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POVZETEK 

 

Otroci v vrtcu preživijo več kot polovico svojega dne, zato je ključnega pomena, da na 

različne načine sodelujejo in ustvarjajo svoje bivanje in učenje v instituciji. Participacija 

pomeni aktivno soudeležbo otrok pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti v vrtcu. Zapisana je 

v številnih kurikulih predšolskih sistemov v svetu, najbolj pa je zastopana v konceptu Reggio 

Emilia. Pomemben premik in nov pogled na otroka je prinesla tudi Konvencija o otrokovih 

pravicah (1987), ki poudarja pravice otrok in jim dodeljuje možnost sodelovanja ter izražanja 

svojih mnenj v otroštvu. V vrtcu participacijo otrok lahko  dosežemo z metodičnim pristopom 

reševanja problemov odprtega tipa (open-ended problem solving, Maxim, 1989), ki 

predvideva, da strokovni delavci vrtca zagotavljajo otrokom priložnosti, da rešujejo vsakdanje 

življenjske probleme čim bolj samostojno, z lastnimi kreativnimi predlogi in zamislimi. 

 

V prvem delu diplomske naloge so predstavljena teoretična izhodišča participacije v vrtcu in 

temeljni dokumenti, v katerih je zastopana participacija in predstavljajo podlago za delo v 

vrtcih. V nadaljevanju je predstavljen pedagoški koncept Reggio Emilia, kjer ima participacija 

ključno mesto.  S participacijo pa je povezana tudi ustvarjalnost, ki je v zgodnjem otroštvu 

zelo pomembna. Z ustvarjanjem otroci spoznavajo stvari in predmete ter na različne načine 

rešujejo probleme in preizkušajo različne rešitve. 

 

V empiričnem delu je predstavljena izvedba projekta participacije otrok. S pomočjo 

raziskovanja odprtega tipa (open-ended problem solving, Maxim, 1989), so otroci aktivno 

načrtovali in sodelovali v projektu Otroci soustvarjajo kotičke v igralnici. S tem so udejanjili 

svoje želje, predloge in ideje o postavitvi, vsebini in dejavnostih želenih kotičkov. 

 

Ključne besede: otrok, participacija, raziskovanje problemov odprtega tipa, ustvarjalnost, 

Reggio Emilia. 
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ABSTRACT 

 

Children spend more than a half of their day in a kindergarten and because of that, it is of 

crucial importance that they are in many different ways involved in and co- creating their 

living and learning in an institution. Participation stands for children's active involvement in 

planning and performing activities in a kindergarten. It is a part of several preschool 

curriculums around the world and it is best represented in the Reggio Emilia approach. The 

Convention on the Rights of the Child (1987) was also an important step towards a different 

view on a child. It stresses children's rights and it offers them the possibility of collaborating 

and expressing their opinions in childhood. The methodical approach to open-ended problem 

solving (open-ended problem solving, Maxim, 1989) is one way of encouraging participation 

in a kindergarten by means of providing opportunities for children to solve everyday 

problems as independently as they can, using their own creative suggestions and ideas. 

 

The first part of my diploma thesis introduces the theoretical bases of participation in a 

kindergarten and key documents on participation, which represent the foundation for working 

in a kindergarten. The Reggio Emilia approach, in which participation is of key importance, is 

introduced as well.  Participation is also connected to creativity, which is very important in 

early childhood. With creativity, children become familiar with things and objects, solve 

problems in different ways and try out different solutions. 

 

The empirical part of the thesis focuses on the children’s participation project. By using the 

open-ended problem solving (open-ended problem solving, Maksim, 1989), children actively 

planned the project ‘Otroci soustvarjajo kotičke v igralnici’ (‘Children co-create the 

playroom’) and took part in it. They were able to realise their wishes, suggestions and ideas 

about the placement, content and activities of different parts of the playroom. 

 

Keywords: child, participation, open-ended problem solving, creativity, Reggio Emilia. 
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UVOD 

 

Participacija oz. udeležba otrok pri odločanju in izbiranju je ena bolj priljubljenih tem na 

področju vzgoje predšolskih otrok (Moss, Clark in Kjørholt, 2005). Mnenja o tem, ali je otrok 

kompetentno bitje, ki je sposobno aktivno sodelovati v vzgojnem procesu so zelo deljena, saj 

nekateri dvomijo, da imajo otroci že dovolj izkušenj za sprejemanje odgovornosti in 

odločitev. Nekateri so mnenja, da s podajanjem odgovornosti za svoje odločitve, otroke 

prikrajšamo za otroštvo. Drugi zagovarjajo dejstvo, da  imajo otroci ravno tako kot odrasli 

izoblikovana svoja mnenja o tem, kaj jim je všeč in kaj ne, ter da je možnost participacije 

odvisna le od pripravljenosti odraslih, ki so odgovorni za zagotovitev primernih možnosti za 

otrokovo vključitev in za lastno ozaveščanje dejstva, da otroci niso nevedni (Rožič in 

Turnšek, 2010). 

 

Participacija otrok je najbolje zastopana in se je uveljavila v konceptu Reggio Emilia. Model 

uvajajo v svojo prakso in delo s predšolskimi otroci marsikje po svetu. Posamezne elemente 

uvajamo v prakso tudi v naših vrtcih in dopolnjujejo ter nadgrajujemo Kurikulumu za vrtce 

(1999), ki predstavlja temelj za delo. Prednost koncepta se kaže v tem, da je odrt in se ves čas 

dograjuje in izpopolnjuje (Devjak in sod., 2009). 

 

Pomembne spremembe  pogledov na otroštvo so prinesle temeljne listine; med njimi zlasti 

Konvencija o otrokovih pravicah, ki v na seznam otrokovih pravice  uvršča tudi pravico otrok, 

da izrazijo svoja mnenja in poglede ter  sodelovanje pri odločanju. Turnšek (2004) poudarja, 

da gre za premik k postmodernim izhodiščem vzgoje: od vzgoje kot izključne odgovornosti 

odraslih za razvoj otrok, k obveznemu dogovarjanja z otroki o vprašanjih, ki zadevajo njihovo 

življenje in učenje (v vrtcih). 

 

Pedagoški pristop reševanja problemov odprtega tipa (open-ended …) predpostavlja, da 

strokovni delavci vrtcev  ustvarjajo priložnosti in situacije, ki omogočajo otrokom, da iščejo 

ustvarjalne rešitve vsakdanjih življenjskih »problemov«. Brez ustvarjanja bi človek ostal tam, 

kjer je bil pred tisočletji. Ustvarjalne sposobnosti imamo vsi v večji ali manjši meri in so 

normalno porazdeljene. Nekateri jih uveljavijo na poklicnem področju, drugi na zasebnem 

(Marentič Požarnik, 2000). Da bi se otrokova ustvarjalnost, kot pomemben del razvoja čim 

bolje razvila,  potrebujejo otroci pri ustvarjanju  spodbudo in pohvalo, v nasprotnem primeru 
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pa lahko izgubijo zanimanje za ustvarjanje. Pri tem nam lahko v vrtcu pomaga pristop 

reševanja problemov odprtega tipa. Gre za strategijo aktivnega, participativnega učenja, ki 

predpostavlja da ustvarimo pogoje v katerih lahko otroci poskušajo reševati probleme na 

različne (ustvarjalne) načine in čim bolj samostojno.  V svoji diplomski nalogi sem s pomočjo 

projekta odprtega tipa Otroci soustvarjajo kotičke v igralnici…, skušala v praksi udejanjiti 

postavljena teoretična izhodišča in spoznanja. Otrokom sem ponudila možnost, da 

soustvarjajo igralne/učne kotičke v vrtcu; ponudila sem jim možnost, da predlagajo lastne, 

čim bolj izvirne rešitve problema: katere/kakšne kotičke bi želeli imeti v vrtcu, kako bodo 

opremljeni, katere dejavnosti oz. igre bodo v njih potekale … Prek pedagoškega pristopa 

reševanja problemov odprtega tipa, otrokom omogočimo in damo moč odločanja pri kreiranju 

in iskanju raznolikih rešitev zastavljenega problema.  Zagotavljamo jim vlogo udeležencev v 

dogajanju oz. življenju v vrtcu. Otroci soodločajo o poteku projekta že od načrtovanja le tega. 

Prav to je za otroke največkrat novo, saj tovrstne prakse vrtcev  niso pogoste,  saj se v večini  

odločajo odrasli brez otrok. Pomembno je, da omogočimo vsakemu otroku, da prispeva svojo 

idejo in zamisel. Na ta način, preko uveljavljanja idej in zamisli vseh otrok, se otroci  urijo v 

sposobnosti sprejemanja (demokratičnih) odločitev, spoznajo, da obstaja več alternativnih 

možnosti za rešitev istega problema, uveljavljajo kreativnost; udejanjanje rešitev (različni 

kotički po predlogih otrok) pa zagotavljajo, da otroci doživijo vrtec, kot njihov »domači« 

prostor. 
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 PARTICIPACIJA  

 

Danes  je participacija povezana s pogledom na otroka kot kompetentnega bitja. Pojavlja se v 

psihologiji in drugih družboslovnih znanostih ter tudi v nekaterih pedagoških konceptih. V 

zadnjem času je otrokova pravica do participacije zapisana v številnih nacionalnih kurikulih.  

V sodobnem svetu prevladuje mnenje, da se otrok najbolje uči, kadar je aktivno udeležen v 

procesu učenja (Batistič Zorec, 2010). 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) definira pojem participacija kot udeležbo in 

sodelovanje pri odločanjih. Participirati pomeni udeleževati se, sodelovati.  

 

Novi pogledi na otroka, med katerimi je tudi koncept participacije, izhajajo iz predpostavke, 

da otroci zmorejo in želijo soustvarjati življenje. Pri tem soodločajo in sodelujejo z drugimi 

(Turnšek, Hodnik Čadež, Krnel, 2009). V institucijah vzgoje in izobraževanja, kjer naj bi se 

spodbujala svoboda izbire, pa se velikokrat dogaja nasprotno: zožene so  možnosti delovanja, 

mišljenja  in čustvovanja otrok. Avtonomija posameznika je vedno bolj prepletena z 

odvisnostjo. Za cilj vzgojno- izobraževalnega procesa bi bilo potrebno v ospredje postaviti 

otroka, kot socialnega udeleženca, ki ima možnost vplivanja na svoje življenje. Pri tem je 

pomembno upoštevanje otrokovega moralnega in kulturnega sveta v katerem živi (Clark, 

Moss, Kjørholt, 2005). 

 

1.1 Otrokove pravice 

 

Deklaracija o otrokovih pravicah je temeljna listina, ki določa pravice otrok in jih brani. 

Napisana je bila po drugi svetovni in sprejeta s strani Generalne skupščine Združenih 

narodov. Sestavlja jo preambula, kateri sledi 10 načel. V preambuli je poudarjena enakost 

pravic, ne glede na raso barvo, jezik, spol, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali 

socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino. Opredeljeno je, da 

je za otroka pomembna posebna skrb, varstvo, ter ustrezna zaščita pred rojstvom in po njem. 

Deklaracija o otrokovih pravicah vsebuje državljanske in psihološke pravice otrok 

(Deklaracija o otrokovih pravicah, 1959). 
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Vsa načela, zajeta v Deklaraciji o otrokovih pravicah, vsebuje tudi Konvencija o otrokovih 

pravicah. Le ta priznava otrokom že nekoliko več avtonomije, kot Deklaracija, ki je še precej 

zaščitniška do njih (Pavlović, 1990). Generalna skupščina Združenih narodov je Konvencijo o 

otrokovih pravicah sprejela leta 1989. Sestavljena je iz preambule in 54 členov. Otrokove 

pravice po Konvenciji o otrokovih pravicah lahko razdelimo v: pravice do preživetja, pravice 

do razvoja, pravice do varnosti in zaščite ter pravice do soudeležbe (Vojnovič, Otavnik, 

Pleško, 2009). Velikokrat se pojavlja tudi vprašanje, kako ohraniti avtoriteto a hkrati 

upoštevati otrokove pravice. Pri tem nam pomagajo pravila. Pravila dajejo otrokom občutek 

varnosti, zato morajo bi jasno postavljena. Otrok lahko s tem uveljavlja svojo samostojnost in 

odgovornost.  

 

Participacija je osrednjega pomena, saj  pomeni vključenost otroka v življenje, sodelovanje v 

njem ter pridobivanje občutka pripadnosti skupini tako doma, kot v vrtcu. Na drugem mestu 

pa je pomembna z vidika soodločanja, saj imajo otroci pravico da sodelujejo pri vseh 

odločitvah z odraslimi, ki zadevajo njih same (Krek, 2009).  

 

1.2 Konvencija o otrokovih pravicah 

 

Dandanes se pojavljajo številna vprašanja, ki so vezana na otroštvo in zagotavljanje pravic v 

tem obdobju. Pravice otrok, ki zagotavljajo njihovo participacijo, so zavezujoče za vzgojitelja, 

saj mora vzgojitelj dati otrokom možnost soodločanja in sooblikovanja življenja v vrtcu. 

 

Ene najpomembnejših pravic v zgodnjem otroštvu so zapisane v Konvenciji o otrokovih 

pravicah Združenih narodov (1989). Gre za prvi zavezujoč mednarodni dokument, ki 

vključuje vrsto človekovih pravic. V Sloveniji je stopila v veljavo s 25. junijem 1991.  S 

Konvencijo o otrokovih pravicah (1989) so najpogosteje utemeljena izhodišča otrokove 

participacije (Rutar, 2012). 

 

V 1. členu dokumenta je definirano, da je otrok vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, 

razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej (Božič in 

Kemperle, 2009). Da so otrokom priznane pravice še ne pomeni, da odrasli izgubijo 

odgovornost do otrok (Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009). 
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V Konvenciji sta glavna člena, ki se nanašata na participiranje otrok v zadevah, ki se tičejo 

njih samih v družbi in družini 12. in 13. člen. 12 člen pravi: 

 »1. Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben oblikovati lastna mnenja, 

pravico do svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti 

izraženih mnenj se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo. 

 2. V ta namen ima otrok še posebej možnost zaslišanja v kateremkoli sodnem ali 

upravnem postopku  v zvezi z njim, bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali 

ustreznega organa, na način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje zakonodaje«. 

 

Pravica otrok je tudi pravica do svobodnega izražanja, ki zajema svobodno iskanje, 

sprejemanje in širjenje vsakodnevnih informacij in idej na vse načine, v tiskani, ustni, pisni in 

umetniški obliki ali na katerikoli drug način (Vojnovič, Otavnik in Pleško, 2009). 

 

Poleg omenjenih so pomembni še 5., 15., 17., 28. in 29. členi Konvencije o otrokovih 

pravicah. Slednja dva člena govorita o tem, da mora biti izobraževanje otrok usmerjeno k 

razvoju otrokove osebnosti, njegovih sposobnosti in priprave otroka na odgovorno življenje in 

odraslost (Božič in Kemperle, 2009). 

 

1.3 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 

 

Strokovno podlago za zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

predstavlja Bela knjiga. Že od leta 1995, ko je bila izdana prva Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju je participacija postala del obvezujoče razprave, saj sta bili vzgoja in 

participacija v demokratičnih procesih del enega izmed načel uresničevanja vzgoje in 

izobraževanja (Bela knjiga, 1995; povz. v Rutar, 2012). Osnovna usmeritev Bele knjige  je 

izpeljana iz treh sklopov temeljnih otrokovih pravic, ki jih opredeljuje Konvencija o 

otrokovih pravicah, in sicer pravica po zaščiti, oskrbi in participaciji.  

 

Participacija je zastopana tudi v načelih, ki jih predvideva Bela knjiga. Posamezniki morajo, 

skladno z zavedanjem identitete razviti sposobnosti aktivne participacije v svojem lokalnem 

okolju, prevzemanja odgovornosti, medgeneracijskega učenja in sodelovanja. Z 

vključevanjem posameznika v skupnost, je neposredno povezana tudi vzgoja za strpnost, 
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odgovornost in solidarnost. Posameznik mora razvijati kritičnost osebnih odločitev ter 

sposobnost avtonomne presoje  (Bela knjiga, 2011). 

 

1.4 Kurikulum za vrtce 

 

Strokovno podlago za delo v vrtcih predstavlja kurikulum za vrtce. Potrjen je bil na 

strokovnem svetu RS za izobraževanje marca 1999. Je nacionalni dokument. Na eni strani 

spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z drugačnimi rešitvami in pristopi 

dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje delo v vrtcih.  Temelji na določilih Konvencije o 

otrokovih pravicah iz leta 1989. Le ta so pomembna za predšolsko vzgojo, ker določajo 

koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih. Namen kurikula je, da bi bile otrokove pravice 

bolje upoštevan. Pomembno je upoštevanje različnosti med otroki, s hkratnim upoštevanjem 

enakih možnosti (Bahovec in sod., 1999). 

 

Kurikulum želi doseči večjo demokratizacijo življenja in dela v vrtcu tako, da bolj upošteva 

otrokove in človekove pravice in daje dejavnejšo vlogo otroku. Osredotoča se na dosego 

ciljev, ki omogočajo uresničevanje otrokovih pravic v vrtcu. Pravice otrok v vrtcu so 

povezane z upoštevanjem individualnih razlik v razvoju in učenju. Iz tega so izpeljana načela, 

ki pripomorejo k zaščiti otrokovih pravic in potreb (prav tam). 

 

Participacija v Kurikulumu za vrtce (1999) neposredno ni omenjena. Posredno pa jo podpirajo 

številna načela: 

 načelo omogočanja izbire in drugačnosti, 

 načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja,  

 načelo odprtosti kurikuluma ter 

 načelo demokratičnosti in pluralizma (Batistič, 2010).  

 

V načelu omogočanja izbire in drugačnosti lahko zasledimo, da se otrokom omogoča le 

izbiranje na ravni različnih dejavnosti in vsebinami glede na njihove želje, interese, 

sposobnosti, ne pa tudi na izbiro med sodelovanjem in nesodelovanjem, aktivnostjo in 

neaktivnostjo, »usmerjeno zaposlitvijo« in prosto igro (Bahovec in sod., 1999). 
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S sprejetjem Kurikuluma za vrtce, ki daje strokovno podlago za delo v vrtcih se je dvignila 

raven, napredek in kakovosti predšolske vzgoje pri nas. Kljub temu, pa je zelo pomemben 

prikriti kurikulum. Čeprav participacija neposredno ni opredeljena v kurikulu, jo lahko 

vzgojitelji neposredno pri svojem delu upošteva in udejanji. Pri tem so pomembna stališča, 

vrednote in prepričanja vzgojiteljev o vzgoji, ter njihovem razumevanju otrokovega razvoja 

(Turnšek, 2004). Od vzgojitelja je odvisno, ali bo elemente participacije pri svojem delu 

vključeval, ter v kolikšni meri. Osebno sem mnenja, da so otrokove želje, interesi, ideje in 

problemi izhodišče za načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela v vrtcu.  Pri tem je potrebno 

veliko fleksibilnosti in s tem nenehnega prilagajanja.  

 

1.5 Prikriti kurikulum 

 

Poleg zapisanega kurikula je tudi t. i. prikriti kurikulum zelo pomemben pri uresničevanja 

participacije. Prikriti kurikulum  vključuje številne pogoje in ovire, ki omogočajo ali 

onemogočajo uresničevanje zapisanega kurikuluma (Bahovec in sod., 1999). Pri prikritem 

kurikulumu je zelo pomembno, da upoštevamo otroka, saj so posredne oblike vzgoje 

mnogokrat učinkovitejše od neposrednih. Zajema mnoge elemente vzgojnega vpliva na 

otroke. Otrokom moramo omogočiti pravico do izbire in drugačnosti, ponudimo jim možnost 

izbire med dejavnostmi in vsebinami, omogočimo jim umik iz skupinske rutine in 

upoštevamo njihove individualne značilnosti (Marjanovič Umek, 2010). 

 

O'Haganova in Smithova pravita, da se termin prikriti kurikulum (angl. hidden curriculum) 

nanaša na vidike kurikuluma, iz katerih se otroci lahko naučijo vedenje ter osvojijo stališča, 

vrednote in stereotipe. Le ti niso sprejeti kot zaželeni oz. pozitivni. Prikriti kurikulum je 

povezan s posrednimi sporočili, ki jih otroci dobijo o sebi in drugih s tem, kako odrasli 

vidimo in sodimo otroke ter z našimi stališči in predsodki, ki se povsem nezavedno zrcalijo v 

ravnanjih otrok (O'Hogan in Smit,1993; povz. po Batistič Zorec, 2003).  

 

Teoretiki opozarjajo na pedagoški pomen dejavnikov prikritega kurikuluma, kamor sodijo 

prikrita pričakovanja vzgojiteljice, čustveni stik med otrokom in vzgojiteljico, medvrstniški 

odnosi, uveljavljanje disciplinskih pravil, splošna klima v skupini ter organiziranje dnevne 

razporeditve dejavnosti in prostora (Kroflič, 1997). Kljub temu, da nekateri avtorji različno 

opredelijo prikriti kurikulum, so ključni poudarki primerljivi. Prikriti kurikulum se tako 
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nanaša na vsebine predšolske vzgoje in organizacijo vsakdanjega življenja kot skupek praks, 

postopkov in ritualov (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

 

Prek ozaveščanja (in uravnavanja) prikritega kurikuluma lahko prav tako omogočamo 

otrokovo kreiranje, sodelovanje, soustvarjanje in soodločanje pri številnih dejavnostih in 

stvareh, ki se tičejo njih. Otroci so kompetentna bitja, ki želijo soustvarjati svoja življenja v 

vrtcih. V kakšni meri pa jim omogočimo svobodno odločanje in participacijo pri 

vsakodnevnih dejavnostih in rutini v vrtcu, je odvisno od nas samih. Predvsem je pomemben 

pogled vzgojiteljice na otroka. Na prikriti kurikulum vplivajo tudi dejavniki, ki predstavljajo 

pomemben element življenja v vrtcu. Sem sodijo organizacija prostora, organizacija časa in 

dnevna rutina. 

 

PROSTOR 

 

Otrokom moramo zagotoviti zdrav in varen prostor, ki ga po potrebah tudi spreminjamo. 

Otrokov razvoj je odvisen od možnosti, ki jih ima otrok na razpolago. Prostor mora čim več 

omogočati, zato mora imeti čim manj fiksnih elementov. V čim večji meri ga morajo urejati in 

postavljati elemente neposredni uporabniki, to so vzgojitelji in otroci. Ker otroci v igralnici 

preživijo veliko časa je pomembno, da so prisotni pri urejanju, organizaciji in opremljanju 

prostora (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004). S tem participirajo in odločajo pri ureditvi 

življenja v vrtcu. Pomembno je, da je prostor razgiban in različen, hkrati pa varen.  

 

V ustreznem prostoru se otrok veliko nauči. Prostor mora biti urejen in opremljen tako, da 

pospešuje aktivno učenje otrok, kjer otroci dajejo pobude in iz njih izpeljujejo in rešujejo 

probleme. Razdeljen mora biti v jasno določene interesne kotičke, ki so vidni in se je med 

njimi lahko premikati. Prilagoditi jih je mogoče praktičnim potrebam in spreminjajočim 

interesom otrok. Učinkovite so nizke pregrade, ki označujejo določen kotiček. Dobro 

definirani kotički spodbujajo raziskovanje, avtonomnost in iniciativnost otrok. Prilagajanje 

kotičkov in želje otrok so temeljnega pomena za ustvarjanje le teh (Hohman in Weikart, 

2005). 

 

Prostor tudi vzgaja, saj: 

 s svojo organizacijo pomaga otrokom vzpostaviti njegov »notranji red« (in obratno), 

 s svojo širino in odprtostjo vabi otroke v svet, v odkrivanje in raziskovanje novega,  
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 z omogočanjem menjavanja prostorov in prostim prehajanjem med različnimi 

igralnicami otroku nudi izbiro med različnimi sočasnimi dejavnostmi in med 

različnimi odraslimi,  

 s smiselno ureditvijo in fleksibilnostjo otroku omogoča tako individualno igro, 

intimno, umik od skupine, kot tudi druženje, interakcijo in sodelovanje ter 

 s premičnostjo elementov omogoča otroku aktivno udeležbo pri poseganju v prostor, 

otrok si oblikuje prostor po svojih zamislih in ustvarjalnih potrebah ter prispeva lastni 

delež pri sooblikovanju svojega igralnega okolja, s tem razvija soodgovornost in 

kompetentnost pri svojih socialnih spretnostih (Garvas, Kolar in Antič, 2005). 

 

Osebno menim, da lahko otroci sooblikujejo prostor na različne načine. Ključnega pomena je, 

da otrokom o njihovih željah pri postavitvi in organizaciji prostora prisluhnemo in jih 

upoštevamo. Omogočiti jim moramo že možnost načrtovanja npr. postavitve kotičkov v 

igralnici. Dobro je, da si izdelamo načrt, npr. maketo kjer lahko preizkušamo različne 

postavitve v prostoru. Nato predloge in ideje skupaj z otroki tudi udejanjimo.  

 

ORGANIZACIJA ČASA 

 

Skladno s cilji Kurikuluma za vrtce je potrebno čas učinkovito organizirati. Pri tem je poleg 

upoštevanja organizacije vrtca potrebno upoštevati tudi potrebe staršev in otrok. Kljub temu, 

da je dnevni red pomemben se moramo zavedati, da ga moramo po potrebi časovno tudi 

spreminjati in prilagajati.  

 

V dejavnostih, kjer so otroci uspešni, dodelimo dodaten čas. S tem se prilagodimo ter po 

potrebi skrajšamo ali prekinemo drugo dejavnost. Čas čakanja, ki je povezan z vsakodnevnimi 

rutinskimi dejavnostmi (oblačenje, hranjenje, pospravljanje …) mora biti zmanjšan na 

minimum. Otrokom moramo omogočiti predvsem veliko časa za igro. Igra ima pomembno 

vlogo v otrokovem življenju. Prek nje se otrok seznanja s stvarmi ter pridobiva različne 

izkušnje in spoznanja. V igri se otroci srečujejo s številnimi materiali, kjer morajo imeti 

dovolj časa pri seznanjanju z njimi. Prav tako je potreben čas za načrtovanje, kaj želijo otroci 

v vrtcu početi, ne da bi občutili pritisk naglice (Dolar Bahovec in Golobič, 2004). 

 

Pri zagotavljanju kakovosti predšolske vzgoje so pomembni tudi kazalci na strukturni ravni, 

ki so povezani z organizacijo časa. Sem sodijo urniki strokovnih delavcev, vrste programov 
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glede na čas trajanja in organizacijo, organizacija časa bivanja otrok v vrtcu, poslovni čas 

vrtca itd. (Zore, 2007). Prav tako je pomemben okvirni dnevni red dejavnosti in dnevni obroki 

prehrane. Pri tem poteka veliko prepletanja skoti čas bivanja otrok v vrtcu. 

 

Menim, da je organizacija časa v vrtcu zelo pomembna. Pri tem moramo upoštevati otrokove 

potrebe in interese. Otroci lahko sooblikujejo čas v vrtcu na različne načine. Že s tem, ko nam 

pokažejo zanimanje za neko dejavnost je pomembno, da jim le to omogočimo. Otroci 

potrebujejo za določene aktivnosti in načrtovanja več časa. Pomembno je da ne hitimo, saj s 

tem lahko onemogočimo zanimanje in možnosti reševanja različnih situacij, ki so otrokom 

všeč. 

 

DNEVNA RUTINA 

 

Dnevna rutina je sestavni del elementov vzgojnega vplivanja na otroke in mnogokrat 

posredno učinkovitejša od načrtovanih dejavnostih. Predstavlja privajanje otroka na življenje 

v vrtcu. Vpeta je v vsakdanje življenje otrok. Pomembni elementi dnevne rutine so: 

 prihod otrok v vrtec, 

 odhod otrok domov,  

 skrb zase, 

 hranjenje (obroki),  

 počitek in spanje ter 

 urejanje in pospravljanje prostora. 

 

Zaradi dnevne rutine in dnevnega urnika se predvsem majhni otroci počutijo varnejše, če 

lahko predvidijo zaporedje dogodkov. S tem se gradi zaupanje med otroci in vzgojiteljico. 

Doslednost pa ne ovira fleksibilnosti in spontanosti (Dolar Bahovec in Golobič, 2004). 

 

Pri elementih dnevne rutine je potrebno upoštevati otrokove individualne potrebe. Primer: 

otrokom, ki ne počivajo ponudimo dejavnosti, s katerimi ne moti drugih otrok pri spanju, 

hkrati pa ta čas preživi na drugačen način, kot ostali otroci.  Prisotna je individualna izbira 

otroka. Pri hranjenju moramo otroku omogočiti, da v miru poje in ne hiti. Otrok, ki določene 

hrane ne mara, mu je ne vsiljujemo. V elementih dnevne rutine  so prisotni elementi prikritega 

kurikuluma, ki nam omogočajo in pomagajo pri organizaciji vsakdanjega življenja v vrtcu.  
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Otrokom rutina predstavlja dosleden razpored dogodkov, na katere se lahko zanesejo in jih 

razumejo. Zagotavlja skupni okvir podore otrokom, ko uresničujejo svoje interese in na 

različne načine rešujejo probleme. Dnevna rutina skrbi za strukturo dogodkov dneva, medtem 

ko npr. interesni kotički skrbijo za strukturo fizičnega prostora. S strukturo dogodkov dneva 

pa lahko definiramo in opišemo, kako otroci uporabljajo kotičke ter stopajo v interakcije z 

ostalimi. Rutina je oblikovana tudi z namenom, da podpira otrokovo iniciativnost in jim daje 

čas za izražanje ciljev. Vzpostavlja socialni okvir, lajša otrokom prehod od doma v vrtec ter 

gradi občutek pripadnosti skupini. Poleg tega podpira kurikularne vrednote, ki otrokom 

omogočajo konstruiranje znanja (Hohman in Weikart, 2005). 

 

2 PARTICIPACIJA V PEDAGOŠKEM KONCEPTU 

REGGIO EMILIA 

 

Loriz Malaguzzi je ustanovitelj vrtcev Reggio Emillia. Leta 1963 je v Italiji ustanovil prvi 

necerkveni vrtec. Prav on je poudaril tezo o tem, da je otrok spoznavno, čustveno in socialno 

kompetentno bitje (Kroflič, 2010). Koncept Reggio Emilia je postmoderni, sodobni koncept 

predšolske vzgoje. Glavni cilj je vzgojiti otroke v kritične mislece in varuhe demokracije. Za 

ta koncept se je večje zanimanje začelo pojavljati po letu 1983, ko so otroci iz vrtcev Reggio 

Emilia predstavili svoje izdelke na razstavi v Stockholmu. Leta 1991 je bil prav ta koncept na 

tekmovanju, ki ga je izvedel ameriški tednik Newsweek, ocenjen kot najboljša in 

najnaprednejša predšolska ustanova. Model uvajajo v svojo prakso in delo s predšolskimi 

otroci marsikje po svetu. Prednost koncepta se kaže v tem, da je odrt in se ves čas dograjuje in 

izpopolnjuje. Odprtost se nanaša na sprejemanje različnih znanstvenih teorij ter na odnos do 

okolja. Pomemben je tudi z vidika lastnih opazovanj in sprememb v vzgojni praksi. Koncept 

gradi na naslednjih postavkah: 

 vrtec je vpet v kulturno okolje, 

 otroci so različni, 

 pomen prednosti učenja pred poučevanjem, 

 timsko delo, 

 razvoj in uporaba vseh čutil,  

 spodbujanje in omogočanje vseh oblik izražanja, 

 dokumentiranje in arhiviranje izdelkov, 

 kakovostna integracija in komunikacija ter 
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 pomen participacije otrok in projektno delo (Devjak in sod., 2009). 

 

V vrtcu so pomembni tudi prostori. Notranji in zunanji prostori vrtca morajo zagotavljati 

zdrav, varen in prijeten prostor, ki otrokom omogoča zasebnost in intimnost, ob tem pa 

fleksibilnost. Notranji in zunanji prostor je povezan z veliko stekla. Ureditev igralnice je 

odvisna od starosti otrok in dejavnosti, ki potekajo v njej. Razdeljena je na dva prostora, da je 

lahko otrok v prostoru kjer je vzgojiteljica, ali v prostoru, kjer vzgojiteljice ni. V igralnici je  

več kotičkov. Imajo tudi svoj atelje ter osrednji prostor. Pomembna so ogledala, da se otroci 

lahko opazujejo in razvijajo ob spoznavanju samega sebe. V igralnici so razstavljeni izdelki 

otrok (prav tam). 

 

Podobnost s Kurikulumom za vrtce (1999) se kaže v tem, da temelji na človekovih in 

otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in na pravni državi; zagotavlja pluralnost 

vednosti in konceptualno integracijo različnih znanosti. Namesto o »usmerjenosti v otroka« in 

nujnosti izhajanja iz otrokovih potreb, oba koncepta poudarjata otrokove pravice (Devjak, 

2011). 

 

V Reggio Emilia vrtcih se v projektih učijo otroci in odrasli. Znanstvenih spoznanj ne le 

odkrivajo, ampak so do njih tudi kritični in iniciativni. Pedagogika se skušajo oddaljiti od 

naprej postavljenih prepričanj in sodb ter skušajo v dialog in timsko sodelovanje z otroki, 

starši in okoljem odkrivati, kaj je za otroke najboljše (Batistič Zorec in Krnel, 2009). 

Pomembno vlogo v tem konceptu ima ustvarjalnost, ki ni ločena od drugih dejavnosti. Izhaja 

iz vsakodnevnih izkušenj. Pomembno je, da vzgojiteljice pri tem niso vezane na predpisane 

metode poučevanja, temveč so opazovalke in interpretatorke problemskih situacij. Kar se 

otroci naučijo je posledica otrokove lastne izkušnje in spodbud, ki mu jih daje okolje. 

(Malaguzzi, 1993, nav. po Batistič Zorec, 2003). 

 

V konceptu se največkrat srečamo s pojmi projektno delo, dokumentacija in nastajajoči 

kurikulum. Uprli so se normativnosti, ki določa ciljne in vsebinske smernice. Izmed osrednjih 

vlog pedagogov je beleženje otrokovih dosežkov in njihova interpretacija, ki jo omogoča 

pedagoška dokumentacija (Kroflič, 2010). 

 

V življenju in delu vrtci Reggio Emilia postavljajo participacijo kot eno izmed ključnih vodil 

svojega pedagoškega pristopa. Skupaj z otroki so starši oz. družina in lokalna skupnost 
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soustvarjalci življenja vrtcev. Participacija je najvidnejša v otrokovem soustvarjanju poteka 

institucionalnega življenja ter organiziranosti učnih dejavnosti na način projektnega dela. 

Projektno delo je v vrtcih Reggio primarni medij učenja. Teme strokovni delavci ne načrtujejo 

brez otrok, njihovih idej, interesov in dejavnosti. Otrok skozi projekte vstopa v svet odraslih. 

To nakazuje, da udeleženost otrok pri tovrstnih projektih ni samo navidezna (Rožič in 

Turnšek, 2010). Etika participacije poudarja skupno iskanje možnih odgovorov in  rešitev 

otrok in strokovnjakov.  

 

Za Reggio Emilia vrtce je značilno, da raziskujejo tudi nenavadne tematike, neobičajne 

pojave in eksperimentirajo s projekti, katerih smer ni povsem znana, predvidljiva in rezultat 

ne povsem napovedljiv. Zelo pomembno je dokumentiranje projektov. S tem so tudi starši in 

ostali neudeleženci v projektu bolj obveščeni o otrokovih aktivnostih in izkušnjah, 

vzgojiteljem pa je omogočeno izboljšanje praks. (Turnšek in sod., 2009). 

 

Za participacijo otrok in temelj pristopa so pomembni: 

 odnosna pedagogika: predstavlja pomen medosebnih odnosov med otroki, skupinami 

otrok, odraslimi in lokalno skupnostjo. S to pedagogiko se gradi ustrezen odnos med 

vzgojiteljico in otrokom. Vzgoja v tem primeru predstavlja aktiven odnos, ki poteka 

preko skupnih dejavnostih. Njena spoznanja dopolnjuje pedagogika poslušanja. 

Nanaša se tudi na močno poudarjeno umetniško ustvarjalnost v vrtcih Reggio (Kroflič, 

2010). 

 Pedagogika poslušanja: poslušanje pomeni odprtost za radovednost, za spremembe, 

odprtost za druge, priznavanje drugačnih pogledov in mnenj in priznavanje 

posameznikove avtonomnosti. Ne pomeni le sporazumevanje z jezikom, temveč 

izražanje s pomočjo mnogoterih načinov (G. Rinaldi, povz. v Turnšek in sod., 2009). 

 Etika participacije oz. soudeleženosti:  spodbuja k sodelovanje, kjer nima noben 

zadnje besede. Pomembno je sodelovanje, soustvarjanje in raziskovanje (Bahovec 

Dolar in Golobič Bregar, 2004). 

 Projektno delo: otroci v projektih sodelujejo na različne načine.  Ta način dela je eden 

ključnih v vrtcih Reggio Emilia. Otrokom omogoča prevzemanje aktivne vloge pri 

procesu učenja in konstruiranja lastnega znanja (Turnšek in sod., 2009). 
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V pristopu Reggio Emila je otrok predstavljen kot edinstven subjekt. Zato namesto o potrebah 

otrok govorimo o njihovih pravicah. Otroci imajo številne potenciale. So radovedni, želijo 

napredovati, so zmožni napredovati ter želijo komunicirat z drugimi. Prav zaradi tega je 

pomemben cilj spodbujanje otrokove identitete. Za razvoj identitete je pomembno širjenje 

otrokovih socialnih interesov ter obvladovanje jezika na vseh ravneh (Batistič Zorec, 2010). 

 

Participacija otrok je koncept, ki v strokovni javnosti sproža številne dileme. Med najbolj 

razširjenimi argumentacijami, ki izražajo skepso v participacijo otrok je, da imajo otroci 

premalo sposobnosti in izkušenj, potrebnih za participacijo. Temu pa nasprotuje in oporeka 

več avtorjev (Rožič in Turnšek, 2010). Batistič Zorec (2010) meni, da je prav, da obstajajo 

tudi kritike glede koncepta, saj se je potrebno zavedati pasti in nevarnosti, če se koncept 

nereflektirano uvaja  v prakso vrtcev. 

 

Pristop Reggio Emilia ima vsekakor več prednosti in kvalitet, kot pa pomanjkljivosti. Na 

otroka gleda z drugačnega stališča. Razširjen je v številnih državah (Devjak in sod., 2009). V 

našem prostoru je potekal projekt »Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za 

izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju 

predšolske vzgoje«, od leta 2008 do leta 2013. Namen projekta je bil v Slovenske vrtce 

vključiti posamezne elemente pristopa in s tem nadgraditi Kurikulum za vrtce, ki predstavlja 

temelj za delo v vrtcih. 

 

3 STALIŠČA SLOVENSKIH VZGOJITELJIC DO 

PARTICIPACIJE 

 

V okviru projekta Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov 

posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje je M. 

Batistič Zorec s sodelavci leta 2010 naredila raziskavo o participaciji oz. izbiri otrok v vrtcu. 

Cilj raziskave je bil ugotoviti kako vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki so bili vključeni v 

omenjeni projekt vidijo trenutno stanje. Predstavljen je tudi del raziskave, ki se nanaša na 

participacijo otrok v vrtcu: vključenost otrok v življenje vrtca, organizacijo prostora ter izbiro 

materialov in rekvizitov, vlogo otrok pri prehodnih dejavnostih, dnevnih rutinah, prosti igri in 

načrtovanju dejavnostih. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Katarina Zidarič; diplomsko delo 

15 

Rezultati raziskovanja v slovenskih vrtcih, ki so bili vključeni v projekt Reggio Emillia 

kažejo, da na načelni ravni strokovni delavci zagovarjajo udeleženost otrok. Večina jih trdi, 

da otroke vključujejo v življenje in soustvarjanje podobe vrtca ter da otrokom prisluhnejo. Pri 

bolj konkretnih vprašanjih, ki zadevajo upoštevanje različnih potreb in želja otrok pri 

načrtovanju vzgojnega dela in pri dnevni rutini pa se je pokazalo, da je participacija otrok 

manj zastopana. Otroci odločajo predvsem o prosti igri, manj pa o načrtovanju dejavnosti in 

organizaciji življenja v vrtcu (Batistič Zorec, 2010). 

 

Avtorica (prav tam) se strinja s kritičnimi pomisleki do koncepta participacije saj meni, da bi 

morali strokovni delavci nenehno razmišljati o kompetencah otrok, a hkrati o odgovornosti 

odraslih.  Millei (nav. po Batistič Zorec, 2010) opozarja, da lahko participacija opolnomoči 

nekatere otroke, drugim pa lahko zmanjša moč odločanja. Strokovni delavci bi se morali še 

posebej posvetiti vprašanju različnosti otrok. Iz rezultatov sodeč strokovni delavci »slišijo« 

večino, interese in želje ki prevladujejo v oddelku, manj pa posameznega otroka. Hkrati je 

pomembno, da otrokom zagotovimo spodbudno in varno ozračje, kjer bo imel vsak 

posameznik optimalne spodbude ter možnosti za razvoj in učenje. 

 

V strokovni literaturi ideja kompetentnega otroka sproža številne dileme, vprašanja, 

argumentacije in protiargumentacije. Turnšek in Rožič (2010) sta v svoji raziskavi ugotavljali 

v kolikšni meri so argumentacije prisotne v stališčih in prepričanjih praktikov – vzgojiteljic in 

vzgojiteljev, ki so bili udeleženi v izobraževanju Profesionalno usposabljanje strokovnih 

delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emillia na 

področju predšolske vzgoje. V raziskavi je sodelovala 810 vzgojiteljev iz različnih regij 

Slovenije.  

 

Rezultati so pokazali, da je več kot dve tretjini vzgojiteljev, ki so bili udeleženci omenjenega 

projekta naklonjenih ideji kompetentnega otroka in praksam otroške participacije. Kljub temu, 

pa so se pokazala nekatera razhajanja med trditvami načelne narave (stališči) in trditvami, ki 

nakazujejo na pedagoške prakse. Predstave vzgojiteljic o lastnih praksah  so velikokrat  v 

navzkrižju z njihovimi prepričanji in tudi ocenami otrok o njihovih možnostih, ki jih imajo za 

participacijo v vrtcu. Vzgojiteljice se bolj nagibajo k pravici do izbire. Prepoznan je bil tudi 

»nasprotni« notranje konsistentni vzorec stališč, ki ni v podporo otroški participaciji. Prisoten 

je bil pri manjšini vzgojiteljic (do ene petine). Osrednja predpostavka je prepričanje, da je 

otroštvo čas nezrelosti in nezmožnosti delovanja, kar je utemeljeno z otrokovim 
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pomanjkanjem znanja in izkušenj ter nezmožnostjo razumevanja posledic lastnih odločitev in 

sprejemanja odgovornosti zanje (Turnšek in Rožič, 2010). 

 

4 REŠEVANJE PROBLEMOV ODPRTEGA TIPA V 

SPODBUJANJU PARTICIPACIJE 

 

Pri odprtem tipu raziskovanja je značilno, da otroke spodbujamo k iskanju in preizkušanju 

različnih (alternativnih) rešitev problema. Otroci razmišljajo o čim več možnostih, iščejo 

izvirne, raznolike rešitve ter dajejo predloge. Prav s tem spodbujamo tudi otrokovo 

kreativnost. Maxim (1989, nav. po Turnšek, Hodnik Čadež in Krnel, 2009) imenuje proces 

reševanja problemov odprtega tipa (angl. problem-solving process) kot metodični pristop, ki 

je namenjen vzgojiteljicam, ki želijo na načrten način vključiti želje in iniciative otrok v 

soustvarjanje življenja in program vrtca.  

 

Namen takšnih projektov je, da pridemo do rešitev problemov s pomočjo otrok in njihovih 

idej, predlogov in pri tem uporabljati nove kreativne ideje in potenciale. Projekt se začne, ko 

se soočimo z nekim problemom, uganko ali izzivom, ki ga želimo rešiti. Problemi so po 

navadi povezani s problemi iz vsakdanjega življenja. S tovrstnimi projekti dajemo otrokom 

moč odločanja in urejanja. Hkrati jim damo potrditev, da zaupamo v njihove sposobnosti 

spoprijemanja z »resnimi« problemi. Otroci prispevajo zamisli in poti reševanja problema, 

nato pa skupaj z odraslimi te rešitve preizkušajo in ocenijo, ali so izvedljive, ustrezne in 

dejansko prispevajo k rešitvi problema. Ključnega pomena za kakovostno izvajanje projekta 

je ustvarjalna klima, ki dopušča in spodbuja ustvarjalnost in radovednost otrok. Ker otroci v 

večini niso navajeni tovrstnega načina dela, so sprva njihove ideje osamljene, kasneje, ko 

otroci dobijo izkušnjo, da jih upoštevamo, pa so ideje vse bolj kreativne. Pomembna je tudi 

demokratičnost, preko katere damo otrokom vedeti, da so vse ideje, vseh otrok zaželene. 

Vsakega otroka spodbudimo, da prispeva svojo zamisel, idejo. Pomembno je, da kljub temu, 

da vemo, da določena zamisel ni dobra, pustimo otrokom, da jo izvedejo. Otroci po poti 

poskusov in zmot pridejo do ugotovitev, da zamisel ni bila najboljša. S tem dvignemo raven 

otroške participacije (udeleženosti) v življenju vrtca (Turnšek, 2004).  

 

Faze v raziskovanju odprtega tipa (prav tam): 

 Opredelitev problema 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Katarina Zidarič; diplomsko delo 

17 

 iskanje alternativnih rešitev, zamisli 

 preizkušanje in izbira rešitev, 

 ocena dela, 

 uporaba rešitev.  

 

OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Na začetku je prva naša naloga, da opredelimo problem in jasno izrazimo, kaj želimo 

spremeniti, izboljšali in naredili. Problem lahko opredelimo v obliki vprašanja npr. Naši 

kotički so prazni. Kako jih bomo opremili, da bodo postali zanimivi za igro? Včasih problem 

izrazijo otroci sami, včasih pa ga zazna vzgojiteljica in ga želi otrokom posredovati. Če 

problem zazna vzgojiteljica je potrebno, da se domisli nečesa, kar bo spodbudilo otroke k 

zaznavanju problema. Nekaj problemov iz vsakdanjega življenja; Imamo premalo igrač pa še 

te so polomljene – kako bi prišli do novih? Bliža se pustovanje – kako ga bomo praznovali, 

kako bo okrašena naša igralnica? Igrišče in okolica vrtca sta onesnažena – kaj lahko storimo? 

Naš atrij je neurejen in prazen – ali lahko sami kaj naredimo?  (Turnšek, 2004).  

 

ISKANJE ALTERNATIVNIH REŠITEV, ZAMISLI 

 

Po tem, ko smo se soočili s problemom sledi faza, da sporočimo otrokom, da so oni tisti, ki 

bodo reševali problem. Pogosto je to za otroke presenečenje, saj so vajeni, da se stvari v 

večini lotevajo odrasli, brez njih. Pri izražanju otrokovih idej, predlogov in pobud lahko 

uporabimo različne načine in metode: 

 tehnika risanja –  otroci v manjših skupinah rišejo svoje ideje in zamisli.   

 Tehnika miselnega viharja –  otroci sedijo v krogu in imajo na sredini žogico. Otrok, 

ki ima zamisel jo vzame in pove drugim. Žogica lahko tudi potuje v krogu, če se otrok 

ničesar ne domisli, jo poda naprej. Vzgojiteljica zapisuje predloge, kasneje pa jih 

lahko zberejo na skupnem plakatu.  

 Igranje »arhitektov« in »opremljevalcev« kjer lahko preko simbolne igre pridemo do 

zamisli. 
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Pri tovrstnih projektih je pomembno dokumentiranje. Pri tem izberemo tehniko, ki je najbolj 

primerna oz. najbolj natančno zabeleži, kaj smo hoteli. Lahko uporabimo video in avdio 

posnetke, risbe s komentarji, ki nam omogočajo natančen zapis idej (prav tam). 

 

PREIZKUŠANJE IN IZBIRA REŠITEV 

 

V tej fazi je naloga odraslega, da otrokom pomaga do udejanjenja njihovih zamisli. Včasih je 

to enostavno, lahko pa zahteva od nas precej časa, dela ter posebnih sredstev in denarja. 

Izvedba zahteva oceno posameznih rešitev. Včasih ugotovimo, da je zamisel slaba vendar jo 

vseeno preizkusimo, kljub temu, da to vnaprej vemo. Otrokom sporočamo, da je vsaka 

zamisel dobra, četudi je na prvi pogled neuresničljiva. Prav te ideje so velikokrat najbolj 

izvirne.  Pomembno je tudi ohranjanje domišljije (prav tam). 

 

OCENA DELA 

 

Za tovrstne projekte reševanja problemov je značilno, da potekajo navadno več mesecev. 

Vmes se moramo večkrat ustaviti in razmisliti, ali smo bližje rešitvi problema ter katere ideje 

so boljše, katere slabše in zakaj. Takšno ovrednotenje je dobrodošlo predvsem ob zaključku 

(prav tam). 

 

UPORABA REŠITEV 

 

Na podlagi pridobljenih rešitev problema in spoznanj, se lahko  otroci in vzgojitelj pogovorijo 

o uporabnosti le teh. S pomočjo pridobljenih izhodišč lahko načrtujejo nove dejavnosti.  

 

5 USTVARJALNOST 

 

Reševanje problemov odprtega tipa predpostavlja in spodbuja otroško ustvarjalnost. Marentič 

Požarnikova (2000) omenja splošne pogoje, da se v neki šoli/vrtcu lahko razvija ustvarjalnost: 

 ▪ da so na voljo ustrezni pripomočki, čas in prostor; 

 ▪ da imajo otroci možnost izbire predmetov, dejavnosti in nalog; 

 ▪ da je v ospredju skrb za notranjo motivacijo in čim manj individualne tekmovalnosti, 

nagrad, zunanjega preverjanja in časovnih pritiskov. 
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Osebno menim, da je zelo pomembno, da vzgojitelj kreira ustvarjalne izzive, situacije, 

predmete in snovi (zlasti nestrukturirane). Nestrukturirani materiali predstavljajo pomembno 

učno strategijo (zlasti za najmlajše), hkrati pa predstavljajo izvirne rešitve. 

 

Guilford (v Jaušovec, 1987) je mišljenje razdelil na divergentno in konvergentno. Menil je, da 

so divergentne sposobnosti tesno povezane z ustvarjalnostjo. Značilni so naslednji faktorji: 

 fluentnost: sposobnost, da najdemo številne rešitve, ki ustrezajo podanim zahtevam; 

 fleksibilnost: sposobnost, da problem rešimo na različne načine in 

 originalnost: sposobnost, da proizvedemo nenavadne rešitve.  

 

Med značilne lastnosti ustvarjalnih oseb sodijo izvirnost, vztrajnost, radovednost, 

samomotiviranost, čustvena občutljivost, smisel za humor, naklonjenost do problemov in 

samozavest. 

 

Pomembno je, da ustvarjalnost otrok spodbujamo; če se izrazimo natančneje, da ustvarjamo 

situacije, s katerimi ohranjamo in »negujemo« ustvarjalnost, ki pa se sicer med otroki oz. 

posamezniki razlikuje. Pomagamo jim jo »ohraniti« do takrat, ko bodo odrasli. Če naj bo 

resnično produktivna, jo je treba usmerjati in voditi. Da bi bili uspešni, pa je treba vedeti, s 

čim otroka spodbujamo k uporabi kreativnih idej in s čim ga pri tem oviramo. Zavedati se 

moramo, da se bodo otroci ustvarjalno izražali vedno, kadar jim je dana svoboda. Otroci 

nekatere stvari počnejo zato, ker so potrebne za njegov razvoj, druge pa zato, ker pritegnejo 

njihovo pozornost. Med njimi ni težko ločiti in se osredotočiti na otrokove koristne 

dejavnosti. Pomembno je, da spodbujamo radovednost otrok, vendar ga tudi včasih 

usmerjamo k zastavljanju vprašanj (Einon, 2002). Pri otrocih moramo spodbujati igre, ki mu 

nudijo ugodje in zadovoljstvo. 

 

V Kurikulumu (1999) zasledimo spodbujanje ustvarjalnosti  v naslednjih dveh ciljih: 

 »bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke«  

K ustvarjalnosti pri ponudbi različnih programov spodbuja vrtce, da načrtujejo 

dejavnosti za različne potrebe staršev in otrok. 

 »večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko 

rutino« 
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Pri tem cilju kurikulum spodbuja individualnost otroka pri izražanju, ustvarjanju in 

izbiranju dejavnosti. 

 

Vzgojitelj s postavljanjem svojih vprašanj pričakuje vnaprej določen odgovor, s čimer je 

vnaprej ovirana ustvarjalnost.  Prav tako se velikokrat pojavi, da so otrokova vprašanja 

pogosto nezaželena in moteča (Marentič Požarnik, 2000). Če želi vzgojitelj spodbujati otroka 

k ustvarjalnosti mora na prvem mestu poznati značilnosti otrokovega spoznavnega razvoja. 

Njegovo delo mora izhajati iz razvojnih danosti otroka, usmerjati pa ga mora tudi k 

njegovemu nadaljnjemu razvoju. Na ustvarjalnost vplivamo predvsem z načinom dela, z 

osebnim zgledom in ustvarjalno klimo v skupini. 

 

Za razvoj ustvarjalnosti v vrtcu je potrebno predvsem ustvariti pozitivno atmosfero, pripraviti 

material in pribor ter dati otroku dovolj časa. Osnovno vodilo mora biti zadovoljevanje 

otrokove potrebe po ustvarjalnem izražanju. Potrebno je spodbujati otroke (Glogovec in 

Žagar, 1992). Prav tako moramo otrokom pokazati, da smo pripravljeni za nove ideje. 

Tolerantni moramo biti do norih idej ter spoštovati prispevek vsakega posameznika. Otrok 

mora imeti občutek, da je spoštovan in so njegove želje in ideje upoštevanje. Le tako si upa 

izraziti svoja lastna mnenja.  

 

5.1 Ustvarjalnost in projektno vzgojno delo  

 

Projektno delo je metodični postopek. Je način dela, preko katerega si udeleženci pridobivajo 

različne spretnosti. Vodja projekta je predvsem v vlogi pobudnika, usmerjevalca in 

spodbujevalca aktivnosti vseh udeležencev (Novak, Žužej, Glogovec, 2009). 

 

Pri projektnem vzgojnem delu poznamo pet glavnih in dve vmesni etapi. Vidik ustvarjalnost 

je prisoten v vsaki. Osredotočila se bom na vidike ustvarjalnosti v glavnih etapah. V etapi 

pobude je ustvarjalnost povezana z divergentnim mišljenjem. Prek različnih tehnik 

ustvarjalnega mišljenja otroke izpodbudimo k iskanju izvedbenih možnosti. Vsak posameznik 

lahko s svojo pobudo prispeva pomemben del k uspešnemu začetku in razvoju projekta. 

Ustvarjalnost vzgojitelja pa je izražena v njegovem odzivanju. Sledi etapa skiciranja projekta, 

kjer je bistveno, da otrok kreativno razmišlja katere informacije potrebuje ter samostojno 

odkriva pot do teh informacij. V etapi načrtovanja se otroci odločijo kaj, kako in s kom bodo 
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delali v izvedbeni etapi projekta. Začnejo spoznavati in raziskovati tudi okolje, ki jim je v 

pomoč pri uresničitvi zamisli. Sledi najobsežnejša etapa – izvedba. Otrok ima vse možnosti, 

da samostojno išče svoje rešitve, pojasnjuje, izraža svoja stališča in je ustvarjalen. Z 

ustvarjalnostjo je povezana tudi humornost, ki prispeva k prijetnemu ozračju. Otrok je 

postavljen v aktivno vlogo soustvarjalca življenja v vrtcu. Pri sklepni etapi pa se otroci učijo 

vrednotiti ustvarjalne dosežke in izdelke. Le ti so lahko ustvarjalno z vidika napredka v 

razvoju posameznika, z vidika napredka skupine ali vidika novosti in drugačnosti. Otroci tudi 

samostojno ugotavljajo, kako nova spoznanja uporabiti v življenju (Glogovec in Žagar, 1992). 
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II EMPIRIČNI DEL 

 

1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Otroci potrebujejo za učenje primeren prostor, ki mora biti ustrezno opremljen. Le-ta mora 

biti med drugim tudi privlačen. Zelo pomembni so interesni kotički, ki jih lahko prilagodimo 

praktičnim potrebam in spreminjajočim interesom. Dobro definirani kotički spodbujajo 

otrokovo ustvarjalnost, avtonomnost in dobro vplivajo na socialne odnose. Odrasli velikokrat 

spremenijo in prilagodijo ureditev kotičkov interesom otrok (Hohman in Weikart, 2005). 

Postavlja pa se vprašanje, v  kolikšni meri vrtci omogočajo, da pri ustvarjanju kotičkov 

sodelujejo otroci. V svoji diplomski nalogi, sem prek projekta Otroci soustvarjajo kotičke v 

igralnici raziskala, koliko možnosti imajo otroci za izražanje svojih idej in zamisli pri 

soustvarjanju kotičkov ter kako so  te izvedljive. Menim, da ima v sodobnih vrtcih to možnost 

le manjšina otrok. Otroci so ustvarjalna bitja, zato je participacija za vzgojo osrednjega 

pomena. Participacija je v SSKJ-ju (2002) opredeljena kot udeležba in sodelovanje.  

 

V zadnjem času je participacija ena bolj priljubljenih tem na področju vzgoje predšolskih 

otrok.  Povezana je s pomembnim pogledom na otroka kot kompetentnega bitja. Prav tako pa 

so pomembne spremembe na pogled otroštva prinesle temeljne listine, med katerimi je 

Konvencija o otrokovih pravicah. Poudarja pravico otrok, da izrazijo svoje misli in stališča ter 

sodelujejo pri zanje pomembnih stvareh. (Batistič Zorec, 2010) 

 

Pri spodbujanja participacije otrok k učenju in soustvarjanju življenja v vrtcu in s tem tudi 

ureditvi kotičkov nam je lahko v veliko pomoč projektni pristop. Otroci pri projektnem delu 

prevzamejo aktivno vlogo v procesu kreiranja zamisli in idej ter učenja. Pri projektih gre za 

angažiranost in aktivno predstavljanje svojih ustvarjalnih idej, spoznanj in izkušenj. (Turnšek 

in sod., 2009) 

 

V skupini, kjer sem izvajala projekt je otrokom omogočeno soustvarjanje življenja v vrtcu, 

vendar ne v tolikšni meri kot med izvajanjem projekta. Prek projekta participacije »Otroci 

soustvarjajo kotičke v igralnici« sem v skupini nekoliko spremenila prakso. Otroci so sami 

načrtovali in odločali kakšne kotičke  postavimo za njihovo igro. Z vzgojiteljico sva bili 

otrokom v pomoč pri njihovih uresničitvah želja in idej. Projekt je bil zelo dobro sprejet s 
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strani staršev, zato upam, da bodo imeli otroci možnost sodelovanja v čim več takšnih 

projektih in se bo za slednje odločalo vedno več vzgojiteljic. 

 

2 CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 

Pri izdelavi diplomske naloge sem si zadala šest ključni ciljev:  

 opredelitev participacije, 

 zastopanost participacije v temeljnih dokumentih, 

 predstavitev procesa reševanja problemov odprtega tipa, 

 spoznavanje idej in želja otrok o ureditvi kotičkov v igralnici, 

 s pomočjo projekta odprtega tipa preizkusiti in analizirati participacijo otrok pri 

soustvarjanju kotičkov ter 

 pridobiti mnenje vzgojiteljice o participaciji otrok pri postavitvi kotičkov. 

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Kaj otroci menijo o možnostih soustvarjanja in sodelovanja pri postavitvi kotičkov v 

igralnici ter kakšne kotičke bi radi imeli?  

2. Kako so otroci vključeni v načrtovanje in spreminjanje kotičkov? 

3. Ali in kako vzgojiteljica upošteva soustvarjanje in spremembe kotičkov po želji otrok? 

4. Na kakšne načine so otroci pri projektu odprtega tipa aktivno sodelovali in soodločali? 

 

4 RAZISKOVALNA METODA 

 

Pri metodi raziskovanja sem uporabila kavzalno neeksperimentalno. V empiričnem delu 

diplomske naloge sem uporabila metode evalvacije projekta, reševanje problema odprtega tipa 

(angl. problem-solving). Evalvacijske metode so bili dnevniški zapisi lastnih opazovanj in 

tehnike prilagojene predšolskim otrokom, v ospredju »barometer razpoloženja«. Pri tem je 

delo temeljilo na ustvarjalnosti  otrok ter njihovih idejah in zamislih. Projekt Otroci 

soustvarjajo kotičke v igralnici sem dokumentirala (slikanje, snemanje, zapisovanje, lastna 

evalvacija) v vseh fazah; dokumente sem analizirala in predstavila sklepe.  
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Prav tako sem uporabila kvalitativno tehniko zbiranja podatkov, saj sem sestavila 

standardizirani intervju za vzgojiteljico skupine. Z njim sem preverila pripravljenost in odnos 

vzgojiteljice pri participaciji otrok v življenju v vrtcu. Zanimalo me je tudi, ali je dani projekt 

pripomogel  k njenemu drugačnemu morebitnemu mnenju in odnosu do možnosti 

participacije otrok v vrtcu. 

 

4.1 Opis vzorca 

 

Tema raziskovanja: Projekt participacije v vrtcu – Otroci soustvarjajo kotičke v igralnici 

Kraj: Vrtec Zelena jama, Enota Vrba 

Čas: April, 2014 

Število otrok: 18 

Starost otrok: 3 – 4 let 

Vrsta vzorca: namenski vzorec 

 

5 IZVEDBA PROJEKTA OTROCI SOUSTVARJAJO 

KOTIČKE V IGRALNICI: PROJEKT PARTICIPACIJE 

OTROK V VRTCU 

 

Ponedeljek, 7. 4. 2014 

 

5.1 Prazna igralnica: uvod v problem odprtega tipa 

 

Danes je dan za začetek našega projekta. Zjutraj, preden so prišli otroci sem spraznila kotičke. 

Vse igrače sem pospravila v škatle in vreče, ter jih odnesla iz igralnice. Kotički, ki sem jih 

spraznila so bili: kotiček kuhinja, frizerski kotiček, kotiček s plišastimi igračami in punčkami, 

kotiček za preoblačenje ter del jezikovnega kotička v katerem so bile tipkovnice in 

računalniki.  
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Slika 1: Postavljeni kotički v igralnici pred 

pričetkom projekta 

Slika 2: Spraznjeni kotički 

 

 

S spraznitvijo kotičkov sem želela ustvariti element presenečenja in tako pričeti svoj projekt 

Otroci soustvarjajo kotičke v igralnici. Ko so otroci prišli v igralnico, na začetku niso opazili, 

da so kotički prazni. Na tleh so se igrali s kockami.  

 

Po zajtrku smo se zbrali v krogu. Otroke sem povprašala, ali so opazili, da je v igralnici kaj 

drugače? Ena izmed deklic je takoj povedala, da so kotički prazni. Začeli smo pogovor. 

Ugotavljali smo, zakaj igrač ni več v kotičkih? Kdo bi lahko igrače odnesel? Ali so jim bili 

všeč kotički, ki so jih imeli? Kaj bomo sedaj storili, ker so kotički prazni? Kako bomo 

opremili prazne police? Kakšne kotičke bi najraje imeli v igralnici? S čim bi se najraje igrali? 

Kje v prostoru bi imeli kotičke poleg že izpraznjenih polic? S tem smo tudi opredelili naš 

problem.  

 

5.2 Ustvarimo si nove kotičke: nizanje zamisli, predlogov 

 

Vsakemu otroku sem podala kocko pripovedovalko. Ko je prišla kocka do posameznega 

otroka je povedal, kaj bi on počel v vrtcu, če bi lahko sam odločal. S kakšnimi igračami bi se 

najraje igral. Otroci so povedali svoje predloge in skupaj smo izdelali plakat z idejami otrok. 

Predlogi otrok so bili, da bi izdelali: 

 zdravstveni kotiček, 

 kotiček z živalmi, 
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 Power Rengers kotiček,  

 kotiček z lego kockami, 

 kotiček z avtomobili in letali, 

 ter postaviti nazaj kotiček kuhinja.  

 

5.3 Ustvarjajmo kotiček kuhinja 

 

Ker je kar nekaj otrok izrazilo željo, da bi postavili nazaj kotiček kuhinja, sem se odločila, da 

najprej z otroki ugotovimo, kaj vse bi imeli v tem kotičku. Predloge smo tudi zapisali. Nato 

sem na sredo igralnice stresla posodo, ki smo jo zložili v kuharski kotiček.  

 

  

Slika 3: Stresena posoda v igralnici Slika 4: Opremljanje kotička kuhinja 

 

Vsak otrok je lahko vzel katerokoli posodo in jo postavil na mesto, kjer je želel. Poleg že 

znane posode smo se dogovorili, da bomo za naš kotiček prihodnjič izdelali hrano in pijačo. 

Sledila je prosta igra otrok v kotičku.  

 

  

Slika 5: Prosta igra v kotičku kuhinja  Slika 6: Kuhanje na štedilniku  
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BAROMETER ZADOVOLJSTVA S KOTIČKOM KUHINJA 

 

Ob koncu dneva smo z otroki s pomočjo barometra ocenili naš kotiček. Otroci do mojega 

prihoda v igralnico niso poznali barometra, zato smo se najprej pogovorili, kaj barometer 

predstavlja. Otrokom sem povedala, da bomo s pomočjo barometra vsakokrat ocenili ali nam 

je postavljen kotiček všeč ali ne. Če smo s kotičkom zadovoljni bomo listek z imenom 

postavili k veselemu obrazu, če pa nismo, ga postavimo k žalostnemu obrazu. Odziv otrok na 

barometer me je presenetil. Kmalu jim je postal zelo všeč. E
1
 je dejala: »Tale barometer mi je 

pa zelo všeč, ker ima »smejkota«. Vidiš, tam na vrhu je.«  

 

Vsak otrok je dobil listek s svojim imenom. Na barometer, ki sem ga predhodno izdelala so 

otroci prilepili listek. Odločiti so se morali, ali jim je bil kotiček in igra všeč ali ne. Ko so se  

odločili, sem jih vprašala zakaj so se tako odločili. Od nekaterih sem dobila zanimive 

odgovore, nekateri otroci pa mi svoje odločitve niso znali utemeljiti. T mi je povedal: 

»Kotiček mi je bil všeč, ker sem lahko kuhal in spekel hrenovke, mmm, dobre so bile.« 

Večina otrok se je odločila, da jim je bil kotiček in igra v njem všeč. Le dve dekleti, ki sta v 

kotičku preživeli malo časa jim le ta ni bil všeč. R je svojo odločitev utemeljila tako: »Ni mi 

bilo všeč, ker nisem dobro skuhala.« Z dekletoma, katerima kotiček ni bil všeč, smo se 

dogovorili, da mi lahko do naslednjič povesta, kaj bi v kotičku spremenili ali dodali, da bi se v 

njem raje igrali. 

 

 

Slika 7: Barometer zadovoljstva s kotičkom kuhinja 

                                                 
1
 Kratice predstavljajo imena otrok in jih bom zaradi varovanja osebnih podatkov uporabljala tudi v 

nadaljevanju. 
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REFLEKSIJA OTROK 

 

Večina otrok je bila s kotičkom kuhinja in igro v njem zadovoljna. To smo lahko opazili prek 

barometra, s pomočjo katerega so otroci ocenili kotiček in igro v njem. Dve dekleti pa s 

kotičkom nista bili zadovoljni. Svoj listek sta postavili na dno barometra k žalostnemu 

obrazu. Ena izmed deklic mi svojo odločitev ni utemeljila, druga pa je dejala da ji igra ni bila 

všeč, ker ni dobro kuhala. Med opazovanjem otrok pri igri, sem opazila, da je hotela ravno 

ena izmed deklic, ki je postavila svoje ime k žalostnemu obrazu prevzeti vodenje in igro v 

kotičku, vendar ji tega ostali otroci niso dovolili. Po mojem mnenju je bil to eden ključnih 

razlogov, da ji ta kotiček ni bil všeč, saj ni bila v vlogi vodje. Otroci so ob pogovoru pri 

barometru dali nekaj predlogov, kako bi kotiček dopolnili. T je dejala: »Jaz bi imela tudi 

paradižnik«. 

 

Ker so se otroci šele seznanili z barometrom, menim, da mi ravno zaradi tega niso vsi svojih 

odločitev na barometru tudi utemeljili, kljub spodbudam. Že med samo igro sem opazila, da 

so se otroci radi in aktivno igrali v kuhinji. Potrditev smo dobili ravno prek barometra, kjer je 

bila večina otrok s kotičkom zadovoljnih. Po koncu dne mi je L dejal: »Ali se bomo lahko 

tudi naslednjič igrali tako kot danes? Tebi bom spekel torto.« Prav takšni komentarji nam dajo 

potrditev, da so otroci v igri uživali, da si podobne igre želijo tudi v prihodnje in s tem 

soodločajo o življenju v vrtcu. 

 

REFLEKSIJA  

 

Pred pričetkom samega projekta sem pričakovala, da bodo imeli otroci veliko idej, kaj bi radi 

počeli vrtcu. Na začetku so bili nekoliko zadržani in njihovi predlogi so bili povezani le z že 

znanimi igračami v igralnici. Mogoče je prišlo do tega, ker so otroci stari 3 leta in še nimajo v 

tolikšni meri razvite domišljije. Za nove ideje je bilo potrebno veliko spodbud. Otrokom se je 

nekoliko nenavadno zdelo to, da so se lahko čisto sami odločili, kaj bi radi počeli in s čim bi 

se radi igrali v vrtcu. V skupini so sicer otroci navajeni soodločanja, saj le tega tudi 

vzgojiteljica spodbuja, vendar ne v tolikšni meri. Predvsem menim, da so bili presenečeni nad 

tem, da so samostojno načrtovali. Nekaj zanimivih idej smo tako pridobili že prvi dan. Z 

otroki pa smo se dogovorili, da bodo do naslednjega srečanja še premislili in se doma 

pogovorili s starši, kaj bi radi počeli v vrtcu in s čim bi se radi igrali.  
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Na začetku nisem imela namena, da bomo z otroki nazaj postavili kakšnega izmed kotičkov, 

ki sem ga izpraznila. Vendar je bila želja po postavitvi kotička kuhinja tolikšna, da sem se 

odločila, da ga postavimo nazaj in nekoliko dopolnimo. Menim, da sem se odločila pravilno, 

saj so se nato otroci v tem kotičku igrali kar nekaj časa.  

 

Z začetkom projekta sem zadovoljna. Všeč mi je bilo predvsem to, da je bila klima v igralnici 

zelo sproščena. Menim, da sem prav ravnala, ko sem šla izven svojih načrtov in otrokom 

omogočila, da si nazaj postavijo kotiček kuhinja. S tem  so otroci soodločali o postavitvi 

kotička v igralnici. Videla sem, da jim je le-ta zelo všeč in se v njem radi igrajo. Nekoliko več 

sem le pričakovala ustvarjalnih idej otrok o postavitvi kotičkov, ki si jih želijo v vrtcu.  To bi 

lahko spodbudila s tem, da bi v igralnico prinesla kakšno nenavadno stvar, ki bi otroke 

pritegnila. Mogoče bi lahko že sama postavila nenavaden kotiček, da bi otroci začutili, da so 

lahko njihove ideje nenavadne a se jih kljub temu da uresničiti. Konec dneva smo se z otroki 

odločili, da naslednjič postavimo zdravstveni kotiček.  

 

Torek, 8. 4. 2014 

 

NIZANJE NOVIH IDEJ 

 

Z otroki smo preživeli zanimiv in zabaven dan. Za opremljanje zdravstvenega kotička so 

otroci prinesli v vrtec stvari od doma. Torbe, v katerih je bil zbran material so veselo kazali. 

Zanimivo jim je bilo, kaj vse so prinesli. Zmenili smo se, da se bomo o vsem, kar so danes 

prinesli, pogovorili in nam bodo pokazali. Sledil je pogovor z vsakim otrokom posebej  ali 

ima mogoče še kakšno idejo, kaj bi počel v vrtcu. Večina otrok ni imela novih idej. Povedali 

so podobne stvari kot prejšnji dan. Otroke sem poizkušala spodbuditi skozi pogovor, ko sem 

jim rekla, da vem, da si ni lahko izmisliti svoje ideje, vendar naj še nekoliko premislijo do 

pozneje, ko se bomo še pogovarjali. 

 

Kasneje smo se z otroki zbrali v skupnem krogu. Pričeli smo pogovor o tem, kaj vse smo 

včeraj napisali na plakat, kaj bi radi počeli in s čim bi se radi igrali v kotičkih. Tudi nove ideje 

otrok smo dopolnili na plakat. T mi je povedala, da bi se rada v vrtcu igrala z ribami. 

Povprašala sem jo, kako bi ona opremila svoj kotiček z ribami. Iz nje so planile ideje. 

Povedala mi je, da moramo najprej imeti morje. Nato bi izdelali ribe in se z njimi igrali. V 

igralnici imamo tudi ribe v akvariju, katere bi opazovali in hranili. R mi je povedala, da je 
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premislila in bi se rada v vrtcu igrala z žogami. Imela bi veliko škatlo in v njej žoge. Ob 

vprašanju ali bi poleg škatle in žog v kotičku imeli še kaj je rekla, da bo premislila do 

naslednjič. 

 

5.4 Ustvarjajmo zdravstveni kotiček (uresničitev otroške zamisli o 

postavitvi kotička) 

 

Danes smo začeli z opremljanjem zdravstvenega kotička. Z otroki smo izbrali mesto v 

igralnici, kjer bomo imeli kotiček. Omare smo nekoliko prestavili in že je bil čas za 

opremljanje. Skupaj smo se pogovorili katere stvari so za naš kotiček prinesli od doma. Videli 

smo, da imamo veliko opreme za našo igro in kotiček. Tudi vzgojiteljica in jaz sva prinesli 

nekaj stvari in vse stresli na sredo igralnice. Nato je bila naloga otrok, da si po želji postavijo 

stvari v kotiček in ga opremijo. Otroci so stvari začeli prenašati na police. Pri tem je potekalo 

tudi dogovarjanje med njimi, kje bodo določene stvari imeli. 

 

 

Slika 8: Postavljanje zdravstvenega kotička 

 

Ko je bil kotiček opremljen smo vanj postavili še ležalnik, ki je predstavljal bolniško posteljo. 

Pričela se je prosta igra otrok. Otroci so se oblekli v zdravniške halje, si nadeli rokavice, kape, 

stetoskop …  
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Slika 9: Otroci – zdravniki  Slika 10: Prosta igra – zdravljenje bolnikov 

 

Jaz, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice smo bile pacientke. Prišle smo v otroško 

ordinacijo. Otroci so nas sprejeli in nam poslušali srce, povijali roke, noge, glavo, nam dajali 

zdravila, injekcije in skrbeli za nas. Ena izmed deklic mi je rekla: »Pozdravljeni, sem 

doktorica Rozi. Ne skrbite, kar pridite naprej in vas bom pozdravila.« Druga deklica je dobila 

idejo, da zdravniki morajo izdati tudi recepte. Tako smo vzeli papirje in svinčnike ter jih 

postavili na eno stran kotička, da so otroci lahko izdajali tudi recepte. Če so menili, da si bil 

pri zdravniku priden, so ti dali štampiljko. Igra je potekala zelo dolgo. Prav vsi otroci so se 

vživeli in se v kotičku zabavali. 

 

 

Slika 11: Raziskovanje zdravstvenih knjig 

 

Z otroki smo se dogovorili, da bodo v prihodnjih dneh od doma prinesli še kakšne stvari in 

pripomočke in dopolnili opremo v našem kotičku.  
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BAROMETER ZADOVOLJSTVA Z ZDRAVSTVENIM KOTIČKOM 

 

Na koncu smo s pomočjo barometra ocenili današnji dan. Danes je bil odziv otrok na 

barometer nekoliko drugačen kot včeraj. Nekateri otroci so že vedeli, za kaj barometer 

uporabljamo in kaj na njem označimo. Otrokom sem dala možnost, da sami predlagajo, kako 

naj označimo barometre, da bomo vedeli, katerim kotičkom pripadajo. 

 

Ideje so mi povedali. Za zdravniški kotiček so predlagali, da sestavimo fotografijo na kateri 

bodo škarje, injekcija, sirup ter zdravniški tamponi. Za kotiček kuhinja, ki smo ga ustvarjali 

včeraj pa so predlagali krožnike in paradižnik. Naslednjič bomo barometre s predlaganimi 

znaki tudi označili. Ko so otroci na barometru označevali ali jim je bil kotiček všeč ali ne, so 

prav vsi označili, da jim je bil kotiček všeč in so se radi v njem igrali. Izpostavili so, da jim je 

bilo všeč ker so lahko  povijali ranjence ter jim dali injekcije. 

 

 

Slika 12: Barometer zadovoljstva z zdravstvenim kotičkom 

 

REFLEKSIJA 

 

Danes sem pri nekaterih otrocih opazila, da so se spomnili naloge od včeraj, da morajo doma 

premisliti, kaj bi radi počeli še v vrtcu. Sprejeli so dejstvo, da sami načrtujejo in je od njih 

odvisno kakšne kotičke bomo v vrtcu imeli. Zelo dobro se mi je zdelo to, da je T naredila 
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načrt in nam povedala, kaj vse bi postavila v njen kotiček z ribami. Pri tem sem opazila, da so 

otroci začeli razmišljati in načrtovati kotičke v igralnici.  

 

Nad postavitvijo današnjega zdravstvenega kotička in igro v njem sem bila zelo presenečena. 

Otroci so z navdušenjem kazali pripomočke in stvari, ki so jih prinesli od doma. Zanimive so 

jim bile zdravniške halje, saj so tako izgledali kot pravi zdravniki. Opremljanje kotička 

otrokom ni povzročalo težav. Zelo dobro se mi je zdelo to, da so se sami dogovorili in sklenili 

kompromise, kje v kotičku bo določena stvar. Ko se je pričela prosta igra so otroci neizmerno 

uživali. Prav noben ni pomislil, da se v kotičku ne bi igral. Opazila pa sem, da otroci v večini 

niso hoteli prevzeti vloge pacientov, ampak samo zdravnikov. Menim, da se te vloge nekoliko 

bojijo in so raje oni tisti, ki »zdravijo« ljudi, kot pa da bi kdo »zdravil« njih. Navdušena sem 

bila tudi nad pogovori, ki so potekali med njimi.  

 

R: »Jaz sem doktorica Rozi in pozdravim vse bolezni.« 

N: »Jaz tudi pozdravim vse bolezni. S povojem znam poviti glavo in roke.« 

R: » A ti imaš ti tisto, za poslušat srčka?« 

N: » Imam poglej. Slišim nekaj.« 

R: “Ampak jaz lahko tudi ušesa pogledam, tako, ali so zdrava. 

E: »Jaz pa bom predpisala tisto zdravilo. Veš, takšno v škatlici je.« 

R: » Veš kaj Eva, če si pri zdravniku priden dobiš takole zapestnico ali štampiljko.«  

Menim, da je današnji dan odlično uspel. Otroci so resnično uživali. 

 

Sreda, 9. 4. 2012 

 

OZNAČITEV BAROMETROV IN NIZANJE NOVIH IDEJ 

 

Za današnji dan sem pripravila za označitev barometra fotografije z motivi, ki so jih 

predhodno predlagali otroci. Tako smo barometer, ki je predviden za kuharski kotiček 

označili s krožniki in paradižnikom. Barometer, s katerim smo ocenili zdravniški kotiček pa 

smo označili s fotografijo na kateri je bil sirup, injekcija, škarje in tamponi. Otrokom sem 

pokazala fotografije, o njih smo se pogovorili in jih prilepili na ustrezno mesto. 

 

Sledil je pogovor z otroki, ali imajo mogoče še kakšno idejo, kaj bi radi počeli v vrtcu in 

kakšne kotičke bi si ustvarili. E je predlagala: »Rada bi imela veliko žog. Igrala bi se različne 



Katarina Zidarič; diplomsko delo  Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

34 

igre. Kotalila bi jih čez tunel.« Deklico sem povprašala, kako bi še opremila ta kotiček, 

kakšne igre bi se igrala. Ideje smo zapisali na naš plakat s predlogi k že predlaganemu kotičku 

z žogami. 

 

DOPOLNITEV ZDRAVSTVENEGA KOTIČKA IN IGRA V NJEM 

 

Sledila je igra v zdravstvenem kotičku, ki smo ga včeraj postavili. Na začetku smo naš kotiček 

še dopolnili z zdravili in povoji, ki so jih prinesli otroci. Stvari in pripomočke so veselo kazali 

in jih opisovali.  

 

 

Slika 13: Otroci prinašajo v vrtec stvari in predmete za opremo zdravstvenega kotička 

 

Danes so se vsi otroci želeli igrati v tem kotičku. Oblekli so se v zdravniška oblačila, si 

razporedili ustrezne zdravniške pripomočke in pričeli z »zdravljenjem pacientov«. Tudi danes 

noben otrok ni želel biti pacient, tako  smo to vlogo prevzele jaz in vzgojiteljica. Igra je bila 

zelo sproščena in otroci so v njej uživali. Zopet je potekala dolgo časa. Opazila sem, da otroci 

v tej igri tako uživajo, da pozabijo na čas in ostale stvari, ki bi jih počeli. Po končani igri so 

otroci pospravili kotiček.  

 

Ena izmed dejavnosti pri projektu bo tudi izdelovanje makete igralnice s postavljenimi 

kotički. Ker nisem vedela, ali otroci vedo kaj je maketa, sem se o tem z njimi pogovorila. 

Izvedela sem, da so otroci že ustvarjali maketo vrtca in okolice. S pomočjo vzgojiteljice so mi 

povedali, kaj vse so za izdelavo makete potrebovali. Ta je nastajala kar 14 dni. Tako sem se 

odločila, da mi bodo otroci izdelano maketo naslednjič tudi predstavili.  
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REFLEKSIJA 

 

Pomembno se mi zdi, da otroške ideje, ki jih predlagajo čim prej tudi realiziramo. Tako sem 

za otroke pripravila fotografije za označitev barometrov. Videla sem, da so bili otroci 

zadovoljni, da je bil njihov predlog tudi upoštevan. T je rekla: »Vidite, jaz sem predlagala 

paradižnik.« S tem menim, da otrok čuti, da lahko v vrtcu soodloča in odrasli upoštevamo 

njegove ideje. 

 

Igra v kotičku zdravniki me je zopet presenetila. Kljub temu, da je trenutno v skupini le malo 

otrok in so le ti v večini stari 3 leta, med njimi poteka veliko dogovarjanja in skupnih 

interakcij. Nastale probleme in konflikte v večini samostojno rešijo. Zdi se mi zelo 

pomembno, da se z vzgojiteljico pri igri vživiva v vloge. Tako z različnimi vprašanji o 

zdravnikih, bolezni in zdravljenju otroke miselno aktivirava. Iščejo rešitve, s katerimi se tudi 

še niso srečali. Vesela sem, da otroci v kotičku, ki so si ga sami izbrali uživajo in se h krati 

veliko naučijo ter iščejo nove rešitve problemskih situacij. 

 

Četrtek, 10. 4. 2014 

 

5.5 Izdelava makete kotičkov 

 

Današnji dan smo pričeli tako, da so mi otroci predstavili že izdelano maketo vrtca. 

Pogovorili smo se kako so jo naredili, kaj so potrebovali ter kaj je na njej predstavljeno.  Ko 

smo se z otroci pogovorili kaj je maketa in primer tudi predstavili, sem v igralnico prinesla 

škatlo, na kateri sem predhodno označila stene, za lažjo orientacijo otrok. Na vsaki steni je 

bil tudi določen objekt. Podana so bila vrata, omara, ogledalo in okna. Nato sem otrokom 

postavila problemsko situacijo v kateri me je zanimalo, kaj bi lahko ta maketa predstavljala. 

Otroci so po premisleku in spodbudam rekli, da je to naša igralnica. Nato smo glede na 

položaj kjer smo vsi skupaj sedeli, maketo pravilno obrnili. Otrokom sem povedala, da 

bomo na tej maketi označili kje bi radi oni postavili določen kotiček. Sledil je pogovor, s 

čim bomo kotičke označili. Kako bomo našo maketo sploh naredili in jo dopolnili. Ena 

izmed deklic je predlagala, da bomo kotičke označili z lesom. Ker me je zanimalo kaj ima v 

mislih, sem jo prosila, da mi ta les tudi pokaže in mi ga prinese. Stekla je do škatle kjer 

imajo otroci lesene kocke in jih prinesla.  
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Ker imamo v igralnici že dva postavljena kotička sem otrokom predlagala, da najprej 

označimo ta dva. Otroci so pokazali v igralnici določen kotiček, nato pa so ga poizkušali z 

lesenimi kockami označiti na maketi. Z orientacijo na maketi so imeli kar nekaj težav. 

Tako sem se odločila, da otroci na maketi pokažejo kje je določen kotiček, jaz pa v 

igralnici stopim na tisto mesto, ki so ga otroci pokazali. S tem so otroci prišli do pravilnega 

položaja že postavljenih kotičkov v igralnici. Ta del dejavnosti je trajal kar precej časa. Na 

začetku sem mislila, da bomo z otroki označili vse kotičke, ki so jih predlagali. A videla 

sem, da je za to potreben čas. Odločila sem se, da bomo naslednji kotiček na maketi 

označili preden ga bomo postavili in opremili.  

 

 

 

 

 

Slika 14: Izdelovanje makete Slika 15: Maketa postavitve kotičkov 

 

Po izdelavi makete so se otroci lahko odločili v katerem že postavljenem kotičku se bodo 

igrali. Nekoliko več otrok se je odločilo za zdravstveni kotiček. Otroci so predlagali, da 

postavimo še en ležalnik, ker bodo danes imeli več pacientov. Zdravstveni kotiček smo 

dopolnili tudi z zdravstvenimi knjižicami, v katere lahko otroci tudi pišejo. Danes je bil prvi 

dan, ko otroci niso želeli biti le zdravniki, ampak tudi pacienti. S tem so premagali strah, ki 

so ga do te vloge imeli. Tudi sama sem bila zdravnik. Ko sem želela deklici D poviti nogo 

sem videla, da ji ni prijetno ter ji gre na jok. Vprašala sem jo ali se boji in mi je prikimala. 

Odločila sem se, da si je za pogum pri zdravniku zaslužila štampiljko, ki jo imamo v kotičku. 

Ko so ostali otroci videli, da je deklica dobila štampiljko so se tudi oni opogumili in bili 

pacienti, ki smo jih ostali zdravili. Prav tako pa je potekala tudi igra v kotičku kuhinja. 

Otroci so se odločili, da bodo danes kuhali za bolnike v zdravniškem kotičku. Tako je prišlo 
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do povezovanja dveh kotičkov med seboj in s tem do večje interakcije in sodelovanja med 

igro pri otrocih. 

 

ODLOČANJE KATERI KOTIČEK POSTAVIMO NASLEDNJIČ 

 

Danes smo naš projekt zaključili tako, da smo se z otroki pogovorili in dogovorili kateri 

kotiček želijo, da postavimo naslednjič. Otrokom sem naštela vse njihove ideje in nato so se 

morali za en kotiček odločiti. Vsak predlog otroka za postavitev določenega kotička smo 

označili tako, da smo na tla položili ustrezno barvno ploščico, ki je predstavljala kotiček. V 

prvem krogu sta kotiček z živalmi in kotiček s prevoznimi sredstvi dobila enako število 

glasov, zato se je vsak otrok še enkrat moral odločiti kateri kotiček bomo postavili naslednjič. 

Na koncu je največ glasov dobil kotiček s prevoznimi sredstvi (avto, letali, motorji …). Sledil 

je pogovor kako bomo ta kotiček opremili, kaj vse bomo v njem imeli. Otroci so predlagali 

veliko avtov, motorjev in cesto. Dogovorili smo se tudi, da naslednjič vsak otrok prinese vsaj 

eno prevozno sredstvo v vrtec. Z njim se bo v kotičku lahko igral, ga posodil drugim in s tem 

bo naš kotiček opremljen. 

 

REFLEKSIJA  

 

Današnji dan me je presenetil v številnih stvareh. Pri izdelavi makete naših kotičkov v 

igralnici so imeli otroci velike težave. Največ težav jim je povzročala orientacija. Niso vedeli 

kako določeno stvar iz igralnice prenest in označit na novi, nekoliko drugačni površini –  

maketi. Pri tem sem videla, da so otroške predstave še nepopolne in sem mogoče nekoliko  

preveč pričakovala od otrok. Dobro se mi je zdelo to, da sem se v situaciji znašla. Na 

določeno mesto, ki so ga otroci pokazali na maketi sem se jaz postavila v prostor in s tem so 

videli, ali so kotiček prav postavili ali ne. Pozitivno sem pa bila presenečene z ustvarjalnimi 

idejami otrok. Pri predhodnem načrtovanju sem predvidela, da otroci verjetno ne bodo vedeli 

kako bi označili kotičke na maketi. Prav zaradi tega sem imela pripravljene kartonaste 

škatlice in embalaže, s katerimi bi lahko označili naše kotičke. Otroci pa so ubrali drugo pot. 

Predlagali so mi, da kotičke označimo z lesom in sicer z lesenimi kockami. Idejo smo tudi 

realizirali in s tem se je pokazala ustvarjalnost in soustvarjanje otrok pri že predvidenih 

stvareh. Nad iznajdljivostjo sem bila presenečena.  
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Pri igri, v že postavljenih kotičkih so otroci zopet uživali. Vedno več je idej za dopolnjevanje 

naših kotičkov. Tako smo danes dopolnili zdravniški kotiček. Zelo dobro se mi je zdelo tudi 

povezovanje kuharskega in zdravniškega kotička, ki so ga predlagali otroci sami. T je rekla: 

»Jaz bom kuhala za tiste, ki ležijo v vaši bolnici.« In v kuharskem kotičku se je pričela 

priprava hrane za bolnike v zdravniškem kotičku. Dan smo zaključili s pogovorom o 

postavitvi naslednjega kotička. Zelo dobro se mi je zdelo, da je lahko vsak otrok povedal 

kateri kotiček bi postavili. Tako smo dobili kotiček z največ glasovi, ki ga bomo naslednjič 

postavili. Pri tem bi mogoče lahko otroke nekoliko bolj spodbudila da povedo, kaj vse si 

poleg prevoznih sredstev in predlagane ceste še želijo imeti v kotičku. Če bi bila prisotna 

večja spodbuda, bi verjetno dobili tudi več kreativnih idej otrok.  

  

Ponedeljek, 14. 4. 2014 

 

5.6 Ustvarjajmo kotiček s prevoznimi sredstvi 

 

Za nami je še en zanimiv dan, ki smo si ga pričarali skupaj z otroki. Danes sta v skupino po 

dolgem času prišla dva dečka in nista vedela za naš projekt. Otroci so jima povedali kaj 

počnemo. Skupaj smo jim predstavili naš zdravstveni kotiček, kotiček kuhinja, plakat z 

idejami otrok o izdelavi kotičkov ter našo maketo, ki jo vsakodnevno dopolnjujemo in se o 

njej pogovarjamo. Z otrokoma sem se pogovorila ali imata tudi ona dva mogoče kakšno 

idejo in željo, kaj bi počela v vrtcu. Eden izmed dečkov je rekel, da bi se rad igral z 

avtomobili. Prav za današnji dan smo načrtovali postavitev kotička s prevoznimi sredstvi. 

Vsi skupaj smo naredili krog in vsak je pokazal, kaj je danes prinesel v vrtec za opremo 

kotička s prevoznimi sredstvi. Večina otrok je prinesla avtomobile in motorje. Vsak otrok je 

svoje prevozno sredstvo predstavil. Povedal je kakšne barve je, zakaj se rad z njim igra, kdo 

se z njim še igra, ali ga komu posodi … Na koncu sem tudi jaz predstavila svoj avto, ki sem 

ga danes prinesla. Otrokom sem povedala, da sem se z njim igrala, ko sem bila še otrok. Dva 

otroka, ki nista vedela, da morata prinesti od doma prevozno sredstvo, sta si le tega 

izposodila v vrtcu.  

 

Ko smo končali s predstavitvami igrač, ki so jih otroci prinesli smo se pogovorili kaj vse bi 

otroci v kotiček še dali ter kje bi kotiček v igralnici postavili. Otroci so predlagali le cesto, 

po kateri bi svoja prevozna sredstva vozili. Nato je vsak otrok pokazal kje bi postavil 
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kotiček. Večina otrok je bila enotnih in je izbrala isti prostor. Otrokom sem prinesla  našo 

maketo s kotički in kotiček so na maketi tudi označili. Danes so imeli v primerjavi s 

prejšnjikrat pri označevanju nekaj manj težav, vendar otroci še vedno niso imeli pravih 

predstav in so potrebovali nekoliko pomoči. Ko smo označili kotiček, smo pričeli s 

postavljanjem. Najprej smo premaknili mize in stole. Nato so otroci razgrnili preprogo na 

kateri je cesta, ki so si jo  želeli. Pričela se je igra. 

 

Na začetku so se v večini otroci igrali sami s svojimi igračami. Med njimi ni potekalo veliko 

interakcije. Ko sva se v igro pridružili z vzgojiteljico, se je igra dvignila na višji nivo. Otroci 

so se začeli igrati med seboj. Pričeli so tudi z izposojo svojih igrač drugim otrokom. K temu 

sem pripomogla tudi sama s tem, ko me je otrok prosil ali mu lahko posodim avto. Povedala 

sem mu, da mu avto lahko posodim, če bo on en svoj avto posodil meni. Z izmenjavo tako 

otroci niso imeli večjih težav. Igra je potekala zelo dolgo časa. Čeprav so se otroci odločili, 

da bodo imeli v kotičku le avtomobile in cesto, zanimanje za igro ni upadlo. Tako so se 

otroci igrali eno uro in deset minut. Po tem času sva z vzgojiteljico opazili, da so se nekateri 

otroci naveličali. Dali sva jim možnost, da se sami odločijo kaj bi se radi v nadaljevanju 

igrali. Nekaj dečkov pa je ostalo na preprogi in se igralo dalje. 

 

 

Slika 16: Igra v kotičku s prevoznimi sredstvi 
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BAROMETER ZADOVOLJSTVA S KOTIČKOM S PREVOZNIMI SREDSTVI 

 

Po končani igri sem tudi danes za otroke pripravila barometer. Pogovorili smo se ali so si 

zapolnili kaj je to, zakaj bomo barometer potrebovali in kaj predstavlja. Otroci so se lahko 

tudi sami odločili kako ga bodo označili da bomo vedeli, kateri kotiček predstavlja. Otroci 

so izrazili željo, da naredimo sliko zelenega avtomobila. Vsi skupaj smo odšli v pedagoško 

sobo, kjer smo na računalniki poiskali žaljeno sliko.  

 

Nato smo se vrnili v igralnici in otroci so označili ali jim je bil kotiček s prevoznimi sredstvi 

in igra v njem všeč. Vsi otroci, razen ene deklice, so svoj listek postavili na vesel obraz in 

mi povedali, da so se v kotičku radi igrali. Veliko otrok je dejalo, da jim je bilo všeč ker so 

prevozna sredstva vozili po preprogi in so si jih med seboj tudi zamenjali. Ker otroci v vrtcu 

še nočejo puščat svojih igrač, smo se dogovorili, da jutri s seboj zopet prinesejo svoje igrače, 

da se bomo lahko zopet igrali v kotičku.  

 

 

 

  

Slika 17: Iskanje slik za označitev barometra Slika 18: Barometer zadovoljstva  s kotičkom 

s prevoznimi sredstvi 

 

REFLEKSIJA 

 

Z današnjim dnem sem bila zadovoljna. Vesela sem bila, da se otroci kljub temu, da je bil 

vikend spomnili in v igralnico prinesli svoje igrače za opremo kotička s prevoznimi sredstvi. 

S tem sem dobila potrditev, da otroci aktivno sodelujejo v našem projektu in jim je to tudi 

všeč. Ker jih določena stvar, ki jo predlagajo tudi znanima, se spolnijo in s tem tudi svoje 
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igrače  prinesejo v vrtec. Le ena izmed deklic igrač ni prinesla. Opazila sem, da otrokom 

njihove igrače predstavljajo  varnost in se z njimi zelo radi igrajo. Presenečena sem bila nad 

časovnim potekom igre v kotičku. Nisem si predstavljala da lahko igra, ki nima dosti 

elementov poteka toliko časa. Poudariti moram, da so otroci pretežno stari tri leta in z 

avtomobili so se tako punčke kot fanti igrali več kot eno uro. Pri tem aktivnost otrok ni 

padla.  

 

Dobro se mi je zdelo predvsem to, da sem sama prinesla prevozno sredstvo in ga predstavila 

otrokom. S tem, ko sem svoj avto posodila enemu izmed dečkov sem spodbudila izmenjavo 

in posojanje igrač med otroki. Pred tem se je vsak otrok igral le s svojo igračo, a nato se je 

igra spremenila. Otroci so se tudi dogovarjali. T je rekla: »Moj avto gre po hrano v trgovino, 

ali greš tudi ti za menoj.« Ob podobnih dialogih smo se pričeli pogovarjat kakšna prevozna 

sredstva vse poznamo in kaj le ta prevažajo. Opazila sem, da so bili otroci presenečeni ko 

sem rekla, da bomo sliko za označitev našega barometra skupaj poiskali na računalnik. Tega 

verjetno niso bili navajeni, zato je bilo navdušenje še večje. To je bil še en izmed 

pokazateljev, da otroci sodelujejo pri soustvarjanju življenja in naših kotičkov v vrtcu. 

 

Pri oceni ali je bil otrokom kotiček všeč ali ne, nisem bila presenečena nad odgovori. To 

verjetno predvsem zato, ker sem videla, da otroci v igri uživajo in se v kotičku radi igrajo. 

Presenetila me je le deklica, ki je označila, da ji kotiček in igra v njem ni bila všeč. Prav ta 

deklica je izmed vseh dosedanjih iger v kotičkih bila ravno pri tej igri najdlje časa aktivna, 

nato pa je ocenila, da ji kotiček ni bil všeč. To kaže na to, da si starejši interpretiramo v 

večini le pokazatelje, ki jih vidimo, ne pa tudi kaj v resnici otrok čuti in kaj si o določeni 

stvari misli ter kako jo doživlja.  

 

Torek, 15. 4. 2014 

 

POBARVANKE ZA OZNAČITEV KOTIČKA S PREVOZNIMI SREDSTVI 

 

Veliko otrok v vrtcu še ne želi puščati svojih stvari, zato jih vsakodnevno prinesejo s seboj za 

opremljanje kotičkov. Tudi danes so otroci za naš kotiček s prevoznimi sredstvi prinesli 

potrebne igrače. Vsak otrok je pokazal, kaj je prinesel danes. Skupaj z otroki smo pogledali, 

kje na maketi smo postavili naš kotiček in pogledali ali je postavljen na pravilnem mestu v 

primerjavi s postavitvijo v igralnici.  
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Nato smo naš kotiček dopolnili s pobarvankami prevoznih sredstev, ki sem jih predhodno 

pripravila za otroke, tako kot so želeli. Na voljo so imeli avtomobile, kamione in  rešilec. 

Vsak si je izbral pobarvanko, ki bi jo najraje pobarval in pričeli so z ustvarjanjem. Otroci so 

se lahko odločili, s čim bodo pobarvanke pobarvali. Če so na pobarvanki želeli še kaj narisati 

ali dopolniti so to lahko tudi storili. Nato je vsak otrok v naš kotiček na želeno mesto postavil 

svojo pobarvanko in skupaj smo jo prilepili.  

 

Sledila je igra otrok v kotičku s prevoznimi sredstvi. Otroci so se na začetku aktivno igrali. 

Med seboj so si radi izposojali igrače. Danes je igra v tem kotičku trajala nekoliko manj časa, 

kot včeraj. Ko je  interes padel, sem se odločila, da se lahko otroci igrajo še v preostalih dveh 

kotičkih. Nekaj otrok se je odločilo za zdravstveni kotiček, nekaj za kuharski kotiček, tri 

fantki pa so ostali v kotičku z avtomobili. Igra v vseh kotičkih je bila sproščena in otroci so se 

radi igrali.  

 

 

Slika 19: Barvanje prevoznih sredstev 

 

OZNAČITEV KOTIČKA V KATEREM SE OTROK NAJRAJE IGRA IN 

ODLOČANJE KATERI KOTIČEK POSTAVIMO NASLEDNJIČ 

 

Po končani igri je vsak otrok dobil »smeška«. Njegova naloga je bila da smeška postavi k 

tistemu barometru ki predstavlja kotiček, v katerem se je najraje igral. Trije otroci so označili, 
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da so se najraje igrali z avtomobili, trije otroci v kuharskem kotičku in štiri otroci v 

zdravstvenem kotičku.  

 

 

Slika 20: Postavitev »smeška« k najljubšemu kotičku 

 

Ko smo končali z označevanjem, sem dala otrokom na voljo, da se otroci odločijo, kateri 

kotiček bi radi postavili naslednjič. Na voljo smo imeli še štiri kotičke, ki so jih otroci 

predlagali. Tako sem na tla postavila predmete, ki označujejo posamezni kotiček. 

 

 

Slika 21: Predmeti, ki označujejo določen kotiček 

 

Vsak otrok je s pomočjo vizualne predstave na tla postavil kocko k tistemu predmetu, ki je 

predstavljal kotiček, v katerem bi se najraje igral. Največ otrok se je odločilo za postavitev 
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kotička z živalmi. Pogovorili smo se, kako bi ta kotiček opremili. Otroci so predlagali, da od 

doma prinesejo plišaste in vse ostale živali, ki so jim všeč. Za svoje igrače so se odločili, da 

bodo naredili tudi hiše, ograde in prostore, v katerih se bodo igrali.  

 

REFLEKSIJA 

 

Otroci, v vrtec za opremo kotičkov, vedno raje prinašajo igrače in stvari od doma. Tudi danes 

so v kotičku z avtomobili, ki smo ga postavili včeraj, uživali. Pri tem bi bilo bolje, da bi 

otrokom ponudila barvanje pobarvanke za dopolnitev našega kotička šele, ko bi pri otrocih 

padel interes za igro. A nisem storila tako. Otrokom sem najprej dala na voljo barvanje 

pobarvank, ki je otroke zelo motiviralo, šele kasneje pa igro v kotičku. Prav zaradi manjše 

motivacije po barvanju, sem otrokom dala možnost, da se lahko danes igrajo tudi v drugih že 

postavljenih kotičkih in ne samo v kotičku s prevoznimi sredstvi. Ko sem zopet vprašala 

otroke ali bi še kako dopolnili kotiček s prevoznimi sredstvi, sem dobila isti odgovor kot 

včeraj. Otroci so prišli le do določenega nivoja, da za igro potrebujejo cesto in prevozna 

sredstva. Pri tem lahko opazimo otrokovo potrebo po intelektualno zrelejšemu partnerju. Če 

želimo igro postaviti na višji nivo, je potrebna določena spodbuda ali motivacija, ki usmeri 

otroka in s tem doda določen element, ki se ga otroci ne spolnijo in tako lahko popestrimo 

igro. 

 

Pri označitvi v katerem kotičku je bilo otrokom najbolj všeč in so se najraje igrali, smo dobili 

različne odgovore.  Vidimo lahko, da ima vsak posameznik svoje interese, ki se razlikujejo 

med seboj. Čeprav vsi otroci še ne utemeljujejo svojih odločitev sem opazila, da je 

utemeljitev vedno več. Zelo sem bila presenečena nad tem, da so si otroci danes izposojali 

med seboj veliko več igrač. K temu menim, da je prispeval zgled naju z vzgojiteljico, ki si 

načrtno želiva izposojati igrače z vsemi otroki in med seboj, da bi otroci videli da je ta način 

in pristop v redu, ter lahko vsi ob tem uživamo in se z večjim številom igrač tudi igramo. 

Menim, da je bilo zelo dobro, da so otroci lahko izbrali s pomočjo vizualne predstave, kateri 

kotiček bi naslednjič najraje postavili. Otroci te starosti še vedno potrebujejo konkreten 

material za lažjo predstavo.  
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Sreda, 16. 4. 2014 

 

5.7 Ustvarjajmo kotiček z živalmi 

 

Včeraj so se otroci odločili, da bomo danes postavili kotiček z živalmi. Skoraj vsi otroci, 

razen enega dečka so prinesli igrače in stvari za opremo kotička od doma. Veliko je bilo 

plišastih igrač. S pomočjo žogice pripovedovalke, je vsak otrok povedal kaj je danes prinesel 

v vrtec. Z otroki smo se pogovorili ali ima žival, ki jo je prinesel rad, zakaj jo ima rad, kdo mu 

jo je kupil ali prinesel, ali ima kakšno ime, ali se z njo rad igra …Vsak otrok je ostalim  

predstavil svoje igrače. Tudi  jaz in vzgojiteljica sva v vrtec prinesli svoji plišasti živali. 

Otrokom sta bili najini igrači zelo všeč. Ena izmed deklic me je takoj vprašala ali ji bom 

svojega konja posodila, da se bo z njim igrala. Ostali otroci so želeli igrači tudi pobožati zato 

smo naredili krog in vsak je lahko prijel najini igrači. Eden izmed otrok je poleg igrač prinesel 

tudi knjige o živalih, da jih bomo lahko dali v naš kotiček ter popestrili igro v njem. Knjige, ki 

jih je prinesel so bile: Živalska bolnišnica, Mavrična ribica in Osupljivi svet živali. Sledil je 

načrt, kje in kako bomo naš kotiček postavili. Otroci so predlagali ustrezno mesto. Povedali 

so, da bomo postavili blazine in s stolov naredili ograjo, da živali ne uidejo. Eden izmed 

dečkov je predlagal, da bi lahko v ta kotiček dali tudi kocke in bi oni naredili ograde ter hiše 

za živali. To željo otrok sva z vzgojiteljico upoštevali. Izbran prostor za naš kotiček smo 

označili tudi na maketi, ki jo izdelujemo. Sledila je postavitev kotička. 

 

Otroci so povedali kaj moremo vse narediti in premakniti, da bo kotiček takšen, kot so si ga 

zamislili. Njihove ideje sva z vzgojiteljico sprejeli in naredili tako, kot so otroci želeli. Sledila 

je igra v kotičku. Večina otrok je pričela z izdelovanjem ograd in hiš za svoje igrače. Ena 

skupina otrok je za morske živali izdelala bazen iz kock. Otroci so bili za igro zelo motivirani. 
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Slika 22: Igra v kotičku z živalmi 

 

Čez nekaj časa je ena izmed deklic predlagala, da bi lahko kaj skuhali v kuharskem kotičku, 

saj bodo živali lačne. Željo sem upoštevala in s tem smo povezali nov kotiček tudi z ostalimi. 

Tako so živali dobile hrano in pijačo. Igra je potekala eno uro in pol brez prekinitve. Po tem 

času je interes nekoliko upadel, zato smo igro zaključili. Večina otrok tudi danes svojih igrač 

ni hotela pustiti v postavljenem kotičku v vrtcu, ampak so jih odnesli domov. Zmenili smo se, 

da jih naslednjič zopet prinesejo v vrtec.  

 

BAROMETER ZADOVOLJSTVA S KOTIČKOM Z ŽIVALMI 

 

Postavili smo nov barometer za kotiček z živalmi. Z otroki smo se pogovorili ali vedo, kaj 

sem postavila. Otroci že vedo povedati, da je to barometer na katerega označijo ali jim je 

določen kotiček in igra v njem všeč ali ne.  E mi je rekla: »Če ti je všeč daš na vesel obrazek, 

če pa ne, pa na žalosten«.  Z otroki smo se tudi zmenili kako označimo nov barometer. Za 

sliko so predlagali živalski vrt s plišastimi igračami. Skoraj vsi so na barometru označili, da 

jim je bil današnji kotiček všeč. To sem tudi pričakovala, saj sem videla, da otroci v kotičku 

zelo uživajo.  
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Slika 23: Barometer zadovoljstva s kotičkom z živalmi 

 

REFLEKSIJA 

 

Današnji dan nam je znova zelo dobro uspel. Zadovoljna sem predvsem s tem, da otroci ne 

pozabijo od doma prinesti stvari in igrač, za katere se dogovorimo. To jim ne predstavlja le 

dolžnosti, temveč to radi počnejo. V primerjavi z začetkom projekta je viden velik napredek. 

Vedno več otrok prinese igrače in nam jih tudi predstavi. Danes so igrače prinesli vsi otroci 

razen enega fantka. Ta pa je prinesel avtomobile za opremo našega že postavljenega kotička.  

 

Presenečena sem bila, ko je eden izmed dečkov poleg igrač za katere smo se dogovorili, 

prinesel tudi knjige o živalih. Rekel je, da si on želi tudi knjige v tem kotičku. To se mi je 

zdela super ideja, saj prav tako otroci soodločajo o življenju v vrtcu. Povezujejo različne 

stvari s podobno tematiko. Videla sem, da je to spodbudilo tudi ostale otroke, da prinesejo za 

opremo kotička še kaj drugega, saj se je pričel kmalu pogovor kaj bodo jutri prinesli še ostali.  

 

Z barometri smo dosegli cilj, ki sem ga imela in sicer, da otroci znajo oceniti in tudi utemeljiti 

zakaj jim je določena stvar všeč ali ne. Vedo, kaj pomeni biti vesel ali žalosten. B mi je rekel: 

»Če je žalosten obrazek pomeni, da ti to ni všeč in si zato žalosten.« Videla sem tudi napredek 

v utemeljevanju svojih odločitev. Na začetku projekta je bila večina odgovorov le »zato«. 
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Sedaj pa otroci že povedo kaj jim je všeč oziroma kaj jim ni. S je rekla: »Všeč mi je bilo, ker 

sem se igrala z veliko igračami, živalmi.«. Zanimivo mi je bilo tudi to, da je deklica, ki je 

edina označila, da ji kotiček ni bil všeč le tega predlagala. Zakaj se je tako odločila ne morem 

trditi, predvidevam pa, da je želela da se z vzgojiteljico več časa posvetiva njej in njeni živali, 

kar pa mogoče nisva opazili in storili.  

 

Četrtek, 17. 4. 2014 

 

Današnji dan smo z otroki preživeli zelo ustvarjalno. Na začetku smo označili barometer za 

kotiček z živalmi, ki smo ga včeraj postavili. Z otroki smo se pogovorili komu je bil kotiček 

in igra všeč, komu ne in kaj bi ta otrok mogoče še dodal v kotiček, da bi mu bil zanimivejši in 

bi se v njem radi igral. Po končanem pogovoru smo se pogovorili katere kotičke smo do sedaj 

že postavili. Pregledali smo tudi maketo z označenimi kotički. 

 

Sledil je pogovor, katere igrače so otroci danes prinesli v vrtec za opremo naših kotičkov. 

Otroci so pričeli prinašati tudi dodatne stvari, ki jih predhodno nismo načrtovali. Največ otrok 

prinaša poleg dogovorjenih igrač tudi tematske knjige. Ena izmed deklic je prinesla knjigo 

Podobe za najmlajše – živali. Povedala nam je, da je knjigo prinesla zato, ker imamo v vrtcu 

kotiček z živalmi in se lahko s to knjigo bolje seznanimo katere živali obstajajo na svetu. 

Skupaj z vsemi otroki smo knjigo prelistali in se o njej pogovorili. Predstavitev knjige je 

vodila deklica, ki je le to prinesla, jaz sem ji le nekoliko pomagala z besedilom, ki je bilo 

napisano. S tem smo z otroki segli v področje matematike, saj smo ponavljali barve, šteli 

živali ter primerjali katere živali so večje od drugih in obratno. 

 

5.8 Ustvarjajmo akvarij in ribe 

 

Sledila je dejavnost, ki so jo otroci načrtovali že na začetku, ko smo pričeli z zbiranjem idej. 

Njihova želja je bila, da bi  poleg ostalih živali, ki jih bomo imeli v kotičku, izdelali tudi ribe 

in se z njimi igrali. Za to potrebujejo tudi morje.  Danes smo se pogovorili, kako bi naredili 

morje ter kam bi ga postavili. Prišli smo do ideje, da naredimo velik akvarij, v katerem se 

bodo otroci lahko z ribicami tudi igrali. Material za izdelavo rib sem predhodno priskrbela in 

pričeli smo z izdelavo. Nekaj otrok je skupaj z vzgojiteljico izdelovalo akvarij, nekaj pa z 

mano ribe. Nato smo se zamenjali. Akvarij so otroci naredili s pomočjo škatel in vrečk. Morje 
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so ponazorili z modrimi vrečami za smeti, ki so jih otroci  trgali in lepili na akvarij. Za 

izdelovanje rib smo potrebovali šablono ribe, ki je bila na tršem papirju, barvaste krogce, 

lepilo in palčko na katero smo ribe tudi pritrdili. Brez da bi predhodno to načrtovali, smo tako 

dobili mini gledališče. Imeli smo ustrezen prostor ter lutke na palčkah. Otroci so pri izdelavi 

akvarija in rib pokazali veliko ustvarjalnih idej. Akvarij in ribe smo postavili na ustrezno 

mesto, da se do naslednjič posušijo in se bodo otroci lahko z njimi igrali.  

 

  

Slika 24: Izdelava akvarija in rib Slika 25: Izdelan akvarij in ribe na palčkah 

 

PROSTA IGRA PO KOTIČKIH 

 

Sledila je igra v kotičkih po želji otrok. Otroci so izbrali v katerem kotičku se bodo igrali. 

Največ se jih je odločilo za tisti kotiček, za katerega so od doma prinesli igrače. Danes je bil 

tudi dan, ko so si pričeli otroci izmejevati igrače ne le v vrtcu, pač pa tudi za domov. Pričelo 

se je tako, da je fantek B vprašal vzgojiteljico ali mu posodi njeno plišasto igračo za domov. 

Vzgojiteljica je rekla da mu lahko, vendar bi tudi ona želela, da ji on posodi kakšno izmed 

svojih igrač. Zamenjala sta igrači in se dogovorila, da ju jutri oba prineseta nazaj v vrtec. 
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REFLEKSIJA 

 

Z današnjim dnem sem bila zelo zadovoljna. Na začetku sem predvidevala, da bomo z otroki 

naredili ribe in nekam na tla postavili morje, ki bo narejeno iz modrih vreč za smeti. A otroci 

so imeli odlično zamisel. Odločili smo se za izdelavo akvarija. Ideja se mi je zdela zelo 

zanimiva. Otroci so v ustvarjanju zelo uživali. Najzanimivejše jim je bilo lepljenje krogcev, ki 

so jih dali na pol in so predstavljali luske rib. Otroci, ki so z vzgojiteljico izdelovali akvarij so 

predlagali, da bi akvarij s flomastri pobarvali in to smo otrokom tudi omogočili. Najbolj sem 

bila vesela nad tem, da je ideja nastala spontano, hkrati pa smo povezali med seboj različna 

kurikularna področja. V igralnico smo tako dobili mini gledališče ter lutke na palčkah. Ker se 

v tej skupini otroci ne igrajo veliko z lutkami menim, da jih bo njihov izdelek spodbudil, da 

bodo tudi lutke postale del njihovega vsakdana v vrtcu.  

 

Z izvedbo in potekom projekta  sem zadovoljna. Ker so otroci stari med tri in štiri let, sem na 

samem začetku pričakovala manj idej. Vsakič znova, ob spodbudah pa me otroci presenetijo. 

Velikokrat se moraš vstaviti in premisliti kakšen pristop in motivacijo je potrebno uporabiti za 

spodbudo pri še relativno »majhnih« otrocih. Najbolj  sem zadovoljna s tem, da sva z 

vzojiteljico uspeli združiti, da otroci prinašajo igrače in strvari od doma. S tem jim damo 

možnost, da otroci soustvarjajo življenje in dogajanje v vrtcu, hkrati pa postane institucija v 

kateri so veliko bolj domača. To so tudi glavne prednosti in pričakovanja za tovrsten projekt 

participacije.  

 

Petek, 18. 4. 2014 

 

Z otroki smo za današnji dan predhodno načrtovali, da bomo končali akvarij. Na začetku smo 

se v krogu s pomočjo žogice pripovedovalke z otroki pogovorili, kaj so danes prinesli za 

opremo naših kotičkov. Večina otrok je prinesla živali, za kotiček z živalmi in akvarij.  

 

DOPOLNJEVANJE IZDELANEGA AKVARIJA IN NASTOPANJE OTROK 

 

Nekaj otrok je izrazilo željo, da bi naredili še ribic, ki bi jih lahko dali na morsko dno. Tako bi 

imeli ribice na palčkah, ki bi plavale ter druge, ki bi bile na morskem dnu. Ena izmed deklic je 

izrazila željo, da bi iz barvnega papirja za ribe naredila morsko hrano. To sem ji tudi 

omogočila. Ko so ostali otroci videli, da deklica izdeluje nekaj drugega so še oni predlagali 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Katarina Zidarič; diplomsko delo 

51 

nekaj idej. Deklica T je želela izdelati morskega pajka, E pa je rekla: »Potrebujemo tudi 

morske alge, takšne, ki plavajo:« Zopet so bili otroci zelo ustvarjalni. Njihove želje smo tudi 

izpolnil in predloge realizirali. 

 

V igralnico smo prinesli nizke klopi iz garderobe, na katere smo postavili akvarij. Otroci so 

dobili svoje ribice in pričela se je igra. Na začetku sem otrokom pustili prosto igro. V večini 

so otroci z ribami le plavali po akvariju, le redko je prišlo tudi do dialoga. Kasneje smo se 

odločili, da bi lahko otroci po želji odigrali prizore. Otroci so se s tem strinjali. Postavili smo 

stole ter »oder« za nastopajoče. Otroci so v parih nastopali. Nekateri so ribe le vodili po 

akvariju, pri drugih pa je prišlo do pravih dialogov. Večina dialogov je bila povezana s 

stvarmi in dogodki v življenju, s katerimi se otroci srečujejo. Nekatere ribe so se prepirale, 

vendar samo doma, druge so bile prijateljice in odšle na sladoled, nekatere pa po nakupih v 

trgovino. Vsakega nastopajočega sva z vzgojiteljico pohvalili in mu zaploskali.  

 

 

Slika 26: Nastopanje otrok 

 

BAROMETER ZADOVOLJSTVA Z IZDELANIM AKVARIJEM 

 

Po končani igri in ustvarjalnem dnevu smo naš akvarij razstavili v garderobi. S pomočjo 

barometra smo tudi ocenili ali je bilo izdelovanje in igra z ribami v akvariju otrokom všeč ali 

ne. Večina otrok je svoj listek postavila na vesel obraz, kar pomeni, da jim je bila dejavnost in 
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igra z ribami všeč. Danes je skoraj vsak otrok utemeljil svojo odločitev. Dobili smo naslednje 

odgovore: 

 

T: » Všeč mi je bilo, ker sem naredila takšno svetlečo ribico.« 

B: »Ker so bile ribice.« 

D: »Zato, ker sem delala ribe in lepila.« 

L: » Ker sem lepil.« 

S: »Zato, ker sem se igrala ribe.« 

E: » Všeč mi je bilo, ker sem se igrala z ribicami.« 

E: » Ker sem hranila ribice.« 

N: » Ker sem sam naredil ribico.« 

 

Slika 27: Barometer zadovoljstva z izdelanim akvarijem 

 

REFLEKSIJA 

 

Opazila sem, da otroci v skupini zelo radi ustvarjajo. Potrebujejo le različne spodbude, da 

začno s podajanjem svojih predlogov. To se je danes izkazalo, ko je deklica predlagala hrano 

za ribe. Kmalu smo dobili še nekaj idej za dodatke v našem akvariju. Nad  prizori, ki so nam 

jih odigrali otroci sem bila presenečena. Otroci so igrali predvsem stvari, s katerimi se 

srečujemo v življenju. Predvsem zanimiv mi je bil dialog med dvema deklicama. Njuni ribi 

sta se prepirali. Ena izmed deklic je dogajanje ves čas prekinjala tako da je vpila: »Tukaj se ne 

kregamo, kregamo se doma.« To lahko povežemo z njeno morebitno izkušnjo iz vsakdana. 
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Otroci so opazili, da sva jih po nekaj času z vzgojiteljico ustavili, da bi lahko nastopili vsi 

otroci. Zato so nama kaj kmalu povedali, da njihove predstave še ni konec. Prav takrat sem 

spoznala, da z vzgojiteljico nisva ravnali prav, da sva otroke po določenem času prekinili. 

Potrebno bi bilo, da sva jim pustili več časa oziroma toliko, dokler je otrok še aktiven  pri igri.  

 

Menim, da je bila otrokom všeč pozornost, ki so jo bili deležni med njihovim nastopom. Ker 

smo vsakemu otroku tudi zaploskali in ga pohvalili, je bilo to zanje še toliko pomembnejše. 

Prav zaradi tega so otroci v tem času toliko bolj uživali. Ko sva jima z vzgojiteljico po vseh 

odigranih prizorih dali možnost, da še nastopajo in se igrajo v akvariju, ni bilo več tolikšnega 

zanimanja. Prav zaradi tega sem povezala aktivnost otrok s pozornostjo, ki so jo bili deležni 

od ostalih, ki so jih gledali. Med prosto igro ni bilo nobenega, ki bi otroke pozorno gledal, jih 

pohvalil in jim zaploskal. 

 

Zelo dobro se mi zdi, da smo izdelan akvarij postavili na vidno mesto, da ga lahko tudi drugi 

vidijo. Ker sem bila prisotna medtem, ko so otroci odhajali domov, sem lahko opazila odzive 

njihovih staršev. Prav vsi otroci so staršem pokazali, kakšen akvarij so naredili. Vsak se je 

»pohvalil« s svojo izdelano ribico. Opazila sem, da je bilo to všeč tudi staršem. Nekateri so se 

ob akvariju skupaj z otroki pogovarjali kar nekaj časa. Eden izmed dečkov kar ni hotel 

domov, preden ni vseh podrobnosti razložil očetu, kar me je zelo presenetilo. Menim, da so 

otroci začutili njihovo soodločanje in upoštevanje idej pri izdelavi akvarija. To jim je verjetno 

všeč predvsem zato, ker se počutijo soudeležene v življenju vrtca. Vsak posameznik lahko 

prispeva svoj delček k mozaiku celote.  

 

Torek, 22.4.2014 

 

5.9 Ustvarjajmo kotiček s Power Rangersi in drugimi risanimi junaki 

 

Ena izmed idej, ki so jo otroci predlagali, kakšen kotiček bi radi naredili je bil kotiček s Power 

Rangersi. Z otroki smo se predhodno pogovorili, kako bi kotiček na  to temo naredili. Ker vsi 

otroci teh igrač nimajo doma, smo prišli do ideje, da bi poleg Power Rangersev otroci prinesli 

še ostale igrače junakov, ki nastopajo v risankah in filmih. Otroci so predlagali še Winksice, 

Nodija, čebelico Majo, Spidermena. 
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Ko smo se zjutraj z otroki zbrali, da bi pogledali in se pogovorili o vseh igračah, ki so jih za 

današnji kotiček prinesli sem opazila, da veliko otrok ni prineslo nič. Le štirje otroci so imeli 

igračke s seboj. Začutila  sem, da za izdelavo tega kotička ni tolikšnega zanimanja, saj so me 

otroci kaj kmalu vprašali ali se lahko igrajo v drugih kotičkih, ki smo jih postavili. Tako smo 

se z otroki, ki so junake iz risank prinesli od doma, dogovorili, da bomo samo za njih naredili 

prostor (kotiček) kjer se bodo igrali. Vprašala sem jih, kje bi to bilo in kako ga uredimo. 

Dogovorili smo se, da umaknemo stole od mize in čez postavimo rjuho. S tem smo označili 

kotiček in prostor za igro s Power Rangersi in drugimi junaki iz risank. Otrokom sem pustila 

prosto igro. Igra ni trajala dolgo časa. Na začetku je bilo zanimanje za igro večje, otroci so bili 

aktivni, kaj kmalu  pa so se otroci odločili, da bi se igrali v drugih kotičkih. Le en izmed 

dečkov, ki je ta kotiček tudi predlagal, se je nekaj časa še igral. 

 

DOPOLNJEVANJE MAKETE IN OZNAČITEV ŽE IZDELANIH KOTIČKOV NA 

PLAKATU 

 

Sledil je pogovor z otroki o naši maketi, ki jo izdelujemo. Najprej smo pogledali, ali imamo 

na maketi označene vse kotičke, ki smo jih naredili. Maketo smo z lesenimi kockami še 

nekoliko dopolnili. Otroci so jo tudi predstavili dvema deklicama, ki sta danes po dolgem 

času prišli v vrtec in jima povedali, kaj naša maketa predstavlja. Nato je sledil pogovor ob 

plakatu z našimi idejami o ustvarjanju kotičkov. Otrokom sem predlagala, da bi bilo dobro, da 

označimo katere kotičke smo že naredili. Lahko so se sami odločili kako bomo to označili. To 

smo naredili s pomočjo »kljukice«.  

 

 

Slika 28: Označitev že narejenih kotičkov 
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Ugotovili smo, da nismo do sedaj naredili samo dveh kotičkov, in sicer kotička z žogami in z 

Božički. Dogovorili smo se, da naslednjič otroci prinesejo žoge, za naš nov kotiček. Skupaj z 

otroki smo se tudi pogovorili kako bi naredili kotiček z Božički. Otroci niso imeli idej. Ena 

izmed deklic je rekla: » Nimamo kape, nimamo oblačil v katera bi se oblekli in daril.« Tako 

smo se skupaj odločili, da tega kotička ne bomo naredili, saj tudi zanimanja otrok za ta 

kotiček ni bilo.  

 

REFLEKSIJA 

 

Nekoliko presenečena sem bila nad tem, da večina otrok ni želela izdelati kotiček s Power 

Rangersi in drugimi junaki iz risank. Za to obstaja lahko več različnih razlogov. Eden izmed 

njih je ta, da otroci nimajo doma teh igrač in junakov, ki bi jih prinesli v vrtec. Zgleda, da 

veliko otrok določenih likov sploh ne pozna in se za to igro z njimi ne zanimajo. Kotička tako 

nismo izpeljali in realizirali. Z nekaj otroki smo sicer kotiček poizkušali postaviti, vendar sem 

videla, da si otroci te igre ne želijo v tolikšni meri, da bi bili v njej aktivni in bi jih zanimala. 

Igra treh fantkov in deklice pod mizo je bila zelo kratka. Videlo se je, da v njej uživa le deček, 

ki je kotiček tudi predlagal. Pri njem sem videla zadovoljstvo, da se lahko z igračami, ki jih je 

predlagal, tudi igra.  

 

Menim, da ni nič narobe, če kotička nismo uspeli postaviti kot smo sprva pričakovali. 

Pomembno se mi zdi predvsem to, da smo omogočili igro dečku, ki jo je tudi predlagal. S tem 

smo potrdili enega izmed glavnih ciljev participacije ki je, da vsak otrok prispeva svojo idejo. 

Vsak otrok je individuum in ima drugačne potrebe in želje. Niti dva otroka si nista med seboj 

enaka. Pomembna je spodbuda vsakemu otroku, da prispeva svoj delež.  S tem otrokom 

izrazimo zaupanje v njihove sposobnosti ter upoštevanje idej, če so še tako nenavadne. Po 

pogovoru z otroki smo prišli do zaključka, da njihove zamisli nismo mogli povsem uresničiti. 

S tem smo dosegli četrto fazo pri projektu odprtega tipa in sicer oceno rešitev. Otroci so prišli 

do spoznanja, da stvari lahko preizkusimo vendar nam vsakokrat ne uspejo. Pomembno je, da 

otrokom pomagamo do uresničitve zamisli, na koncu pa ocenimo ali je bila le ta dobra ali ne.  
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Sreda, 23. 4. 2014 

 

5.10 Ustvarjajmo kotiček z žogami 

 

Kar nekaj otrok je izrazilo željo po postavitvi kotička z žogami. Z žogami smo se dogovorili, 

da se bomo igrali tako zunaj igralnice kot v njej. Vsak otrok je v vrtec prinesel svojo žogo. 

Na začetku je sledil pogovor z otroki o njihovih žogah. Vsak  je predstavil žogo na takšen 

način, kot je želel. Nato sem otrokom pokazala žogo, ki sem jo jaz prinesla. Moja žoga je 

bila za igranje rokometa. Najprej smo z otroki ugotovili za kateri šport bi ta žoga lahko bila, 

kar je bila kar težka naloga. Ko smo ugotovili, sem otrokom povedala mojo zgodbo, ki je 

povezana z žogo, ko sem še trenirala rokomet. Tako sem otrokom predstavila tudi kaj je 

meni všeč in s čim se jaz rada igram.  

Po končanem pogovoru so morali otroci žoge urediti po velikosti od največje do najmanjše. 

Otroci so po velikosti že urejali obroče, zato so si lahko pomagali z njimi. Najprej so uredili 

obroče, nato pa obročem prirejali določeno žogo. Pri tej dejavnosti je bilo prevladujoče 

področje matematika. S tem projekt povezujemo z različnimi kurikularnimi področji.  

Po končanem urejanju je sledila telovadba z žogami. Vsak otrok je v igralnici poiskal svoj 

prostor. Na začetku sem vaje kazala jaz, otroci pa so jih ponovili. Nato je lahko vsak otrok 

pokazal določeno vajo. Njihove ideje so bile zanimive: vrtenje žoge, kotaljenje žoge okrog 

sebe, odbijanje žoge na mestu, dviganje žoge sede nad glavo. 

 

 

 

 

 

 

Slika 29: Vodena telovadba z žogami Slika 30: Telovadba po želji otrok  
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PROSTA IGRA OTROK Z ŽOGAMI V IGRALNICI 

 

V igralnici smo postavili koš za smeti, v katerega so otroci lahko metali svoje žoge.  

 

Slika 31: Metanje žog v koš. 

 

Prav tako smo iz škatel postavili tunel, zkozi katerega so otroci kotalili žoge. Igra je bila 

prosta. S kredo smo tudi označili črto in prostor od kje lahko otroci žoge mečejo v koš in jih 

zakotalijo v tunel. Ker je bilo zanimanje za tunel precejšnje smo le tega naredili še s 

pomočjo miz. Prostor na straneh smo omejili z lesenimi kockami. Otroci so pri igri aktivno 

sodelovali dobro uro. Pri igrah z žogo so otroci veliko sodelovali med seboj, saj so za igro 

potrebovali tudi partnerje.  

 

 

Slika 32: Igra s pomočjo tunela  
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PROSTA IGRA Z ŽOGAMI ZUNAJ 

 

Žoge smo nato nesli ven, kjer smo nadaljevali z igro. Najprej sem za otroke organizirala 

nekaj iger, nato pa sem jim zopet omogočila prosto igro. Čeprav so se otroci veliko igrali z 

žogami v igralnici, je bilo uživanje zunaj v igri toliko večje.  

 

 

Slika 33: Prosta igra otrok zunaj 

 

RISANJE NAJLJUBŠIH ŽOG 

 

Na koncu današnjega dne je vsak otrok  na list format A3 narisal žoge z voščenkami. Otroci 

so morali oceniti katere žoge ter barve žog so jim najbolj všeč in te tudi narisati. Izdelke smo 

razstavili.  

 

Slika 34: Risanje najljubših žog. 

 

Nato smo z otroki naredili nov barometer. Skupaj smo na računalniku poiskali sliko žoge, s 

katero smo barometer tudi označili. Danes so prav vsi otroci postavili svoj listek na vesel 
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obraz barometra. Prav noben otrok ni izrazil, da mu igra z žogami ne bi bila všeč. A je dejal: » 

Všeč mi je bilo, ker sem se z žogami zabaval. Še bi se rad tako igral.« 

 

 

Slika 35: Barometer zadovoljstva s kotičkom z žogami 

 

STROKOVNO SREČANJE ZA STARŠE 

 

Popoldne sva skupaj z vzgojiteljico organizirali strokovno srečanje za starše – »Kavarna za 

starše«. Na srečanju sem staršem predstavila projekt, ki ga izvajam v skupini njihovih otrok. 

Svojo predstavitev sem popestrila s fotografijami, ki so nastale v času izvajanja projekta. 

Prav tako sem pripravila videoposnetek. Na njem so lahko starši videli kako smo prišli do 

določene ideje za kotiček, kje in kako so ga otroci postavili ter kako je potekala in se 

razvijala igra v kotičkih.  

 

Starši so bili nad projektom navdušeni. Že pred srečanjem za starše so aktivno in 

vsakodnevno spraševali, kaj morajo otroci prinesti naslednjič za opremo kotičkov. Zelo 

zanimivi so jim bili barometri. To jim je predstavljalo nekaj novega, česar prej niso poznali. 

Povedali so tudi, da se jim zdi projekt zelo dober predvsem z vidika upoštevanja vsakega 

otroka kot posameznika. Izrazili so željo, da bi v vrtcu potekalo še več tovrstnih projektov. 
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REFLEKSIJA 

 

Danes so otroci v igri zelo uživali. Na barometru prav noben otrok ni označil, da mu igra z 

žogami ni bila všeč. Ker na začetku otroci niso vedeli sami kako bi se igrali z žogami sem 

jaz organizirala nekaj dejavnosti, nato pa smo jim pustili prosto igro. To se mi zdi dobro, saj 

otroci te starosti potrebujejo intelektualno močnejšo osebo, da njihovo igro dvigne na višji 

nivo, hkrati pa upošteva njihove želje, predloge in ideje, kar smo tudi upoštevali. Otroški 

obrazi so bili nasmejani.  Eden izmed dečkov je pri oceni kotička na barometru rekel: » To 

je moj najljubši dan.« Prav takšne izjave ti dajo potrditev, da otroci resnično uživajo v 

stvareh, ki jih sami načrtujejo, ti pa jim le omogočiš izvedbo le teh. Kljub temu da je igra z 

žogami potekala na več mestih smo v igralnici označili naš kotiček tako, da smo na koncu 

dneva postavili škatlo z žogami. Žog nismo pospravili, ampak so postavljene v igralnici na 

določenem mestu.  

 

Presenečena, a hkrati vesela sem bila nad tem, da so mi otroci povedali kaj vse bi se jutri 

igrali z žogami. Povedali so mi, da bi radi telovadili, izdelali kakšno žogo ter jih metali. S 

tem otroci dokazujejo, da razmišljajo vnaprej kaj vse bi radi počeli in konkretno izrazijo 

svoja mnenja. Ko smo bili zunaj, sem opazila, da so otroci zaradi večje površine prostora z 

žogami bolj aktivni. Ne zdi se mi pa nič narobe, da se z žogami igramo tudi v igralnici, saj je 

bila to želja otrok, ki smo jo realizirali. 

 

Na predstavitvi projekta za starše sem opazila, da so bili starši presenečeni, kaj vse smo z 

otroki počeli in naredili. Vedeli so za potek projekta, saj z vzgojiteljico staršem 

vsakodnevno napiševa, kaj smo določen dan počeli. Prav tako tudi otroci vsakodnevno 

nosijo stvari od doma v vrtec za opremo kotičkov. Menim, da so si s pomočjo pripravljenega 

videoposnetka starši lažje predstavljali in konkretno videli vse stvari, ki jih med projektom 

izvajamo. Vesela sem bila, da sem tudi s strani staršev, ki so zelo pomemben del 

vrtčevskega življenja, dobila pozitivno povratno informacijo in so bili  zadovoljni. 

 

Četrtek, 24. 4. 2014 

 

Današnji dan smo v večini zopet posvetili igri z žogami. Na začetku smo se z otroki zopet 

zbrali v krogu in se dogovorili, kaj bomo danes počeli. Otroci so morali sami predlagati, 

kako in kaj bi se z žogami igrali in nato smo ideje tudi realizirali. Njihove ideje sva z 
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vzgojiteljico le nekoliko nadgradili, da je bilo zanimanje za igro z žogami večje. Otroci so 

predlagali, da bi z žogami telovadili, se igrali različne igre, jih metali na koš ter izdelali 

svoje žoge. Nato so otroci, ki so danes na novo prinesli žoge od doma v vrtec, le te 

predstavili. Po končanem pogovoru je sledila telovadba.  

 

TELOVADBA Z ŽOGAMI IN SKUPINSKE IGRE 

 

Danes smo telovadbo z žogami zasnovali nekoliko drugače. Voditi in kazati vaje so morali 

otroci. Ker jim je zmanjkovalo idej, sem posegla v telovadbo tako, da sem otroke vprašala kaj 

vse v zgodbi Rdeča žoga, ki jo otroci tudi poznajo, žoga počne. Tako so otroci dobili veliko 

idej in elementov, ki so jih pokazali za telovadbo. Sledila je postavitev »proge« za žoge. V 

igralnici smo odmaknili vse mize, ter pripravili in s pomočjo lesenih koc omejili prostor za 

igre z žogami. Otroci so predlagali, da bi žoge zbijali. To smo tudi uresničili. Otroke smo 

razdelili na dve skupini, vsaka skupina je bila na eni polovici in pričelo se je zbijanje žog eno 

v drugo. Pri tem so morali otroci upoštevati tudi pravilo, da žoge lahko zbijejo le na moj znak. 

Nato so otroci predlagali da si bodo žoge podajali. Najprej so si jih prosto podajali iz enega na 

drugi konec igralnice. Sledile so skupinske igre podajanja žog. Otroci so se postavili sede v 

kolono. Njihova naloga je bila, da si žogo podajajo nad glavo, brez da bi ta padla na tla. 

Sledilo je podajanje žoge stoje čez glavo, kasneje pa stoje pod korak.  

 

 

Slika 36: Skupinske igre z žogo 
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Po končani vodeni igri je sledila prosta igra. Otrokom smo na željo postavili tudi koš ter 

tunele.  

 

IZDELOVANJE LASTNIH ŽOG  IN PRESENEČENJE 

 

Med tem časom smo po manjših skupinah izdelovali žoge. Otroci so jih izdelali iz 

časopisnega papirja. Časopisni papir so oblikovali v kroglo in ga nato oblepili z lepilnim 

trakom.  

 

 

Slika 37: Izdelovanje lastne žoge 

 

Ko so bile žoge vseh otrok izdelane je sledilo presenečenje. V skupino sem prinesla dva 

klovna. Klovna sta bila stoječa. Imela sta tudi odprtine v katere so otroci lahko izdelane žoge 

metali. Najprej smo ju imeli v igralnici, nato pa smo jih odnesli ven na teraso, kjer so se 

lahko otroci igrali. Poleg tega so se zunaj lahko igrali tudi z izdelanimi žogami, žogami na 

na vrvici in z žogami, ki so jih prinesli od doma.  
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Slika 38: Metanje žoge v klovna 

 

REFLEKSIJA 

 

V današnjem dnevu smo izvedli veliko dejavnosti v povezavi z žogami. Všeč mi je 

predvsem to, da otroci vedno bolj prispevajo svoje ideje in zamisli, ki jih nato skupaj 

izvedemo. Menim, da otroci čutijo in vedo, da lahko kotičke in igro v njih kreirajo, mi pa 

jim le omogočimo, da le ta poteka kot so si jo otroci zamislili in brez zapletov. Danes sem 

bila vesela, da sem dobila veliko število idej, kaj bi otroci z žogami še počeli. Predhodno 

sem že razmišljala, kako bi otrokom igro popestrila. Odločila sem se, da bom prisluhnila le 

otrokom in dodala določene elemente, da bodo otroci zadovoljni in v igri uživali. S tem ko 

se otroci sami odločijo kako bi se nekaj igrali so miselno aktivni. Svoje ideje procesirajo 

drugim. V tej skupini sedaj vedo, da so vse ideje otrok lahko dobre in zanimive ter jih 

poskušamo izvesti. Šele ko neko stvar izvedemo in naredimo vidimo, ali je ta primerna in 

nam je uspela, ali ne. Prav prek »neuspelih« poskusov in napak se otroci veliko naučijo, 

hkrati pa že razmišljajo, kaj bi lahko storili bolje.  

 

Nad idejo otrok o izdelavi svoje žoge sem bila najprej nekoliko presenečena in v zadregi. 

Pomislila sem, kako bomo te žoge naredili. A po pogovoru z otroki so mi ti sami predlagali, 

da jih naredimo s časopisnega papirja. Ker sem imela za otroke pripravljene klovne za 

metanje žog v odprtine, je ta ideja prišla ravno v pravem času. Tako nam ni bila potrebna 

igra z majhnimi žogami iz vrtca, temveč so otroci prispevali in izdelali vsak svojo žogo. 
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Danes je igra z žogami potekala skoraj celo dopoldne. Menim, da so bili otroci danes še bolj 

motivirani kot včeraj. K temu je prispevalo predvsem to, da smo igro nadgradili z elementi, 

ki so jih otroci predlagali sami. Ko smo v igralnico prinesli klovna je bilo navdušenje vidno. 

Otroci so bili kaj kmalu motivirani za igro z njima. Ta interes pa je upadel, ko smo klovna 

odnesli zunaj na teraso. Ob tem sem bila nekoliko presenečena, saj sem mislila, da sta 

klovna najverjetneje dovolj dobra motivacija za igro otrok. Menim, da bi bilo potrebna pri 

tej igri dodatna spodbuda otrokom ter neka zgodba v povezavi s klovnoma, ki bi otroke 

pritegnila. Otroci so tudi danes v različnih igrah in aktivnostih z žogo uživali, kar smo lahko 

videli prek smejočih in zadovoljnih otroških obrazov ter fotografij, ki so nastale.  

 

Petek, 25. 4. 2014 

 

5.11 Ogled videoposnetka o nastalih kotičkih 

 

Za današnji dan sem otrokom pripravila videoposnetek, ki je nastal med izvajanjem projekta. 

Skupaj z otroki smo si izdelali mini kino. Pogovorili smo se kaj vse potrebujemo, nato smo po 

vrtcu stvari skupaj poizkali in jih tudi na ustrezno mesto postavili. Namestili smo platno in 

stole, jaz sem poskrbela za računalnik in videoprojektor. Pričel se je ogled videoposnetka.  

 

 

Slika 39: Ogled videoposnetka  

 

Po končanem ogledu videa, smo si  z otroki ogledali tudi vse fotografije, ki so nastale. Ob njih 

smo se pogovorili kdo je na določeni fotografiji, kaj počne, kdaj je ta fotografija nastala … 

Prav tako smo ocenili ali so bili naši kotički dobro narejeni in kaj bi lahko še spremenili, da bi 

bili otrokom še bolj zanimivi in všeč. Takšno ovrednotenje je za tovrsten način dela 
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pomembno, saj ugotovimo  katere ideje so boljše, katere slabše, kaj bi lahko spremenili in 

zakaj. Zanimivo je bilo opazovati otroke, ko opazujejo in gledajo sebe.  

 

5.12 Prosta igra v postavljenih kotičkih 

 

Po končanem ogledu AV sredstev, si je lahko vsak otrok izmed vseh kotičkov, ki smo jih 

naredili izbral, v katerem kotičku in s čim bi se rad igral. Želje otrok so bile različne, tako so 

bili otroci čisto v vseh kotički. Med kotički so lahko tudi po želji prehajali. Med igro je 

potekalo veliko sodelovanja. Opazila sem tudi, da imajo otroci ideje o dopolnitvi posameznih 

kotičkov. V igralnici bodo zasnovani kotički tudi po mojem odhodu ostali, otroci pa bodo z 

vzgojiteljico lahko po želji še kaj novega naredili ali prinesli in jih s tem dopolnjevali in 

nadgrajevali. 

 

5.13 Ocena kotička, ki je posameznemu otroku najbolj všeč 

 

Po končani igri sem vse otroke poklicala k našim postavljenim barometrom. O barometrih 

smo se še enkrat pogovorili. Otroci jih sedaj zelo dobro poznajo in vedo, kaj določen 

barometer predstavlja. Otrokom so zelo všeč. Za otroke sem pripravila »smejkote« z imeni. 

Vsak otrok je dobil enega. Postaviti ga je moral nad tisti barometer, ki predstavlja kotiček v 

katerem se najraje igra in mu je najbolj všeč. Otroci so tudi utemeljili, zakaj jim je določen 

kotiček najbolj všeč in se rad v njem igra. Prav vsi kotički so imeli vsaj enega smejkota. Tako 

smo z otroki sklenili naš projekt z mojo prisotnostjo. Ker pa bodo kotički v igralnici tudi 

ostali, bodo imeli še veliko možnosti za igro v želenih kotičkih in dopolnitev le teh. 

 

REFLEKSIJA 

 

Zanimivo je bilo videti otroke medtem, ko so na videoposnetku in fotografijah gledali sebe. 

Že na začetku je ena izmed deklic rekla: »Poglej, v tem filmu sem tudi jaz.« Najprej jim je 

bilo nekoliko nenavadno, da gledajo sebe. Nato pa so bili njihovi obrazi nasmejani. Kljub 

temu, da je videoposnetek trajal kar nekaj časa, je otroke zanimal in otroci so ga ves čas 

pozorno gledli. Nekateri so se tudi smejali in govorili »Poglej mene!« Menim, da je zelo 

dobro, da vse gradivo, ki ga imamo in pridobimo, otrokom tudi predstavimo. S tem otroci 
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spremljajo in gledajo sebe v vlogah in stvareh, ki so jih že počeli. To je bila nova izkušnja za 

otroke in menim, da je dobro uspela.  

 

Danes si je lahko vsak otrok izbral v katerem od izdelanih kotičkih se bo igral. Vsak otrok se 

je lahko po lastni volji odločil in njegovo odločitev smo upoštevali. Prek vsakdanjih odločitev 

kot je bila ta, otroci spoznajo, da se lahko v vrtcu odločajo in odrasli to tudi upoštevajo. 

Zanimivo mi je bilo spremljati igro dečka v kotičku z živalmi. Prav ta otrok je na barometru 

postavil, da mu ta kotiček ni všeč. Danes, pa se je v njem igral zelo dolgo. Ta primer nam daje 

dokaz, da so določene odločitve otrok trenutne, se spreminjajo ter na njih ima velik vpliv tudi 

trenutno razpoloženje otrok.  

 

Otroci so videli, da imam danes za njih pripravljene smejkote. Takoj so me vprašali, kaj bomo 

danes z njimi ozačili. Zadovoljni so bili, da se je lahko vsak posameznik odločil v katerem 

kotičku se najraje igra in zakaj mu je ta kotiček všeč. Presenečena sem bila nad utemeljitvami 

otrok. Le te se niso ponavljale, kar bi za otroke lahko pričakovali. Vesela sem, da so otroci 

pričeli svoje odločitve tudi argumentirati ter izraziti mnenja kdaj jim je določena stvar všeč 

oz. kdaj jim ni. Prav to je tudi ena izmed stvari, ki smo jo dosegli med izvajanjem projekta 

participacije. 

 

6 EVALVACIJA INTERVJUJA Z VZGOJITELJICO 

 

Vzgojiteljica upošteva zahtevo Kurikuluma po bogatem učnem okolju, materialih in vsebinah 

tako, da ima v skupini postavljena dva stalna kotička ter priložnostne kotičke, ki jih 

spreminja. Stalna kotička sta likovni in knjižni. Otroci imajo na voljo veliko materialov in 

pripomočkov. Kotičke  sproti dopolnjujejo ter v njih zamenjujejo materiale. Otrokom ponuditi 

pestro okolje, v katerem so novi izzivi, prek katerih se učijo. Vzgojiteljica poskrbi za to, da 

imajo otroci na voljo ustrezne vsebine, materiale in igrače tako za fante, kot za dekleta. Kot 

primer, imajo v kotičku z oblačili tudi fantovske hlače,  klobuke, kravate ... Velik problem pa 

vidi v standardni in fiksirani postavitvi obstoječih omar, ki ovirajo novo postavitev in 

spremembe. Prav tako zaradi majhnih igralnic prihaja do prostorske omejenosti, ki pa se ji 

mora prilagajati. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Katarina Zidarič; diplomsko delo 

67 

Vzgojiteljica je povedala, da se ta skupina še  ni odločala, kakšne kotičke bi v igralnici imeli. 

V preteklosti pa je v skupini starejših otrok le tem omogočila, da odločijo, kakšne kotiček bi 

radi imeli. Prišli so do ideje o glasbenem kotičku, ter kotičku »šola«, ki so ju z otroki 

postavili. Pri postavitvi  glasbenega kotička so vključili tudi starše-prostovoljce, ki so jim 

posneli  CD-je z izbrano glasbo.  

 

Dani projekt participacije ni pripomogel k vzgojiteljičinemu drugačnemu pogledu do 

možnosti sodelovanja otrok pri soustvarjanju življenja v vrtcu, saj princip dobro pozna in je z 

njim seznanjena. Postopoma ga pri svojem delu izvaja. Osebno pa je mnenja, da je prihod 

študentke v skupino popestril življenje in delo v skupini. S tem je spoznala nove, sveže ideje,  

preko katerih se lehako naučiš tudi marsikaj drugega.  

 

Pri projektu je, kot najbolj pozitivno, izpostavila barometre. Otroci so si zapomnili in vedeli 

za kaj barometre uporabljamo ter kateri kotiček  določen barometer predstavlja. Otroci so s 

pomočjo le tega konkretno izrazili svoja mnenja. Ker so bile vse stvari in dejavnosti tudi 

fotografirane in posnete je mnenja, da je bilo zanimivo pogledati vesele otroške obraze. S tem 

je vzgojiteljica dobila dokaz in potrditev, da so otroci radi sodelovali in  bili zadovoljni.  

 

Med izvajanjem projekta jo je najbolj presenetilo to, da so otroci aktivno nosili stvari od 

doma. Kljub temu, da so to tri letniki, so nekateri otroci sami povedali staršem, kaj morajo 

naslednji dan prinesti v vrtec. Presenetilo jo je tudi to, da so otroci prek dinamike v skupini 

pokazali razpoloženje, kdaj jim je bilo določene stvari preveč in bi bilo bolje, da jo 

prekinemo.  

 

Pri projektu bi vzgojiteljica spremenila predvsem to, da bi projekt participacije potekal daljše 

obdobje. S tem bi lahko ideje otrok o vsakem postavljenem kotičku bolj »globinsko« 

nadgradili in zajeli vsa razvojna področja. Zastavili bi si lahko več podciljev in jih tudi 

realizirali. Pred projektom je vzgojiteljica povedala, da ni imela nikakršnih zadržkov. Vesela 

je bila izziva, preko katerega je spoznala in se naučila nekaj novega. Zaradi projekta 

participacije ne gleda drugače na to, koliko so otroci zmožni. Kot vzgojiteljica je dobila 

potrditev, da dobro poznam otroke ter razvojno psihologijo. Včasih je bila le prijetno 

presenečena nad idejami, zamislimi in komentarji otrok.  
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ZAKLJUČEK 

 

Participacija je pomemben element  kakovost vzgojnega dela v skupini. Pred pričetkom 

izdelave diplomske naloge sem si zadala šest glavnih ciljev diplomske naloge in štiri 

raziskovalna vprašanja. Nanje sem poizkušala odgovoriti med pisanjem diplomske naloge in 

izvajanjem projekta participacije v vrtcu. V teoretičnem delu sem realizirala tri cilje in sicer 

sem opredelila participacijo, ugotovila na kakšne načine je participacija zastopana v temeljnih 

dokumentih, ter predstavila proces reševaje problemov odprtega tipa. Prek projekta 

participacije v vrtcu sem realizirala še ostale cilje, ki sem si jih zadala. Na začetku sem s 

pomočjo izpraznitve igralnice in s tem predstavitve problema začela spoznavati ideje in želje 

otrok o ureditvi kotičkov v igralnici. V nadaljevanju smo njihove predloge in ideje 

preizkušali, prav tako pa sem pridobila mnenje vzgojiteljice o participaciji otrok pri postavitvi 

kotičkov. Z metodo reševanja problema odprtega tipa sem si odgovorila na vsa raziskovalna 

vprašanja.  

 

Na začetku izvajanja projekta sem opazila, da je vzgojiteljica v tej skupini zelo naklonjena 

tovrstnemu načinu dela. Z otroki se veliko pogovarja, kaj bi radi počeli. Želi jim čim bolj 

približati vrtčevsko okolje kot prostor, kjer je vsak posameznik viden in prispeva delček k 

celotnemu mozaiku. Kljub temu, pa so bili otroci nekoliko presenečeni, ko smo opredelili naš 

problem, saj so morali sami načrtovati, s čim se želijo v vrtcu igrati oz. kakšne kotičke bi radi 

imeli. Nekoliko problemov  jim je predstavljalo načrtovanje. Skupina je bila v večini tri leta 

starosti. Prav zaradi premalo izkušenj, menim, da je bilo za njih načrtovanje novo in jim je 

predstavljalo izziv. Čim starejši so otroci, tem več izkušenj imajo. Zaradi tega postanejo 

samozavestni, kompetentni in si upajo načrtovati tudi nenavadne stvari. Kljub temu, pa je 

vsak otrok prispeval svojo idejo, zamisel ali predlog kakšen kotiček bi rad v vrtcu imel. Med 

projektom so aktivno sodelovali na različne načine že od pričetka načrtovanja, do nizanja 

zamisli in predlogov, samostojnega postavljanja kotičkov, prinašanja stvari od doma, 

dopolnjevanja kotičkov in igre v njem. Največja novost pa so bili za otroke barometri. Vedno, 

ko smo postavili nov kotiček so pričakovali nov barometer, da bodo lahko označili ali jim je 

kotiček všeč ali ne. S tem je lahko vsak posameznik izrazil svoje mnenje in bil slišan. 

 

V projekt so bili posredno vključeni tudi starši. Otroci so kaj kmalu pričeli od doma prinašati 

stvari in predmete za opremo želenih kotičkov in s tem je institucija otrokom postajala bolj 
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domača. Starši so bili vsakodnevno prek obvestil na oglasni deski obveščeni o postavitvi 

določenega kotička. Ker so bile stvari tudi dokumentirane smo za starše pripravili tematsko 

srečanje in predstavitev projekta. Pri tem sem opazila pozitiven odziv staršev do tovrstnega 

projekta. Starši so izrazili željo o še več podobnih projektih. S tem sem lahko opazila, da je 

tovrsten način dela med ljudmi lahko zelo dobro sprejet, če ga znamo predstaviti in izvesti na 

primeren način.  

 

Zavedati se moramo, da je vrtec prostor, ki je v prvi meri namenjen otrokom. Da otroci radi 

hodijo vanj pa je potreben ustrezen način dela. Otroci morajo čutiti spodbudno ozračje, kjer je 

vsak posameznik viden in slišan. S tem lahko udejstvuje svoje interese in krepi ter preizkuša 

svojo ustvarjalnost. Pri tem pa je pomembno, da odrasli ljudje otroka podpiramo in mu 

nudimo občutek sprejetosti, odprtosti in varnosti. 

 

Prek ustvarjanja svoje diplomske naloge, predvsem pa izvajanjem projekta participacije v 

vrtcu, sem spoznala, da tovrsten način dela veliko ljudi zavrača in mu ni naklonjenih. 

Participacija oz. sodelovanje otrok pri soustvarjanju življenja v vrtcu predstavlja proces, za 

katerega potrebujemo čas in zaupanje vseh ljudi, ki so povezani z vrtcem. V prvi meri je 

potrebno razumevanje in zaupanje med vzgojitelji, otroci in starši. Dobro moramo poznati kaj 

otroci zmorejo in želijo. Pri tem je pomemben prispevek, domišljija in ustvarjanje idej vseh 

otrok, ne le določenih posameznikov, ki izstopajo. Pripravljeni moramo biti na nenavadne 

predloge otrok in tudi te preizkusiti. 

 

Pred pričetkom projekta sem imela nekaj pomislekov, saj sem se zavedala, da tovrstnemu 

načinu dela veliko ljudi ni naklonjenih. Vesela sem, da sem prišla v skupino, kjer smo 

zastavljen projekt in predvsem velik izziv, dobro izpeljali. Največja potrditev o dobro 

opravljenem delu je otroško zadovoljstvo in nasmeh na obrazih otrok. Osebno menim, da bi 

se morale vzgojiteljice večkrat odločati za tovrsten način dela. S tem bi otrokom dale 

možnost, da v večji meri uresničijo svoje zamisli in sanje.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: soglasje za starše 

 

Spoštovani starši! 

 

Sem Katarina Zidarič, študentka 3. letnika Predšolske vzgoje, Pedagoške fakultete Univerze v 

Ljubljani. V okviru študijske prakse, ki jo bom opravljala v Vrtcu Zelena jama, Enota Vrba, 

bom v oddelku vašega otroka izvajala empirični del svoje diplomske naloge. Naslov naloge je 

Otroci soustvarjajo kotičke v igralnici: projekt participacije otrok v vrtcu. 

Katarina Zidarič 

 

SOGLASJE 

Spodaj podpisani/-a  _____________________ soglašam, da vse AV-gradivo študentka lahko 

uporabi za izdelavo diplome. 

Podpis staršev: 

____________________ 
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Priloga 2: Intervju za vzgojiteljico 

 

1. Kako vi upoštevate zahtevo Kurikuluma po bogatem učnem okolju, materialih in 

vsebinah? 

2. Ali so se otroci v vaši skupini v preteklosti lahko  odločali kakšne kotičke bi radi imeli v 

igralnici? Kako? 

3. Na kakšen način je projekt participacije pripomogel k vašemu mnenju in odnosu do 

možnosti sodelovanja otrok pri soustvarjanju življenja  v vrtcu? 

4. Kaj bi v projektu izpostavili kot najbolj pozitivno? 

5. Kaj vas je med izvajanjem projekta presenetilo? 

6. Ali bi pri projektu kaj spremenili, izboljšali? Kaj? 

7. Ali ste imeli pred projektom kakšne zadržke? Katere? 

8. Ali drugače gledate na to, koliko so otroci zmožni? 

 

 

 


