na palico, ali pa viseča – vodena z 

vrvico. Takšna lutka lahko prevzema različne vloge. Lahko je nekakšna »družabnica«, ki 

otroka spremlja pri vsakdanjih opravilih v vrtcu; npr. sedi poleg otroka v jutranjem pogovoru, 

klepeta z njim med kosilom... Otrok jo lahko uporablja kot nekakšen nadomestni jaz; tako se 

lutka lahko udeleži plesa »namesto« otroka, ki to odklanja (pri čemer lutko vodi otrok). Lutka 

je lahko otrokov »tolažnik« in »sogovornik«, pogajalec. 

Tudi vzgojitelj lahko uporablja lutko na več načinov. Včasih se v komunikaciji obrne na lutko 

in ne na otroka; zlasti v primerih vrstniške nesprejetosti in zavračanja, morebitne neustrezne 

vključenosti med vrstnike zaradi jezikovne oz. kulturne »drugačnosti« otroka …). ter ob 

drugih občutljivih tematikah (nasilje, zlorabe, smrt v družini, razveza…). Pogovor z lutko 

namreč omogoča otroku, da projicira svoja občutenja in življenjske izkušnje na lutko, ki 

pripoveduje namesto njega oz. v njegovem imenu. Telesne lutke se uporabljajo tudi za igranje 

vlog oziroma uprizarjanje prizorov iz vsakdanjega življenja.  

 

Potovanje v deželo… V igralnici ali na dvorišču označimo nekaj krogov, ki predstavljajo 

različne dežele. Otroci sestavijo kolono, ki predstavlja „vlak”, ki potuje od dežele do dežele; v 

vsaki deželi izstopijo otroci, ki so prispeli v svojo deželo.  Vlak se ustavlja v različnih 

deželah. Najprej se ustavi v deželi deklic; strojevodja drži v roki znak za ustavljanje, na 

katerem je narisan znak dežele deklic; to pomeni, da na postaji izstopijo z vlaka vse deklice 

naše skupine; pozdravijo se med seboj (lahko se rokujejo), saj imajo skupno lastnost, zatem 

pa se vrnejo na potujoči vlak.    

Vlak potuje naprej in se tokrat ustavi v deželi rjavookih, nato v pegasti deželi, v kateri živijo 

le otroci, ki imajo pegice, in podobno. V vsaki deželi smejo izstopiti le otroci, ki sodijo v to 

deželo, saj  imajo prav določeno lastnost (ali pa menijo, da jo imajo). 

Navajamo tudi dežele značajskih lastnosti in drugih individualnih posebnosti; npr. 

„dobrovoljna” dežela (izstopijo otroci, ki so danes dobre volje), „prepirljiva” dežela 

(izstopijo otroci, ki se radi prepirajo), „hribovska” dežela (izstopijo otroci, ki imajo radi 

pohode v gore), „brezčokoladna” dežala (izstopijo otroci, ki ne marajo čokolade), 

„zelenjavna” dežela (izstopijo otroci, ki ne jedo mesa)... ipd. Vzgojitelj lahko uvede tudi npr. 

deželo očal ali deželo zobnih aparatov... ipd. Dejstvo, da sme izstopiti le tisti otrok, ki ima 

očala, namreč spremeni to izkušnjo v pozitivno izjemo oziroma prednost. Nadalje potujemo 

tudi v dežele, ki izpostavljajo jezikovne in kulturne posebnosti; npr. v Veliko Bratanijo 



(izstopijo otroci, ki poleg slovenskega govorijo tudi angleški jezik), na Hrvaško (izstopijo 

otroci, ki govorijo hrvaško) itd. Če želimo izpostaviti tudi verska prepričanja in obrede, 

potujemo najprej v „gledališko” deželo (izstopijo otroci, ki hodijo v gledališče), v ”filmsko” 

deželo (izstopijo otroci, ki hodijo v kino), zatem pa v „deželo cerkva” (izstopijo otroci, ki 

hodijo v cerkev). V nadaljevanju igro prepustimo otrokom, da samostojno ustvarjajo nove 

dežele. 

 

Lutke iščejo izgubljenega otroka:  postavimo gledališki oder; vzgojiteljica in pomočnica 

igrata dialog med Žabcem in Pujskom. Žabec potarna, da se je včeraj popoldne v  

veleblagovnici izgubil otrok naše skupine; nagovori Pujska, da mu ga pomaga najti. Pujsi mu 

odvrne, da bom moral otroka zelo dobro opisati, če želi ugotovil, kdo je izgubljen. Žabec 

našteva lastnosti izgubljenega otroka: ima rjave lase, živi v bloku, rada bi bila zdravnica, ne 

mara mesa, doma pa ima zajčka… ; nizamo lastnosti in posebnosti, ki so jih otroci 

prepoznavali v predhodnih igrah in socialnih situacijah. Pujsek je v zadregi, še vedno ne more 

pomagati Žabcu pri prepoznavanju izgubljenega otroka; za pomoč prosi otroke. Na podoben 

način se igra nadaljuje, pri čemer postopoma omogočimo vsakemu otoku, da je predstavljen 

in prepoznan s strani vrstnikov kot edinstvena oseba. 

 

7. OD KOD SMO, KDO SMO 

Kadar so v skupini otroci iz neslovensko govorečih družin, priseljenci ali pripadniki etničnih 

skupin, je smiselno nadaljevati s prepoznavanjem kulturnih atributov, posebnosti in simbolov. 

Pri teh dejavnostih se bomo v veliki meri naslonili na starše otrok, ki nam pomagajo pri 

zbiranju učnih materialov in posredovanju izkušenj. Nekaj možnih dejavnosti: 

- Od kod smo: zbiramo razglednice mest, iz katerih smo doma…, iz katerih do bili 

doma naši starši in/ali naši stari starši; izdelamo zemljevid več držav, na katerega 

umestimo razglednice. 

- Branje iste zgodbe v več jezikih: poiščemo otroško zgodbo, ki je prevedena v več 

jezikov; zgodbo beremo in predstavljamo v vseh jezikih, ki so zastopani v naši 

igralnici. 

- Različne pisave: na steno napišemo imena otrok v različnih pisavah (npr. latinica, 

cirilica…). 

- Kako se reče...: na predmete v sobi – omaro, okno… zapišemo slovenska 

poimenovanja, ki jim dodamo prevode jezikov, ki jih govorijo otroci v skupini; ob 

prihodu in odhodu se pozdravljamo v različnih jezikih. 



- Glasba: zbiramo ljudska glasbila dežele, v kateri prebivamo in dežel iz katerih 

prihajamo; poslušamo glasbo; priredimo skupni koncert vseh glasbil. 
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