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POVZETEK 

V vrtcu se otroci vse pogosteje srečujejo z otroki, ki prihajajo iz kulturno različnih okolij. 

Razlike v družbi in tudi v vrtcih navadno povzročajo neodobravanje, odpore, včasih  

stereotipe in predsodke. V večini literature lahko preberemo, da je igra tista, ki otroka 

privablja in motivira za učenje. Zato je nujno, da že predšolski otroci – skozi socialne igre in 

druge izkušnje – spoznajo, da smo si med seboj različni. Izkušnjo raznolikosti, ki jo 

posredujemo v vrtcu, pa naj otrok doživi kot nekaj pozitivnega in dobrega. Pri organiziranju 

takšnih izkušenj je ključna vloga vzgojiteljice. 

Diplomska naloga je bila napisana na podlagi izvedenega projekta Žabec in tujec. Ta je 

namenjen otrokom starejšega predšolskega obdobja, ki pripadajo jezikovno in kulturno 

heterogenim skupinam. S projektom smo želeli zagotoviti veliko pozitivnih izkušenj, ki so 

bile povezane s prepoznavanjem podobnosti in razlik med njimi, želeli smo zagotoviti 

otrokovo doživljanje raznolikosti kot nekaj dobrega, pozitivnega, kot neko prednost. Ves čas 

smo jih spodbujali, da so razmišljali dovolj kritično in poskušali težave reševati na različne 

načine. Nagibali smo se k temu, da so otroci spor poskušali reševati po nenasilni poti in na ta 

način ustvarili sporazum. 

V teoretičnem delu sem na podlagi spoznanj predstavila naslednje teme, in sicer medkulturno 

vzgojo, od večkulturne k medkulturni vzgoji, medkulturni dialog in induktivni pristop. 

V empiričnem delu sem se osredotočila na evalvacijo glavnih ciljev posameznih (petih) 

nastopov in pa na evalvacijske zapise, ki sem jih sproti beležila po vsakem izvedenem 

nastopu. Ugotavljala sem, ali so bili procesni cilji projekta medkulturne vzgoje realizirani. 

 

KLJUČNE BESEDE: medkulturna vzgoja, vrtec, induktivni pristop. 

  



ABSTRACT 

In kindergartens children increasingly encounter other children of different cultural 

backgrounds. Differences in society as well as in kindergartens usually trigger disapproval, 

resistance sometimes stereotypes and prejudice. In most children's literature one can read that 

playing motivates and attracts children to necessary learning. So it is necessary for preschool 

children to accept each other's differences in various ways for example through social games 

and other experiences. Experiencing differences should be something positive and good for 

children also thanks to their teachers. 

This diploma work is based on a project called »The Frog and the Foreigner«, which is 

intended for children of the upper preschool level and of a mixed linguistic and cultural 

backgrounds. The main purpose of this project is to ensure plenty of positive experiences 

while encountering similarities and differences among each other. At the same time, we have 

tried to enable the children to see differences as good, positive, as an advantage and also we 

have inspired them to develop critical thinking and to find different non-violent ways of 

dealing with problems which lead to consensus. 

The theoretical part is comprised of the following themes: intercultural education, from 

multicultural to intercultural education, intercultural dialog and inductive approach. 

The empirical part is focused on the evalvation of the main goals of five different trainee 

teacher lessons and the evalvation of notes taken after each of these lessons. I have come to 

the conclusion that the process goals of the intercultural education were realized. 

 

KEY WORDS: intercultural education, kindergarten, inductive approach. 
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UVOD 

Za diplomsko nalogo z naslovom Medkulturna vzgoja v vrtcu sem se odločila, ker se mi je 

zdel pripravljen projekt Žabec in tujec zanimiv. Menim, da so medkulturne kompetence 

ključne v poklicu vzgojiteljice. Ko sem med rednim izobraževanjem obiskovala predmet 

Otrok v družbi, sem spoznala, da je to področje, na katerem si želim pridobiti še več znanja in 

izkušenj. Današnja družba postaja vse bolj medkulturna, zato se mi zdi pomembno, da 

otrokom družbo tudi predstavimo in skušamo vzpostaviti (medkulturni) dialog, da bomo lažje 

živeli v skupnosti. 

V današnjem času se vse pogosteje srečujemo z ljudmi, ki prihajajo iz kulturno drugačnega 

okolja. Takšne ljudi po navadi obsojamo, do njih gojimo različne predsodke in si ustvarjamo 

stereotipe. Prav zato smo pri predmetu pričeli s projektom, ki že v predšolskem obdobju 

ozavešča otroke o raznolikosti ter s tem postavlja temelje za učenje strpnosti. 

Zanimivo se mi je zdelo, kaj vse lahko otrok spozna preko igre in česa vse se lahko iz nje 

nauči na področju socialnega učenja. Prepričana sem bila, da je navedeno odvisno od tistih, s 

katerimi je otrok ves čas v interakciji; v mesecu januarju smo bili to mi študenti, saj smo se 

srečevali praktično vsak teden. 

Projekt smo izvajali en mesec. Želela sem spoznati, ali so otroci pripravljeni sprejeti 

raznolikost kot nekaj pozitivnega. Zanimalo me je, kako se spopadajo z drugimi, ki so 

drugačni od njih, ter kako danes živijo v večkulturni družbi. 

Na vsa vprašanja, ki so se mi pojavila v mislih, sem želela odgovoriti, zato sem pri projektu 

tudi sodelovala. Zame je bil to velik izziv. 

V teoretičnem delu sledi predstavitev medkulturne vzgoje, pristopa do drugačnosti, 

medkulturnega učenja, življenja v večkulturni družbi, stereotipov in predsodkov, večkulturne 

vzgoje, medkulturnega dialoga in induktivnega pristopa.   
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TEORETIČNI DEL 

1. MEDKULTURNA VZGOJA 

1.1 Pozitivni pristop do drugačnosti 

Vsak posameznik po rojstvu spoznava določena pravila, ki se jih postopno nauči že v 

zgodnjem obdobju svojega življenja. Gre pravzaprav za proces, ki mu pravimo socializacija, 

brez njega pa ne bi bili sposobni preživeti v kulturi, ki nam je dana. 

Družba na svoje pripadnike prenaša nek sistem vrednot in norm, ki je temelj njene kulturev 

hkrati pa se posamezniki naučijo razumeti in uporabiti znake in simbole, katerih pomen je od 

kulture do kulture drugačen. Pomembno je, da se zavedamo, da kulturo živimo na različne 

načine, saj je vsak človek mešanica kulture, osebnih značilnosti in izkušenj (Brander, 

Cardenas, Abad, Gomes in Tayor, 2006). 

Zorčeva (2009) ugotavlja, da se v sodobni družbi posamezniki kot tudi družbene skupine vse 

več srečujemo z drugimi narodi in etničnimi skupinami. Pomembno je, da se družba nauči 

postati medkulturna, kar pomeni, da se vse skupine, ki sestavljajo družbo, odločijo živeti 

enakopravno ne glede na pripadnost, način življenja ali poreklo (Brander idr., 2006). 

Brander idr. (2006) pravijo, da je družba lahko večkulturna ali medkulturna. Ko govorimo o 

večkulturni družbi, gre tu predvsem za različne kulture, etnične skupine, ki živijo na istem 

ozemlju niso pa med seboj nujno v stiku. Pri takšni družbi se razlike obravnavajo kot slabost, 

kar pa lahko privede do diskriminacije. Medtem ko pri medkulturnih družbah govorimo o 

različnih kulturah, etničnih skupinah, ki živijo na istem ozemlju, med seboj pa sodelujejo in 

vsestransko priznavajo tako svoje vrednote kot tudi vrednote drugih. V tej družbi je vsak 

posameznik enako pomemben, kar pomeni, da je obravnavan enakopravno. 

Medkulturna vzgoja je namenjena otrokom in mladim, saj so oni tisti, ki bodo v prihodnosti 

zagotovo živeli v medkulturnih družbah (Brander idr., 2006). Pomembno je, da otrokom že v 

zgodnjem obdobju, ko obiskujejo vrtec, individualne razlike prikažemo kot nekaj naravnega, 

pozitivnega, kar lahko dosežemo predvsem z zaporedjem dejavnosti, ki so vsebinsko 

povezane in otroku omogočijo dovolj izkušenj, da spoznajo različnost med njimi in drugimi 

ljudmi okoli sebe. S tem omogočimo oblikovanje pozitivnega odnosa do drugačnosti 

(Turnšek, 2013). 
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Prav z medkulturno vzgojo želimo, da bi v sodobnem svetu bili pripravljeni sprejeti 

raznolikost in drugačnost, s čimer bi lahko postali medkulturna družba in ne večkulturna 

družba, kot smo to v 21. stoletju. 

Cilj medkulturne vzgoje je torej krepitev obojestranskih odnosov med različnimi družbami in 

med večinskimi ter manjšinskimi skupinami, s katerimi skrbimo predvsem za enakopravnost, 

ki ne vodi v marginalizacijo, za priznanje in spoštovanje različnih kulturnih manjšin ter za 

mirno reševanje sporov oz. konfliktov (Brander idr., 2006). 

Tudi Kurikulum za vrtce (1999) opredeljuje cilje in načela, ki so povezana z medkulturno 

vzgojo. Ti govorijo o tem, da je potrebno oblikovati vse pogoje za večje izražanje in 

ozaveščanje razlik v skupini (nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo). Pri načelu enakih 

možnosti in upoštevanju različnosti med otroki ter načelu multikulturalizma pa gre za 

omogočanje pogojev za razvoj vsakega otroka pod enakovrednimi pogoji, gre tudi za 

upoštevanje razlik v skupini (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor …) 

ter upoštevanje načela različnosti in multikulturalizma na ravni izbranih vsebin, dejavnosti, 

pripomočkov in materialov, ki otrokom omogočijo izkušnje, da svet spoznajo z vseh 

perspektiv (različne stvari, različni ljudje, različne kulture).  

1.2 Medkulturno učenje 

Medkulturno izobraževanje lahko opredelimo kot ideal, ki stremi k ustvarjanju izobraževalnih 

možnosti, ki so za vse učence enake. Temelji na upoštevanju drugačnosti posameznih kultur 

in je posledica učinkovite spremembe šolskega okolja. Bolj kot druge spoznamo in jih 

razumemo, bolj jih tudi spoštujemo (Zorec, 2009). 

Lucija Umek (2010) v svoji knjigi medkulturno učenje definira kot proces družbene vzgoje, ki 

stremi k pozitivnim odnosom med ljudmi in skupinami iz različnih kulturnih okolij. Glavni 

namen takšnega učenja pa naj bi bil boj proti predsodkom in odobravanje enakosti, 

človekovega dostojanstva in spoštovanja kulturnih identitet. 

Gorski (2008, v Vižintin, 2010) opozarja na to, da v primeru družbene nepravičnosti in 

neenakopravnosti ne smemo govoriti o medkulturnem izobraževanju, saj gre v tem primeru za 

nepravičnost in neenakopravnost, ki vladajočim ohranja moč. Poudarja, da dobri nameni in 

kulturno zavedanje ter razumevanje drugačnosti niso dovolj za učenje niti za medkulturni 

dialog. 
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Naloga izobraževalnih ustanov in pedagogov je, da mlade vodijo in podpirajo pri 

pridobivanju in oblikovanju stališč ter jim pomagajo pridobiti in razumeti vrednote, ki so 

pomembne za demokratično življenje. Pedagog je s svojo predanostjo in dejanskim 

izvajanjem tistega, kar poučuje, zgled otrokom in učencem (Vižintin, 2010). 

Kot pravijo Lukšič Hacin idr. (2011), ločimo vsaj šest funkcij vključevanja različnosti, in 

sicer: 

– integracijsko funkcijo (z vključevanjem različnosti dajemo skupnosti občutek 

pripadnosti in medsebojne povezanosti), 

– zagotavljanje pravičnosti, 

– kultiviranje vrlin (z izpostavljanjem različnosti med posamezniki, krepimo strpnost in 

medsebojno spoštovanje ter solidarnost), 

– pragmatično funkcijo (različnost ni opredeljena kot nekaj izključno pozitivnega), 

– razvijanje samospoštovanja (z vključevanjem različnosti v vzgojo in izobraževanje 

posamezniku, ki je različen, omogočimo, da krepi svoje samospoštovanje), 

– epistemološko funkcijo (s pridobivanjem novih informacij o posamezni obliki 

različnosti spoznavamo različnost in s tem ovržemo predsodke in stereotipe o drugih, 

ki so drugačni). 

 

2. OD VEČKULTURNE K MEDKULTURNI DRUŽBI 

Vsak posameznik si lahko svobodno izbere svojo kulturo življenja, v kateri naj bi deloval v 

življenju in sprejme različne kulturne zveze, ki jih nato tudi ponotranji. Da pa bi preživel v 

določeni družbi in določeni realnosti, mora svojo identiteto obogatiti z integracijo različnih 

navad, ki jih imajo določene kulture (Umek, 2010). 

Večkulturne družbe so tiste, ki nam omogočajo integracijo različnih kulturnih navad. Ko 

omenimo večkulturno družbo, gre tu predvsem za družbo, ki je sestavljena iz različnih kultur, 

državljanov, etničnih in verskih skupin, ki živijo na istem ozemlju, niso pa nujno v stikih med 

seboj. Razlike so v takšni družbi opredeljene kot nekaj slabega, kar pa je glavni vzrok za 

diskriminacijo. Večinski del tako manjšine pasivno tolerira, a jih ne sprejema takšne kot so – 

drugačni (Umek, 2010). 

Da bi se različne kulturne navade integrirale v družbo, pa imamo več možnosti v 

medkulturnih družbah, ki so sestavljene iz različnih kultur, državljanov, etničnih in verskih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Anja Strmole; Medkulturna vzgoja v vrtcu 

5 

 

skupin. Tudi te družbe, tako kot večkulturne družbe, živijo na istem ozemlju, razlika pa je v 

tem, da v medkulturni družbi med posamezniki poteka interakcija in izmenjava, kjer se lastne 

vrednote in vrednote drugih priznava vsestransko. Prav ta družba omogoča proces aktivne 

strpnosti in ohranja enakopravne odnose, kjer so vsi enako pomembni (Umek, 2010). 

Da se v procesu globalizacije ne bi izgubljale prvine manjših kultur in ne bi umirale stare 

kulturne vrednosti, bi morala večkulturna družba tako postati medkulturna družba. Na ta način 

se ne bi pojavljal strah pred izgubo tradicij in običajev (Umek, 2010). 

2.1 Identiteta 

Vsak človek je edinstven in ravno naša identiteta nas dela edinstvene, kar pomeni, da smo 

drugačni od ostalih. Velikokrat lastno identiteto enačimo z identiteto skupine, kateri 

pripadamo, pri tem pa pozabljamo, da smo kljub temu tudi znotraj skupine edinstveni (Umek, 

2010). Posameznik si oblikuje lastno identiteto, in sicer s pomočjo lastnih pobud o tem, 

kakšen je in kakšen naj bo ter s pomočjo vpliva drugih ljudi okrog sebe (Šinkovec, 2009). 

Ljudje smo si med seboj izredno različni, ne glede na to v katero skupino, kulturo spadamo. 

Med seboj se vedno prepoznavamo z merili, ki so različna. Od najbolj izstopajočih (spol, 

starost, telesne značilnosti) do najmanj izstopajočih (spolna usmerjenost, prepričanja, 

mišljenje, verovanje). Vsak posameznik se odloči, kako se bo z razlikami spopadel. Nekateri 

se odločijo, da bodo razlike spoštovali, spet drugi se odločijo, da postanejo nestrpni (Umek, 

2010). 

2.2 Življenje v večkulturni družbi 

Ne glede na to, da se ljudje med seboj razlikujemo, so naše potrebe enake potrebam ostalih 

posameznikov. Vsi se med seboj primerjamo in ravno preko primerjanja, si pridobimo ugodno 

ali neugodno oceno o nas samih. Ker pa ocene niso vedno ugodne, od tod tudi izhajajo 

konflikti, nasilje in drugi negativni odrazi večkulturne družbe (Ule, 2000, v Umek, 2010). 

Kakšna so naša stališča, je zelo pomembno. Ravno stališča močno vplivajo na predstavo o nas 

samih, vplivajo na pripravljenost za interakcijo in odnos z drugimi ljudmi. Stališča vplivajo 

tudi na predstavo o drugih posameznikih in na predstavo o sestavinah posamezne družbe. 

Ljudje v medsebojne konflikte prihajamo ravno zaradi razlik v stališčih, ki se pojavijo iz 

posameznikovih izkušenj in znanja (Umek, 2010). 
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Rosenberg in Hovland (1960, v Umek, 2010) stališča opredelita kot predispozicijo 

posameznika, ki na določeno situacijo ali dogajanje odgovarja pozitivno ali negativno. 

Nastanek in razvoj stališč poteka v kontekstu socialnega učenja, saj mnoga stališča 

posameznik prevzame iz okolja v katerem živi. Tu gre največkrat za tiste osebe od katerih 

posameznik prevzame vzgojo, se po njej zgleduje, se z njo identificira (Musek, 1994, v 

Šinkovec 2009). Če je določen posameznik dalj časa izpostavljen negativnim čustvom do 

objekta, potem so stališča do objekta negativna (npr. posameznik ima negativne oznake za 

določen narod, zato do njega goji negativna čustva, stališča). Kadar je objekt stališča neka 

oseba, takrat govorimo o stereotipih, kadar pa so stališča zasnovana na nepreverjenih dejstvih, 

govoricah, takrat govorimo o predsodkih (Umek, 2010, str. 23). 

2.2.1 Stereotipi in predsodki 

Večino stvari ocenimo, šele potem jih vidimo. Ko govorimo o stereotipih, mislimo na 

ustaljena prepričanja oz. razmišljanja o posamezni skupini ljudi. Skupina ljudi ima za nas 

skupek lastnosti, ki jih pripišemo pripadnikom in jih na ta način povežemo v skupino. Po 

navadi stereotipi temeljijo na podobah, ki smo jih pridobili v domačem okolju, šoli ali preko 

množičnih medijev. Podobe posplošimo na vse ljudi, ki jih uvrščamo v isti »koš« (Brander 

idr., 2006). 

Stereotipi so neke vrste predstopnja predsodkov. Njihova naloga je poudarjanje tipičnih in za 

nas pomembnih potez objektov. Ni nujno, da so vse poteze enake za vse objekte, ki jih 

kategoriziramo. Če je nekdo npr. »priden Slovenec« še ne pomeni, da so vsi Slovenci pridni. 

Od tod lahko sklepamo, da stereotipi velikokrat vsebujejo tudi kanček resnice (Umek, 2010). 

Če se posameznik zavedno ali nezavedno ravna po določenih stereotipih, lahko naredi veliko 

škode. Stereotipi o narodih oz. drugih kulturnih skupinah vodijo v diskriminacijo na podlagi 

lastnosti. V primeru, da gre za poenostavljene in neutemeljene obsodbe o narodu oz. 

pripadnikih te skupine, govorimo o etničnih stereotipih, ki nastanejo z generalizacijo 

določenih lastnosti in značilnosti na cel narod oz. skupino (Nastran-Ule, 1994, v Šinkovec, 

2009).  

V položaj drugačnih nas postavi rasa, pripadnost kulturi in njenim navadam, vrednotam, 

pripadnost religiji, socialni status, spol, starost, telesna višina, teža, deformacije v telesnem ali 

duševnem razvoju … Skoraj vsi našteti znaki različnosti so posledica predsodkov, ki jih 

pridobimo od drugih, ki nas vzgajajo ali imajo na nas socialni vpliv (Mikuš Kos, 1999). 
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Predsodki so stališča zasnovana na podlagi nepreverjenih dejstev in govoricah. Lahko 

govorimo o pozitivnih ali negativnih predsodkih. Tu gre predvsem za neutemeljena in 

krivična stališča, ki nastanejo na podlagi predstav, ki so se razširile in zakoreninile. Največ 

predsodkov izvira prav iz zgodnjega otroštva, ko imajo starši in druge avtoritete velik vpliv na 

posameznika s svojimi sodbami, ki so posplošene (Šinkovec, 2009). 

Predsodki segajo na vsa področja družbenega življenja. Izražamo jih skozi govor, šale, 

dvoumnosti, kažejo pa se predvsem v nespoštljivem, prezirljivem odnosu do drugih, 

drugačnih. Hitro lahko postanejo nevarni in s tem pridobijo neprijetno lastnost (Ule, 2005). 

Predsodki so posledica ideološkega okolja, saj predsodke posameznik ne izumlja na novo, 

temveč gre za ideološki proces, ki je povezan z delitvijo moči in odnosov v družbi. Ideološko 

okolje je zahrbtno in predsodki imajo pomembno vlogo pri discipliniranju vsakega 

posameznika oz. množice. V jedru vsakega predsodka je strah, ki ga ima človek, pred tem, da 

je lahko tudi sam objekt predsodka v primeru, da se ne drži določenih norm in vedenjskih 

pravil. Vsak posameznik ima pomanjkljivost, ki drugemu predstavljajo odstopanje od 

»normalnosti«. To pomeni, da je vsak človek objekt predsodkov, podcenjevanja in 

diskriminacije (Ule, 2005). 

Če pripadniku nekega naroda, rase ali veroizpovedi pripišemo negativno lastnost, razvijemo 

predsodek ali privedemo celo do diskriminacije, ki so jo deležni tudi otroci. Otrok je tisti, ki 

čuti, kakšen je naš odnos do drugačnih in ga takšnega tudi prevzame. Kar nekaj je staršev, ki 

svoj odnos odkrito pokažejo. Tu mislimo predvsem na nenaklonjenost do tega, da se otrok 

druži s pripadniki druge narodnosti, družbenega sloja ipd. Včasih se zgodi, da otrokom 

prepovedujejo druženje s takšnimi posamezniki, kar ima nanje slab vpliv. Ne pridobijo si 

lastnih izkušenj s posamezniki (Plahutnik, 2014). 

Pri predsodkih meje veljavnosti ne poznamo, saj za celoto zadošča ena sama informacija oz. 

eno samo izkustvo. Večinsko prebivalstvo Slovenije ima npr. predsodke do Romov. Njihove 

bližine si ne želimo že samo zaradi ene slabe izkušnje, čeprav smo prej živeli drug ob drugem 

brez večjih konfliktov. Da bi predsodke lahko presegli, pa bi morali vzpostaviti stik z ljudmi 

določene skupine in si na ta način pridobiti osebne izkušnje z njimi. Če bi se število 

medosebnih stikov, prijateljskih vezi in ne-tekmovalnih odnosov povečalo, bi se tudi 

predsodki med dvema skupinama zmanjšali. Če so odnosi in stiki s pripadniki drugih skupin 

površni, se predsodki še bolj okrepijo (Umek, 2010). 
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Zavračanje oz. posledice družbeno konstruiranih ustvarjenih predsodkov in stereotipov so 

manifestne oblike nestrpnosti, ki se odražajo v diskriminaciji, ksenofobiji, nestrpnosti, 

rasizmu, romofobiji … (Umek, 2010). 

3. MEDKULTURNI DIALOG 

Medkulturni dialog opredeljujemo kot odprto in razumno diskusijo med posamezniki in 

skupinami, ki prihajajo iz različnih etničnih, kulturnih, verskih in jezikovnih skupin. Gre za 

izmenjavo mnenj, ki temeljijo na medsebojnem razumevanju in spoštovanju. Posameznik se 

izraža svobodno, pripravljen pa je poslušati in spoštovati mnenja, ki jih imajo drugi (Vižintin, 

2010).  

Pri samem dialogu je najbolj pomembno aktivno poslušanje mnenj drugih posameznikov 

brez, da bi jih kakorkoli obsojali, saj ima vsak možnost, da si ustvari lastno mnenje in se pri 

tem nekaj nauči. Posameznik ima na ta način lastno mnenje in pogled na mnenje drugih, s 

katerim se lahko strinja, ali pa tudi ne. Uporabljamo predvsem lastno mnenje, pripravljeni pa 

smo prisluhniti tudi drugim, kar skušamo spoštovati in odobravati (Umek, 2010). 

Glavna vodila za vzpostavitev medkulturnega dialoga so: svoboda odločanja, pravica do 

izražanja, enakopravnost, toleranca in spoštovanje človekovega dostojanstva. Pomembno je, 

da si za medkulturni dialog vzamemo dovolj časa, da pridobimo dovolj izkušenj. Ljudje 

moramo biti dovolj odprti, da se bo medkulturni dialog lahko uspešno uresničil. Če pa si 

posamezniki ne želijo vzpostaviti dialoga, ga v to vsekakor ne moremo in ne smemo prisiliti 

(Umek, 2010).  

Pripadniki večinskega naroda pa imajo težave že s samim sprejemanjem dejstev o manjšinski 

skupini, da imajo tudi te skupine lastne navade, identiteto, ki so jo pridobili že s tradicijo 

svoje družine. Tu se pojavlja sovražnost in ravno zato je delovanje medkulturnega dialoga 

nujno potrebno (Umek, 2010). 

3.1 Medkulturne kompetence 

Vsak človek za uspešno življenje v sodobni družbi potrebuje medkulturne kompetence. Prav 

te kompetence posamezniku pomagajo razumeti pripadnike drugih kultur (Lukšič Hacin, 

Sardoč in Vrečer 2011). 

Lukšič Hacin, Sardoč in Vrečer (2011) so ugotovili, da vzgoja in izobraževanje za 

medkulturne odnose: 
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– zagotavlja enake možnosti in spoštovanje različnosti, 

– omogoča večjo solidarnost med etničnimi, verskimi in kulturnimi posamezniki, kar 

omogoča spoštovanje med njimi,  

– pripomore k temu, da posamezniki, ki so izpostavljeni/drugačni, pridobijo znanje oz. 

občutek, da so sprejeti, vključeni in spoštovani. 

Pomembno je, da se zavedamo, da so vrednote, znanje in standardi naše lastne kulture enako 

vredni, kakor vrednote, znanje in standardi drugih kultur (Lukšič Hacin idr., 2011). 

Kleinemasova (2008, v Umek, 2010) med medkulturne kompetence šteje še: 

– empatijo, 

– pozorno poslušanje in interes sogovornika, 

– previdnost in 

– refleksijo. 

Pomembno je, da smo zmožni sprevideti in razumeti občutke in potrebe drugih, kar pomeni, 

da si znamo predstavljati, kako se je nekdo počutil v določeni situaciji in razumemo, da se ti 

občutki razlikujejo od naših. Pri tem moramo seveda pozorno poslušati in biti zainteresirani 

za temo, ki nam jo predstavi sogovornik, kar se trudimo tudi razumeti. Tudi besedno in 

nebesedno komuniciranje je eno izmed pomembnih vrlin, kjer moramo biti previdni, saj bomo 

na ta način zmožni popraviti in spremeniti napake, ki smo jih storili, s čimer bomo 

komuniciranje naredili učinkovitejše. Poleg vseh teh kompetenc pa moramo biti vešči tudi pri 

kritični refleksiji, saj le tako začasno izključimo naša negativna čustva in predsodke. Kritično 

moramo analizirati lastno kulturo, vrednote in prakse. Za to moramo biti spontani in pogumni, 

saj tvegamo in se soočamo z nečim novim, nepoznanim (Umek, 2010). 

3.2 Kompetence medkulturnega dialoga 

V beli knjigi o medkulturnem dialogu (2008, v Umek, 2010) lahko zasledimo, da so ključne 

kompetence medkulturnega dialoga: 

– demokratično državljanstvo, 

– jezik in 

– zgodovina. 
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Ko vzgajamo za demokratičnem državljanstvu, mislimo predvsem na vzgojo za svobodno, 

tolerantno, pravično, vključujočo družbo, za vzajemno razumevanje, solidarnost in 

medkulturni dialog (Umek, 2010). 

Člani manjšinskih skupin se morajo naučiti prevladujočega jezika v državi, kjer živijo, in se 

na ta način udejstvujejo kot polnovredni člani družbe. Danes jezik ni več velika ovira v 

mednarodnih pogovorih, saj mlajše generacije že govorijo pogovorno angleščino, kar oviro 

zmanjšuje (Umek, 2010). 

Pri učencih in študentih je potrebno razvijati zmožnost analiziranja in interpretiranja 

informacij s kritičnim pridihom na odgovoren način, kar lahko dosežemo preko dialoga, preko 

iskanja dejstev, ki segajo v zgodovino in s pomočjo odprte razprave. Vse to sodi v zgodovino, 

ki jo bela knjiga o medkulturnem dialogu uvršča med eno izmed ključnih kompetenc 

medkulturnega dialoga (Umek, 2010). 

3.3 Igre za medkulturni dialog 

Igra je proces, ki z izvirnostjo, humorjem in močjo domišljije na posameznika vpliva 

sproščujoče, kar pomeni, da posameznik postane odprt za učenje, obenem pa se uči razumeti 

in sobivati s pripadniki okoli sebe (Gornik, Kotnik, Pinosa, Repa, 2008). 

Gre za univerzalni jezik sporazumevanja, kjer nas moč domišljije povleče v drugo realnost – 

domišljijo. Učenje medkulturnega dialoga na ta način postane idealno prav skozi igro, saj se v 

njej srečujejo in igrajo prav vsi, ne glede na to, kako so si med seboj različni (Gornik idr., 

2008). 

S pomočjo takšnih iger lahko vplivamo proti oblikam diskriminacije, ki nastajajo prav zaradi 

razlik, ki se pojavljajo med kulturami. Naše kulturno okolje se hitro spreminja in v njem je 

vse več različnosti, kar pa je posledica vse večjega preseljevanja, kulturnih učinkov 

globalizacije, napredka informacijskih in komunikacijskih sredstev in drugih dejavnikov. Vse 

to s seboj prinaša nove izzive, ki pa najpogosteje sprožijo strah in zavračanje (Gornik idr., 

2008). 

Z ustreznimi igrami lahko procese, ki se sprožajo ob srečevanju posameznikov različnih 

kultur, usmerimo v smer pozitivnega bivanja med ljudmi. Tu gre predvsem za sožitje in 

izmenjavanje pozitivne energije. Igre niso namenjene samo otrokom temveč vsem tistim, ki si 

želijo spoznati in se naučiti nekaj več, vsem tistim, ki so radovedni in odprti. V veliko pomoč 
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pa so pedagoškim delavcem, animatorjem in voditeljem različnih skupin. Na ta način se lahko 

otroci in odrasli trudijo biti ponosni na lastno kulturo, ki jo spoštujejo. Ob tem krepijo 

spoštovanje tudi do drugih kultur, za katere so odprti (Gornik idr., 2008). 

Igre, ki vplivajo na medkulturni dialog glede na vse zapisano, spodbujajo načelo solidarnosti, 

strpnosti, sodelovanja in spodbujajo uporabo različnih situacij. Posamezniki se na ta način 

trudijo biti medkulturni, kar sproža medkulturni dialog med različnimi kulturami (Gornik idr., 

2008). 

Igre, ki jih lahko najdemo v zbirki žepnih iger z naslovom Igre za medkulturni dialog, so 

zapisali Jože Gornik, Martina Kotnik, Rafo Pinosa in Jasna Repa. 
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4. INDUKTIVNI PRISTOP 

Hoffman (1963, v Kroflič, 2010) je prvi, ki je uporabil izraz induktivni pristop, in sicer v 

sredini 20. stoletja. Ugotovil je, da se poleg avtoritarnega vzgojnega stila, permisivnega 

vzgojnega stila in avtoritativnega vzgojnega stila pojavi nova oblika usmerjanja otrok, in sicer 

induktivni pristop.  

Otrok z vzpostavitvijo prosocialnih čustev in s pomočjo spoštljivega odnosa do drugih kot 

drugačnih, sebi omogoči premik k kompetentnemu bitju, kar pomeni, da lahko na lasten način 

interpretira življenje in rešuje naloge, ki so mu dane, že v predšolskem obdobju (Kroflič, 

2008). 

Disciplinska soočenja staršev z otroki so tista, ki vzpostavijo povezavo med otrokovim 

vedenjem, motivom in posledicami. Otrok le na ta način vzpostavi krivdo in moralno 

internalizacijo, starši pa so tisti, ki pritisnejo na otrokov nadzor njegovega vedenja (Kroflič, 

2010). 

S pomočjo induktivnega pristopa odrasla oseba osvetli perspektivo drugega, izpostavi otrokov 

distres in pokaže, da je za distres krivo otrokovo ravnanje. Npr. deček in deklica se igrata s 

kockami. Deklici zmanjka kock, zato dečku podre njegov izdelek in kocke uporabi zase. Pride 

do prepira in joka. Vzgojiteljica bo na situacijo reagirala tako, da bo deklici povedala, da je 

deček izredno prizadet. Na ta način induktivno pristopi do situacije, ki je nastala (Kroflič, 

2010). 

Vzgojiteljica z induktivnim pristopom povzroči otrokov razmislek, kar pomeni, da otrok 

vzpostavi povezavo med svojim ravnanjem in prizadetostjo žrtve, kar vodi v otrokovo 

spoznanje, da njegovo dejanje ni bilo ravno najboljše. Otrok na ta način dobi možnost, da se 

zaveda posledic, ki jih poskuša popraviti takoj, ko ima možnost (Kroflič, 2010). 

Induktivni pristop je pristop, s pomočjo katerega vzgojiteljica ali odrasla oseba izrazi 

nestrinjanje z otrokovim ravnanjem. Otroka izpostavimo, pozornost usmerimo vanj. Na ta 

način povzročimo, da otrok postane viden storilec dejanja, ki ga je povzročil, in v njem 

vzbudimo empatični odziv. Otrok si s tem pridobi občutek krivde, hkrati pa ima možnost, da 

konflikt razreši tako, da otrok, ki je povzročitelj, popravi napako, ki se je zgodila (Kroflič, 

2010). 
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Zmanjševanje strahu pred drugačnostjo, spodbujanje k sodelovanju v skupinah, spodbujanje k 

medsebojni pomoči … so poleg disciplinskih praks (posredovanje v konfliktnih situacijah) 

vzgojne dejavnosti, ki so del celovitega induktivnega pristopa (Kroflič, 2010). 

Induktivni pristop je eden izmed disciplinskih pristopov. Ni nujno, da ga razumemo le kot 

disciplinski pristop, pomembno je, da ga razširimo tudi na druge vzgojne situacije, s pomočjo 

katerih vzbudimo empatični in simpatični distres ter empatično krivdo. Odrasla oseba s 

pomočjo takšnega pristopa osvetli perspektivo drugega, izpostavi distres otroka in jasno 

ponazori, da je za distres krivo otrokovo ravnanje (Kroflič, 2008). J. Krevans in J. C. Gibbs 

(1996, v Kroflič, 2008) sta s svojimi raziskavami potrdila, da ima induktivni pristop 

pomemben pozitiven vpliv na razvoj otrokove empatije in prosocialne usmerjenosti. 

Pri induktivnem pristopu ni nujno, da je omejen le na disciplinske reakcije na otrokovo 

povzročitev škode drugemu otrok. Lahko pomeni tudi razlago oz. argumentacijo asocialnih, 

socialnih, moralnih oz. nemoralnih situacij (Kroflič, 2008). 

Razvijanje interkulturnosti, ki je eden temeljnih pedagoško-didaktičnih načel, temelji na štirih 

sestavinah, ki so izredno pomembne pri celotni zasnovi, izvedbi in vrednotenju učenja v šoli 

ali vrtcu. Tukaj gre za spodbujanje enakopravnejšega odnosa do drugih kultur oz. etnij, 

spodbujanje pogleda na drugačnega kot enakovrednega, spodbujanje pedagoškega procesa, ki 

omogoča manjšinskim skupinam realnejši, boljši uspeh in spodbujanje razvoja skupnih 

vrednot (Kroflič, 2008). 

V induktivnem pristopu se po mnenju Krofliča (2008): 

– metoda vzgoje loči od discipliniranja, kar pomeni, da postavimo v naprej določen sistem 

pravil, 

– vzpostavi otrokova odgovornost do spoštovanja (spoštljiv odnos do sočloveka, do 

skupnosti, do narave, do samega sebe), 

– okrepi možnost za razvoj prosocialnih čustev, ki se pojavijo pred socialno-kognitivnimi 

kompetencami, 

– vzgoja poveže z vrtčevskim življenjem kot tudi z življenjem izven institucionalnega 

okolja v lokalnih skupnostih. 

Izobraževanje na področju moralnega razvoja je popolnoma nemogoče, če ne vzpostavimo 

moralnih standardov in minimalne prisile skupnih ciljev. Pri induktivnem pristopu vzgojo 

začnemo z občutkom, ki je odprt za vsak individualen položaj posameznika v svetu razlik. S 
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pristopom poskušamo zagotoviti možnost za vedenje, ki je prosocialno in zagotovimo 

možnost refleksije konfliktov v skupnem življenju, ki temelji na podlagi aktivne strpnosti. 

Odrasla oseba je tista, ki zagotovi, da so človekove pravice udejanjene, kar pomeni, da 

šibkejši lahko postanejo močnejši (Kroflič, 2008). 
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EMPIRIČNI DEL: 

5. OPREDELITEV PROBLEMA 

5.1 Opredelitev problema 

Osnovni cilj medkulturne vzgoje je razvoj pozitivnega odnosa do raznolikosti, dojemanje 

raznolikosti, ki temelji na enakopravnosti  in ne vodi v marginalizacijo,  priznavanje in 

spoštovanje kulturnih in drugih manjšinskih skupin ter nenasilno reševanje konfliktov 

(Turnšek, 2004). Z ustreznimi metodičnimi pristopi (reševanjem problemov odprtega tipa, 

zagotavljanjem socialnih izkušenj) že v predšolskem obdobju lahko pomembno dosegamo 

navedene cilje.    

V letu 2013/2014 smo študentje v šentviškem vrtcu izvedli projekt medkulturne vzgoje z 

naslovom Žabec in tujec. Dejavnosti, ki smo jih pripravili, so temeljile na prepoznavanju 

individualnih razlik med otroki, kjer so bile postopoma vključene kulturne, jezikovne in 

skupinske razlike med otroki oz. nami vsemi na splošno. S projektom smo želeli otrokom na 

spontan in naraven način približati tematiko kulturne raznolikosti, kjer se razlik ne prikazuje 

kot nekaj slabega, temveč kot neko naravno danost, saj opažamo, da se v praksi pogosto 

pojavljajo posamezniki, ki so prepoznani in obravnavani kot »drugačni«. Z različnimi 

dejavnostmi smo želeli otrokom na posreden način približati negativne predstave o 

»drugačnih«, saj je to proces otrokovega vraščanja v kulturo. Prek zgodbe, v kateri so 

nastopale živali, smo otrokom omogočili, da so svoja čustva in stališča prelili v »tretjo 

osebo«. Pomembno je, da tisti otroci, ki se prepoznajo za »drugačne«, niso izpostavljeni in 

osebno prizadeti. 

Namen moje diplomske naloge je bil oceniti primernost raziskovalnega pristopa za starejše 

predšolske otroke ter s pomočjo izvedbe prepoznati prednosti in pomanjkljivosti izvedenega 

projekta. Skušala sem prepoznati, kako otroci sprejemajo druge kot »drugačne« in ali je bil 

naš pristop dober in kakovostno izveden. Bila sem udeležena pri celotnem projektu in 

evalvacijah vseh nastopov. Zapisovala sem si informacije svojih opazovanj in povratnih 

informacij udeležencev (zapis in video gradivo). Na osnovi podatkov, ki sem jih zbrala, sem 

zapisala tudi evalvacijo celotnega projekta ter odgovorila na raziskovalna vprašanja. 
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5.2 Cilj diplomske naloge 

Cilj diplomske naloge je preveriti, ali smo z izvedbo različnih dejavnosti omogočili pozitivne 

izkušnje, da smo vsi »drugačni« in ali je bil naš projekt uspešen. 

5.3 Raziskovalna vprašanja oz. hipoteze 

V diplomski nalogi bom odgovorila na naslednja raziskovalna vprašanja: 

– Kako bodo otroci sprejemali izkušnjo, da smo si med seboj različni, »drugačni«? 

– V kolikšni meri bodo otroci zmožni kritičnega razmišljanja in etičnega razsojanja ter ali 

bodo bili sposobni ustvarjati različne rešitve problemskih situacij? 

– Kako uspešno/pogosto bodo otroci prepoznali nenasilne poti reševanje sporov in 

ustvarjanja sporazumov? 

5.4 Raziskovalna metoda 

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 

raziskovanja, ki temelji na izvedenih dejavnostih in sprotnem evalvacijskem zapisu (zapis 

priprav, zapis razgovora z vzgojiteljico in ostalimi sodelujočimi študenti). 

5.5 Vzorec raziskovanja 

V projekt je bilo vključenih 23 otrok iz Vrtca Šentvid, ki so stari od 5 do 6 let. V skupini je 

poleg slovensko govorečih otrok tudi deklica, ki prihaja iz romske kulture, vendar na 

izvedenih nastopih ni bila prisotna nikoli. 

5.6 Zbiranje in obdelava podatkov 

Podatke sem zbirala s pomočjo kvalitativnih tehnik, in sicer z opazovanjem, z udeležbo; 

kasneje sem zbrane podatke tudi zapisala v zapise opazovanj. Na podlagi vseh podatkov, ki 

sem jih zbrala, sem lahko odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

Po končanem projektu Žabec in tujec sem izbrala in uporabila dve metodi končne evalvacije. 

Prva metoda je bila opazovanje, saj sem bila skozi celoten projekt prisotna na vseh nastopih. 

Opazovala sem odziv otrok kot tudi delo študentov. Osredotočila sem se na točno določen cilj 

za posamezen nastop in poskušala ugotoviti, ali je bil preko dejavnosti cilj realiziran ali ne. 
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Druga metoda, ki sem si jo izbrala je evalvacijski razgovor in evalvacijski zapis. Po vsakem 

končanem nastopu smo skupaj z vzgojiteljico in ostalimi študenti obnovili dogajanje na 

nastopu. Tu sem imela vlogo poslušalke kot tudi vlogo komentatorke in spraševalke. Skupaj 

smo skušali ugotoviti, kaj je bilo dobro na nastopu, kaj bi lahko izboljšali, česa je bilo 

premalo/preveč in ali je bil zastavljen cilj dobro načrtovan in realiziran. Po končanem 

razgovoru sem nato iz lastnih zapiskov izdelala evalvacijski zapis, kjer sem podrobno opisala 

potek nastopov, evalvacijo razgovorov in realizacijo ciljev. 
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6. PROJEKT ŽABEC IN TUJEC 

6.1 O projektu 

Projekt Žabec in tujec temelji na učenju medkulturne vzgoje. Namenjen je starejšim 

predšolskih otrokom (4–6 let) še posebej tistim, ki so del jezikovne in kulturno heterogene 

skupine. Otroci skozi pripravljene in izvedene socialne dejavnosti/igre prepoznavajo 

individualne razlike med sabo in drugimi otroki ter postopoma prepoznavajo tako kulturne in 

jezikovne razlike kot tudi skupinske razlike med njimi in drugimi ljudmi okoli sebe.  

Ker v praksi pogosto opažamo pristop, ki je usmerjen v posameznika, ki je drugačen, 

skušamo otrokom omogočiti čim več izkušenj povezanih z drugačnostjo, ki pa jo vsekakor 

moramo predstaviti kot nekaj pozitivnega, saj smo med sabo vsi različni na različne načine. 

Otroci so se v samem začetku projekta srečali z zgodbo Žabec in tujec, ki predstavi situacije 

za katere je značilno, da se pojavlja odklonilen odnos do tujca - na podlagi predsodkov, 

stereotipov in domnev. Da se v samem procesu socializacije to ne bi dogajalo oz. bi se temu 

lahko izognili, je dobro, da otrokom vse te procese predstavimo na različne načine preko 

različnih dejavnosti. To je bil tudi namen izvedenega projekta, saj smo otrokom skušali 

posredno, preko iger predstaviti proces - negativne predstave, predsodke in stereotipe - jih 

voditi v induktivnem procesu moralnega razsojanja v iskanju reševanja problema in jim 

omogočiti čim več pozitivnih izkušenj z raznolikostjo oz. drugačnostjo. 

6.2 EVALVACIJA PROJEKTA PO POSAMEZNIH SKLOPIH DEJAVNOSTI 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate evalvacije posameznih nastopov, kjer sem za vsak 

nastop uporabila metodo opazovanja, kar pomeni, da sem bila prisotna pri vseh nastopih oz. 

celotnem projektu. Za evalvacijo bo sledil povzetek zapisa razgovora, ki je bil opravljen takoj 

po končanem nastopu. Tu sem uporabila metodo evalvacijskega razgovora oz. zapisa, kar 

pomeni, da sem izdelovala povzetke celotnega razgovora, ki sem jih nato preoblikovala v 

nekakšne evalvacijske zapise. Na podlagi evalvacije in povzetka evalvacijskega razgovora 

bom poskušala ugotoviti, ali je bil zastavljen cilj vsakega nastopa dosežen oz. realiziran ali 

ne.  
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1. Nastop: OTROCI NADALJUJEJO ZGODBO IN SI IZMISLIJO SVOJ KONEC 

[priloga 1] 

Osredinila sem se na evalvacijo glavnega cilja nastopa, in sicer na moralni konflikt, kjer gre 

predvsem za to, da otrok prepozna konflikt in išče rešitve za ugodno razrešitev le tega. Otroci 

se s takšnimi konflikti srečujejo v vsakdanjem življenju in jih tudi podzavedno rešujejo na 

ugoden ali ne ugoden način.  

EVALVACIJA: 

Nastop se je začel s predstavo (senčno gledališče), kjer so študentke obnovile zgodbo iz 

knjige z naslovom Žabec in tujec Maxa Velthuijsa. Ves čas predstave se je videlo, da je stik s 

senčnim gledališčem njihova prva, redka izkušnja. Bili so navdušeni nad videnim in 

zapomnili so si prav vse izseke zgodbe. Po končani predstavi so otroci obnovili zgodbo. 

Osredinjena sem bila predvsem na odzive otrok, kjer je bilo izrazito, da otroci doživljajo 

podgano, ki nastopa v knjigi, kot umazano in drugačno. Beseda umazana je bila uporabljena 

neštetokrat, predvsem pri vprašanjih, ki so jih postavljale študentke, otroci pa so nanje 

odgovarjali. (Kdo je nastopal v predstavi? Umazana podgana. Zakaj podgana ni njihova 

prijateljica? Ker je umazana, ker prihaja iz umazanega sveta. Zakaj ni bilo lepo, da se je 

družila z žabo? Ker je umazana, drugačna.) Spoznala sem, da so otroci takoj prepoznali 

(moralni) konflikt, ki je nastopil v zgodbi. 

Po obnovi zgodbe je sledila delitev v skupine s pomočjo igre »Oglašam se kot …«. Otroci so 

sedeli v krogu in čakali, da jim študentka na uho zašepeta besedo. Dobili so navodilo, da 

morajo biti čisto tiho, saj besede, ki jo študentka pove posamezniku, ne smejo izdati drugemu 

otroku. Ko je študentka vsem otrokom zašepetala na uho določeno besedo, se je igra lahko 

začela. Nekateri otroci so se oglašali kot račke, nekateri kot žabe, nekateri kot pujski. Tako so 

se poiskali med seboj in oblikovali skupine. Opazila sem, da so si otroci po navodilu z dlanjo 

pokrivali usta. Zdelo se mi je, da so bili dobro motivirani in so komaj čakali, kaj se bo zgodilo 

v nadaljevanju. 

Nato je morala vsaka skupina sestaviti konec videne/slišane zgodbe. Najprej so svoje ideje 

zapisali na list papirja, kasneje so jih tudi posneli. Otroci so dojeli, da bi živali morale biti 

prijateljice, čeprav je podgana drugačna od njih. Zdi se mi, da so razumeli, da so si med seboj 

živali, ki nastopajo v knjigi, drugačne, tako kot so si drugačni njegovi vrstniki in drugi ljudje. 

Imela sem občutek, da so otroci spoznali, da je za pozitiven odnos potrebno prisluhniti 

drugim, da morajo biti prijazni in da morajo sprejemati druge takšne, kot so. Opazila sem, da 
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je vsak izmed otrok povedal, da se morajo živali na koncu spoprijateljiti s podgano, nekaj jih 

je omenilo tudi, da morajo druge živali podgano sprejeti tako, da bi ji priredile zabavo na 

igrišču, v vrtcu … Kot sem omenila, so otroci svoj konec zgodbe posneli tudi s fotoaparatom, 

zato so si lahko ogledali svoje fotografije. Odziv je bil zelo različen. Nekateri so se svojim 

povedanim besedam smejali, nekatere je bilo sram, nekateri so stvar vzeli zelo resno. Opazila 

sem, da se otroci na tak način začnejo navajati na nastopanje pred drugimi. 

Po končanem ogledu posnetka so morali konec zgodbe Žabec in tujec narisati. Med risanjem 

sem bila navdušena nad njihovim načinom dela in tudi končnimi izdelki. Med seboj so ves čas 

sodelovali, se dopolnjevali in izdelali skupen konec. Iskali so možne rešitve, da bi se vsi 

spoprijateljili med seboj. Tu se je že pokazalo, da otroci razumejo in upoštevajo mnenje 

drugih otrok. To je bil korak k medsebojnemu sporazumevanju. 

Za konec so še govorno nastopili pred drugimi otroki, in sicer so predstavili svoj konec 

zgodbe ob risbah. Vsak otrok je ob njej podrobno povedal zgodbo, ki si jo je zamislil, ter na ta 

način premagoval strah pred nastopanjem in si tako razvijal zmožnost domišljijske rabe 

jezika. 

POVZETEK EVALVACIJSKEGA RAZGOVORA: 

Po končanem nastopu smo se študentke skupaj z vzgojiteljico zbrale v pedagoški sobi vrtca. 

Pogovorile smo se o nastopu, njegovi izvedbi in ciljih. Nekaj predlogov in komentarjev sem 

dodala tudi sama. Strinjale smo se, da je bila predstava s senčnim gledališčem za otroke nekaj 

novega in zanimivega. Študentke so dobro predstavile oz. izpostavile konflikt, ki se pojavi v 

zgodbi. Zdi se mi, da so to dosegle predvsem s  spodbudnimi vprašanji in vodenim 

pogovorom. 

Ko je po predstavi sledil prehod na naslednjo dejavnost, sem opazila, da so bili otroci malo 

zadržani, saj so s strani ene izmed študentk dobili zelo veliko vprašanj zaprtega tipa, kar je 

omejilo njihovo razmišljanje. 

Pri izvajanju samih dejavnosti je bilo zelo dobro, da so otroci izražali lastna mnenja ob 

spodbudah in pohvalah študentk. Najbolj zanimiv se mi je zdel deček, ki velja za izredno 

nemirnega otroka. S postavljenimi vprašanji, spodbudami in razumevanjem študentk se je 

odzval pozitivno, sodeloval z drugimi otroki, upošteval in prisluhnil njihovemu mnenju. 

Študentke so njihove risbe nalepile na omaro. Menim, da bi študentke slike iz knjige in risbe 

otrok lahko lepile drugam, saj je bila razporeditev nepregledna. Nekaj risb je bilo previsoko 

zaradi prostorske stiske. To je za otroke predstavljalo težavo, saj svoje risbe niso mogli videti, 

med tem ko so pripovedovali, kaj prikazuje. To se je zgodilo zadnji skupini otrok, ki jim je 
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zmanjkalo prostora in so zato lepili risbe na vrh omare. Sama bi to storila drugače, in sicer bi 

skupaj z otroki poiskala mesto, ki bi bilo najbolj primerno za dobro izvedbo dejavnosti. 

Ob nastopu so pisali tudi pisatelju pismo, v katerem so ga prosili, da jim pošlje pravi konec 

zgodbe. Pri sestavljanju besedila mi je bilo zelo všeč, da so otroci nizali predloge, študentka 

pa jih je zapisovala na list, ki so ga dali v kuverto skupaj z njihovimi risbami. Mislim, da so 

bili ponosni, saj so skupaj prvič napisali pismo nekomu, ki ga ne poznajo. Upoštevali so drug 

drugega in skupaj sestavili domiselno celoto. 

REALIZACIJA CILJA: 

Študentkam je uspelo izpolniti in realizirati cilj. Otroci so zagotovo prepoznali moralni 

konflikt, saj je bila zgodba dobro predstavljena in jim je na ta način omogočila, da so 

prepoznali konflikt in ga poskušali preko različnih dejavnosti tudi razrešiti. 

2. Nastop: PARTICIPACIJA OTROKA SKOZI LUTKO, KI JO IZDELA SAM 

[PRILOGA 2] 

Osredinila sem se na evalvacijo glavnega cilja nastopa, in sicer na participacijo otrok skozi 

lutko, kar pomeni, da se otrok s pomočjo lutke vključi k svojim sovrstnikom in aktivno 

sodeluje pri dejavnosti, jo skupaj z drugimi načrtuje in izvaja. 

EVALVACIJA: 

Nastop se je začel z ogledom posnetka lutkovne predstave (senčno gledališče), ki so jo 

študentke odigrale na prejšnjem nastopu. Nekateri otroci niso bili prisotni, ko se je odvijal 

prejšnji nastop, zato je bil ogled tega posnetka nujen. Opazila sem, da so bili tisti otroci, ki so 

predstavo že videli, veseli, da jo vidijo ponovno, saj so na nek način podoživeli tisto, kar se 

jim je že zgodilo. Otroci, ki so predstavo gledali prvič, pa so bili čisto »zatopljeni«, saj so se 

morali osrediniti na zgodbo, ki je še niso slišali. Po ogledu predstave so vsi povedali, da v 

zgodbi nastopa podgana, ki jo živali niso želele sprejeti v svojo družbo. 

Študentka je nato nadaljevala s pripovedovanjem o tem, kako je zjutraj srečala poštarja, ki je 

prinesel pismo. Odziv otrok je bil presenetljiv. Veseli so bili pisma, nekateri pa so celo trdili, 

da gre za pismo, ki so ga sami poslali pisatelju na prejšnjem nastopu. Pismo so prejeli od 

založbe, ki jim je sporočila, da pisatelja žal ni več med nami, jim pa zato prilaga posnetek 

njegovega življenja, njegovo sliko in knjigo. Otroci so si ogledali videoposnetek o pisatelju. 

Imela sem občutek, da jim je zanimivo že to, da je nekdo odgovoril na njihovo pismo. 

Pozorno so sledili videoposnetku o življenju in književnem ustvarjanju pisatelja. 
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Po končanem ogledu so se razdelili v skupine kot pri prejšnjem nastopu. Študentka je 

pokazala risbe, ki so jih narisali sami, zato so točno vedeli, v katero skupino sodijo. Opazovali 

so risbe in jih ponosno razkazovali drugim otrokom. Skupine so bile tako ponovno ustvarjene 

in lahko so se posedli za mize, kjer so pričeli z izdelovanjem nogavičnih lutk. Tisti otroci, ki 

jih na prejšnjem nastopu ni bilo, so se priključili tisti skupini, ki jim je bila všeč. Najprej je 

bilo potrebno razdeliti vloge. Vsak otrok je izbral lutko, ki je nastopala v njihovem koncu 

zgodbe, da jo je kasneje tudi izdelal. V veselje mi je bilo gledati, ko so otroci določali, kdo bo 

izdelal katero lutko. Nekateri so se z določitvijo vlog strinjali takoj, nekateri so želeli izdelati 

isto lutko kot prijatelj, nekateri so se strinjali, a so si kasneje premislili … Čutila sem njihovo 

povezanost in sodelovanje. To se mi zdi pomembno za otrokovo participacijo v družbi. Med 

samim izdelovanjem so si med seboj pomagali. Nekdo je želel nalepiti brke podgani, a mu to 

ni šlo dobro od rok, zato je na pomoč priskočil otrok, ki je sedel poleg. Nekateri so svoje lutke 

izdelali hitro, zato so se že lahko igrali z njimi. Ko sem jih opazovala, se mi je zdelo, kot da 

jih je lutka popeljala v njihov nerealen svet. Lutke so oživele, se pogovarjale, se igrale … 

Najbolj pozitivno se mi je zdelo prav to, da se je otrok, ki je nemiren, pri izdelavi lutke 

popolnoma sprostil, se umiril in se z njo začel pogovarjati. Pristopila sem k njemu. Najin 

dialog je trajal nekaj časa. Jaz sem njegovi lutki postavljala vprašanja, otrok pa mi je preko 

lutke odgovarjal. 

Lutke so bile izdelane in dogovoriti se je bilo potrebno, kako se bo konec zgodbe odigral še 

na odru (miza, pogrnjena z belim prtom). Za to ni bilo potrebno veliko časa. Prizor je bil hitro 

sestavljen. Otroci so tudi tu pokazali, da znajo sodelovati in da so med seboj prijatelji. Vsaka 

skupina je predstavila svoj konec zgodbe s pomočjo (čudovitih) lutk. Sledilo je še branje 

pravega (pisateljevega) konca zgodbe. Otroci so se hitro usedli k omari. Videlo se je, da so 

nestrpni. Želeli so slišati pravi zaključek zgodbe. Študentka je najprej namenila nekaj besed 

začetku zgodbe, nato je sledilo branje. Opazila sem, da je bil odziv otrok pozitiven. Enemu 

izmed dečkov je bil konec všeč zato, ker sta račka in pujs ugotovila, da je podgana njuna 

prijateljica, ne glede na to od kod prihaja in kakšna je. Zdelo se mi je, da je otrok s tem želel 

sporočiti, kako pomembna je pozitivna rešitev nekega konflikta, ki zahteva sodelovanje med 

prijatelji. 
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POVZETEK EVALVACIJSKEGA RAZGOVORA: 

Po končanem nastopu smo se študentke skupaj z vzgojiteljico pogovorile o izvedbi nastopa. Z 

vzgojiteljico sem se strinjala, da je bil nastop študentk dobro izveden. Pogovarjali smo se 

predvsem o tem, kako so bili otroci zaradi dobro vodenega nastopa ves čas motivirani. 

Izpostavila sem nekaj prednosti in pomanjkljivosti, ki sem jih med samo izvedbo nastopa 

opazila. Zdelo se mi je, da bi morale študentke po predvajani lutkovni predstavi z otroki 

obnoviti zgodbo ob slikah, ki so bile pritrjene na omaro. Otroci bi se na takšen način lažje 

spomnili, kaj se je zgodilo. Pri izdelovanju lutk je pomembno, da so študentke priskrbele 

ogromno različnega materiala, kar je otrokom omogočilo, da so bili zares ustvarjalni.  

Otrokom bi dala možnost, da sceno izdelajo sami. Zdelo se mi je, da dve mizi in pogrnjena 

bela rjuha niso bili dovolj. Na njihovem mestu bi mizi prevrnila tako, da bi otroci, ki so bili v 

vlogi gledalcev, lahko videli celotno lutko otrok, ki so igrali, tako pa so jo videli le delno, saj 

so bile mize previsoke zanje. Tudi belo rjuho bi prepustila otrokom, da jo okrasijo, pobarvajo 

itd. 

Ko je študentka prebrala pravi konec zgodbe, so bili otroci po mojem mnenju nekoliko 

zbegani. Zdelo se mi je, kot da jim ni čisto jasno, zakaj se pisateljev konec začne odvijati 

nekje v sredini. Sama bi prebrala celotno zgodbo ali pa bi jo z otroki še enkrat obnovila ter 

šele nato nadaljevala z branjem. 

REALIZACIJA CILJA: 

Otroci so imeli možnost, da se s pomočjo lutke, ki so jo izdelali, vključijo med druge vrstnike 

in na ta način pogovor, druženje steče preko lutke. Participacija je bila otrokom omogočena in 

uspešno izvedena, zato lahko rečem, da so študentke cilj realizirale in ga osmislile. 

3. Nastop: PREPOZNAVANJE RAZLIK IN SPOZNAVANJE, KAJ SO TO 

STEREOTIPI OZ. PREDSODKI [Priloga 3] 

Osredinila sem se na evalvacijo glavnega cilja nastopa. Gre za to, da otroci spoznajo, da so si 

med seboj različni in se naučijo, kaj so to stereotipi oz. predsodki, ki se jim v vsakdanjem 

življenju poskušamo izogniti. 
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EVALVACIJA: 

V uvodu smo si skupaj z otroki pogledali posnetke, na katerih so otroci nastopali z 

nogavičnimi lutkami (prejšnji nastop). Vsaka skupina je odigrala svoj prizor. Opazovala sem, 

kakšen je bil njihov odziv. Nekateri so se ob gledanju smejali, skoraj vsi so po koncu 

posnetka ploskali, nekateri so z zanimanjem opazovali, kaj se je dogajalo, spet drugi so 

opazovali, kaj so sami počeli, ko so nastopali. Zdelo se mi je, da jih je uvodna dejavnost  

dobro motivirala. 

Sledilo je ocenjevanje posameznega posnetka. Vsak otrok je dobil štiri kartončke s sličicami 

različno razpoloženih obrazov (  - zelo mi je všeč,  - všeč mi je, - vseeno mi je,   

- ni mi všeč). S pomočjo teh kartončkov so otroci ocenjevali posnetke, in sicer kateri posnetek 

jim je bil najbolj všeč, kateri jim je bil všeč, kateri posnetek se jim ni zdel zanimiv in kateri 

posnetek jim sploh ni bil všeč. Kartončke so pritrdili na plakate. Reakcije otrok so bile 

različne. Nekateri niso razumeli, kaj naj s kartončki naredijo, saj so bila navodila študentk 

slabo predstavljena. Skoraj vsi otroci so posnetek, v katerem so nastopali sami, najbolje 

ocenili, drugi so z dobro oceno ocenili posnetek, kjer je nastopal njihov prijatelj. Do takšne 

situacije je prišlo zaradi slabo predstavljenih posnetkov, kjer ni bilo razločno slišati, kaj otroci 

govorijo. Študentke niso predvajale posnetkov skupin postopoma ampak celoten nastop 

naenkrat, zato je zgodba, ki je bila rdeča nit projekta, preprosto izginila. Ni bila več v 

ospredju. 

Po končani dejavnosti smo odšli v igralnico. Tam je sledila igra, kjer so se otroci razdelili v 

pare. Vsakemu paru so študentke na rahlo zvezale desno nogo enega otroka, levo nogo 

drugega otroka in nato še desno roko enega otroka ter levo roko drugega otroka. Vsak otrok je 

imel na svoji levi oz. desni strani zamašek določene barve. Na znak študentke sta morala 

otroka v paru pobrati zamašek s tal, in sicer na način, kjer je vsak otrok vlekel v svojo stran. 

Kmalu so ugotovili, da je to zelo težko. Ravno zato sem opazila, da si je vsak par pomagal 

med seboj in tudi dobro sodeloval, kar se mi zdi izredno pomembno. Zmotilo me je le to, da 

je študentka otroke postavila na zelo omejen, majhen prostor, kjer so se pari ves čas dotikali 

med seboj, kar je nekatere zelo motilo. Na njihovem mestu bi izkoristila prostor v igralnici. 

Ko so otroci z igro zaključili, smo se vsi usedli v krog. Študentka je otrokom povedala, da 

pozna zgodbo o dveh oslih [Priloga 3], ki je zelo podobna igri, ki so se jo igrali. Prebrala jo je. 

Otroke ni uspela motivirati za pogovor. Dve deklici sta se med seboj celo sprli. Študentke te 

situacije niso znale izkoristiti, zato so nadaljevale z naslednjo igro. Zdelo se mi je škoda, da se 
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s takšno situacijo niso upale spoprijeti, saj bi se nastop morda odvil drugače, v pravo smer. 

Verjamem, da se je to zgodilo zaradi treme, ki so jo imela dekleta.  

Po nastali situaciji je sledila igra, ki se imenuje Ali imaš rad/-a prijatelje? [Priloga 3] 

Navodila so bila predstavljena zelo površno, saj so bila vprašanja, ki sodijo k igri, izredno 

dvoumna, kar je otrokom predstavljalo težavo. Igro so študentke predstavile s primerom, in 

sicer tako: »Kakšne prijatelje imaš rad/-a?« Odgovorile so: »Tiste prijatelje, ki imajo dolge 

lase.« Bila sem v dvomih in opazila sem, da so bili otroci v enaki situaciji kot jaz. Prijemali 

so se za lase in spraševali druge, če mislijo, da ima on dolge lase ali bi to sodilo med kratke 

lase. Nesmiselno je bilo, da se ni v naprej določilo, kdo sodi v skupino »dolgih las« in kdo v 

skupino »kratkih las«. Prepričana sem, da se je to zgodilo zato, ker študentke niso imele 

pripravljenih, dobro premišljenih, vprašanj. Otroci so kmalu postali nemirni in študentke so se 

odločile, da nadaljujejo z igro, ki se imenuje Vojna. Vsi otroci so zaprli oči in počakali, da jim 

je študentka na čelo prilepila barvno piko (vsaj dvema otrokoma enako). Vsak kot igralnice so 

označile z drugačno barvo in tako so naredile «zaklonišča«, v katera so se otroci z enako 

bravo zatekli. Na znak »sirene« (udarjanje z dvema pokrovkama) so otroci lahko odprli oči in 

poiskali pravo zaklonišče. To so storili tako, da so drug drugemu v tišini pomagali samo z 

mimiko. Zelo zanimivo je bilo, ko je vsak otrok na vsak način želel videti, katero barvo ima 

prilepljeno na čelu. Oči je dvignil visoko, a mu vseeno ni uspelo videti, kaj se na njegovem 

čelu nahaja. Otroci so bili zelo motivirani pri tej igri in upoštevali navodila. 

Študentke so nato pogovor želele povezati z zgodbo Žabec in tujec, da bi otroci ugotovili, kaj 

so predsodki, kaj je strah, kdo je tujec itd. Otrokom je bilo dovolj, da morajo ves čas sedeti 

skupaj in sodelovati pri frontalnem monotonem izvajanju dejavnosti. Študentke so se ponovno 

odločile, da preidejo na zadnjo igro z volno. Otroci so sedli v krog in si med seboj podajali 

volno. Ko jo je dobil, je povedal, kaj mu je bilo tisti dan všeč, kaj mu ni bilo všeč, v čem je 

užival … Volno so tako prepletali med sabo. Ko so na vrsto prišli vsi otroci, so videli, da je 

nastala prava »pajkova« mreža, kot so jo poimenovali. Poskušali so jo razplesti. Zelo 

pomembno se mi je zdelo, da so otroci pri razpletanju mreže med seboj sodelovali in se 

zabavali, ko so pomagali prijatelju razplesti njegov del ... 

POVZETEK EVALVACIJSKEGA RAZGOVORA: 

Po nastopu smo se odpravile v prostor, kjer smo se pogovorile o izvedbi. Že v uvodu je 

profesorica želela od študentk izvedeti, kaj je bil pravzaprav njihov glavni cilj. Šlo naj bi za 

to, da otroci spoznajo, da so med seboj različni in da se naučijo, kaj so to stereotipi oz. 

predsodki, ki se jih v vsakdanjem življenju poskušamo izogibati. Ugotovili smo, da sta se 
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glavni cilj in rdeča nit nastopa izgubila že ob začetku, ko otroci zgodbe niso natančno 

obnovili. Sama bi med vsakim gledanim posnetkom (bili so trije) naredila premor, ki bi bil 

namenjen obnovi otrokovih zaključkov zgodb ob slikah, ki so jih narisali pri prejšnjem 

nastopu. Videlo se je, da so otroci na posnetku le opazovali, kdo nastopa v njem, kakšni so 

bili videti, namesto da bi poslušali in gledali odigrane prizore. Zaradi te napake so otroci pri 

naslednji dejavnosti, ko so lepili kartončke na plakate, z najboljšo oceno ocenili tisti posnetek, 

v katerem so nastopali sami ali pa posnetek, v katerem je nastopal njihov najboljši prijatelj. 

Dejavnost je tako izgubila svoj pomen. 

Pri izvedbi bi morale študentke izbrati ključne prizore, ki so se navezovali na zgodbo Žabec in 

tujec, glavni vir celotnega projekta. Od tod bi lahko črpale prizore, ki bi otroke naučili, kaj so 

predsodki, kaj je spor, kdo je tujec ipd. 

Če povzamem svoje ugotovitve, se mi je njihova priprava zdela skrbno zapisana, razumna in 

dobro načrtovana. Če bi se študentke mentalno dobro pripravile na nastop, bi bila sama 

izvedba izpeljana drugače in otrokom bližje. Pred samim nastopom je nujno glasno prebrati 

celotno pripravo in ponoviti navodila, ki jih bomo na nastopu podali otrokom. 

REALIZACIJA CILJA: 

Otroci niso imeli možnosti spoznati predsodke, stereotipe, spor in sporazum, kar je pomenilo 

izguba rdeče niti celotnega projekta. Lahko potrdim, da cilj ni bil realiziran. Menim, da bi se 

morali kandidati bolj pripraviti nastop. 

4. Nastop: ZABAVNO JE BITI DRUGAČEN [Priloga 4] 

Na tem nastopu sem se osredinila na evalvacijo glavnega cilja. Otroci naj bi spoznali, da 

drugačnost ni problematična, temveč pozitivna. Skozi celoten nastop sem bila pozorna na to, 

ali so otroci zares sprejeli drugačnost med seboj in ali je ta sprejetost pozitivna. 

EVALVACIJA: 

V uvodu so študentke pričele pogovor o tem, kako se med seboj razlikujejo njihova imena in 

značilnosti. Vsaka je povedala tisto, kar ji je všeč in svoje ime. Na koncu so ugotovile, da so 

njihova imena in želje res različne, vendar s tem ni nič narobe, saj je pomembno, da 

sprejmemo druge, čeprav so drugačni od njih. Otroci so sedeli pred njimi in jih v tišini 

poslušali. Opazila sem, da so spremljali celoten njihov dialog in se pri tem tudi nasmejali, kar 

je pomembno za motivacijo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Anja Strmole; Medkulturna vzgoja v vrtcu 

27 

 

Sledila je delitev verižic z imeni otrok. Vsak otrok je dobil verižico, na kateri je bilo napisano 

njegovo ime. Zanimiva je bila deklica, ki je s pomočjo prstov na roki pričela šteti črke svojega 

imena, nato pa na kartončku preverila, če jih je dovolj oz. če jih je toliko, kolikor jih vsebuje 

njeno ime. Ko so ogrlice dobili vsi otroci, je sledila obnova zgodbe Žabec in tujec ob slikah. 

Otroci so sodelovali in bili aktivno vključeni v pogovor. Po tem je vsaka študentka v roki 

imela risbe otrok, ki so jih narisali na prvem nastopu. Otrok je poiskal, pri kateri študentki se 

nahaja njegova risba in tam tudi ostal. Na ta način so bile oblikovane tri skupine. V vsaki 

skupini so si ogledali risbe, obnovili njihove konce zgodb in iz njih izdelali knjigo, ki je bila 

speta z vrvico. To so nato skupaj obesili k slikam, ki so bile pritrjene na steni. 

Nadaljevali so z igro DA/NE. Študentka je imela pripravljeni štampiljki z DA in NE, druga 

študentka pa je otrokom postavljala različna vprašanja: Ali si v vrtcu? Ali si ti stara 60 let? 

Ali si že bil na Luni? Ali si ti Jakob? Opazila sem, da je igra otroke prevzela, saj so se to igro 

igrali prvič. Ena izmed deklic sprva ni želela sodelovati, vendar jo je kasneje radovednost 

premagala in je k igri pristopila kar sama. Otroci so bili s pomočjo te igre razdeljeni v dve 

skupini. Narediti so morali dve koloni, in sicer eno kolono so predstavljali tisti otroci, ki so na 

roki imeli odtis štampiljke DA, drugo kolono pa so predstavljali tisti otroci, ki so imeli na roki 

odtis štampiljke NE. Koloni sta se obrnili druga proti drugi in na ta način so nastali pari (en 

otrok iz prve kolone in en otrok iz druge kolone). Pari so se prijeli za roko in se pogovarjali o 

tem, kaj je kateremu otroku všeč, kaj rad dela, kaj rad je ipd. Otroci so bili postavljeni tesno 

skupaj in opazila sem, da so postali izredno nemirni, saj jih je ta bližina pričela motiti. Ker so 

govorili vsi hkrati, je to bilo moteče, saj so bolj slišali druge okrog sebe kot pa tistega, ki je bil 

par z njim. Kljub temu so študentke z igro nadaljevale. Po končanem pogovoru v parih so se 

usedli v krog in vsak je moral povedati tisto, kar je izvedel od svojega prijatelja. Tu sem se 

prepričala o tem, da je bila gneča za otroke moteča, saj nekateri niso vedeli, kaj so drugi 

prijatelji povedali njim, zato so začeli govoriti, kaj so oni povedali drugim. Tudi s takšnim 

odgovorom so bile študentke zadovoljne, saj so videle, da drugače ne gre.  

Ker so že vsi skupaj sedeli v krogu, je študentka izkoristila priložnost, da jim je povedala, kaj 

se bo dogajalo pri naslednji dejavnosti. Otrokom je pokazala avtoportret. Tu je storila napako, 

saj so bili njeni lasje na risbi spuščeni, na nastopu pa jih je imela spete v čop. Reakcija otrok 

je bila očitna, razumna. Nekdo izmed njih je rekel, da to že ne more biti ona, ker nima 

spuščenih las, temveč spete v čop. Vseeno se je trudila, da jim je razložila, kaj je to 

avtoportret, ki so ga morali kasneje tudi narisati. Posedli so se za mize, kjer so imeli 

pripravljene bele liste in vodene barve. Vsak otrok se je lahko pogledal v ogledalo, ki ga je 

imel na razpolago. Videlo se je, da niso vsi otroci razumeli navodil, saj so risali sebe v celoti 
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in ne samo obraza. Nekateri so seveda uspeli narisati odlično risbo, spet drugi so to dejavnost 

vzeli bolj za šalo in se ponorčevali iz svojega izdelka. Ravno pri tej situaciji sem opazovala 

dečka, ki naj bi risal sebe. Vse kar je narisal, je bilo črno. Nič od narisanega ni imelo obliko 

obraza ali kaj podobnega. To se je dogajalo zato, ker ga je med risanjem, ves čas motil drug 

fant, ki se mu je dečkovo početje zdelo zabavno in se je zato ves čas smejal. Deček je zato 

nadaljeval z risanjem s črno barvo. Ko so od mize odšli vsi otroci, ki so sedeli skupaj z njim, 

se je odločil, da svoje risbe ne bo oddal in jo tako prepognil. Ni pustil, da bi katera od 

študentk to risbo pokazala drugim. Otroku sem ponudila nov list in odločil se je, da bo 

ponovno narisal sebe v celoti. Hitro je končal, mi podal svojo risbo in si odšel umit roke. 

Spoznala sem, da se je dečku njegovo početje sprva zdelo zabavno. Ko je opazil, da so se 

drugi otroci potrudili, ni želel, da bi se kdorkoli posmehoval njegovi risbi. Zdelo se mi je 

prav, da mu dovolimo, da se nariše ponovno, če si to želi. Vsi otroci so si med tem že umili 

roke in sedli v krog. Študentka je že začela s navodili, kar pa me je zmotilo, saj deček še ni 

zaključil s svojim izdelkom. Prepričana sem, da je ravno zato svojo risbo oddal tako hitro, ker 

ni želel ničesar zamuditi. Kasneje se jim je priključil. 

Pri naslednji dejavnosti se je vsak otrok ulegel na veliko pregrinjalo (blago), drug otrok pa je 

s flomastrom obrisal njegovo telo tako, kot si je želel sam. Jaz sem priskočila na pomoč 

deklici in dečku, ki sta bila skupaj. Pomagala sem jima, da sta lahko narisala obris drug 

drugega, kasneje pa sem deklici pomagala tudi pri striženju. Deklici, s katero sem ustvarjala 

jaz, je bila dejavnost zares všeč in vztrajala je toliko časa, dokler ni izrezala obris svojega 

telesa v celoti. Škarje za otroke niso tako ostre, da bi lahko na preprost način rezale ponujeno 

blago. Jaz sem ji blago napenjala, ona pa ga je izrezovala. Vmes sva velikokrat morali tudi 

počivati, a vseeno se mi je zdelo pomembno to, da deklica vztraja. Tudi deček, ki je sodeloval 

z nama, ji je priskočil na pomoč. Ko smo končali z izrezovanjem, sta morala na svojo telesno 

lutko narisati tudi stvari, ki jih imata najraje. Deklica se je odločila, da na lutko zapiše svoje 

ime in nariše pico. Deček pa je narisal samo oči, nos, usta in čevlje. Otroka sta med seboj 

veliko sodelovala. To se mi zdi izredno pomembno. 

Nastop so zaključili tako, da je vsak otrok svojo lutko privezal na svoje telo (pomagale so jim 

študentke) in jo poskusil uporabiti. Nekaj časa so uživali in se povsem predali dejavnosti, 

kasneje pa jim ni bilo več zanimiva, zato so jo študentke zaključile. 
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POVZETEK EVALVACIJSKEGA RAZGOVORA: 

Sledil je pogovor o izvedenem nastopu. Izpostavila bi nekaj prednosti in pomanjkljivosti, ki 

sem jih poleg vzgojiteljice opazila tudi sama. 

V uvodnem delu se mi je način pristopa zdel zelo dobro izpeljan in tudi sama obnova zgodbe 

je bila enostavna in dobro izvedena. Otroci se niso dolgočasili in se ves čas govorno izražali 

ter tako razvijali zmožnost rabe jezika. Ko so se igrali igro v parih, se mi je zdelo, da je vse 

skupaj izgubilo smisel ravno zaradi tega, ker študentke niso izkoristile ponujenega prostora. 

Otroci so stali drug pri drugem. Sama bi spremenila tako, da bi si vsak par poiskal svoj 

kotiček v igralnici, kjer bi se pogovarjal o tem, kaj je kateremu všeč, kaj rad je, kaj rad počne 

itd. Bili so omejeni, stisnjeni, zato drug drugemu niso mogli prisluhniti. Tudi pri risanju 

avtoportretov bi želela opomniti na to, da bi se dejavnost morala izvajati na način, da bi 

študentka sedela v sredini kroga, vzela v roke ogledalo, list in svinčnik ter na ta način pričela 

risati sebe, svoj portret. Ni obvezno, da je izdelek brezhiben. Samo nekaj potez bi bilo dovolj, 

da bi otrok razumel, kaj to pomeni narisati sebe oz. narisati avtoportret. Tu bi lahko na glas 

opisovala potek svojega risanja (Pogledala bi se v ogledalo in glasno rekla: »Aha, moj obraz 

je okrogel, torej moram narisati nekakšen krog. Aha, pa tudi oči imam tu nekje …« ( To bi 

tudi narisala). Na ta način bi si otroci veliko lažje predstavljali, kaj morajo početi. Nekajkrat 

sem tudi zasledila rabo neknjižnih besed. Študentke so jih ves čas opominjale na zborno 

izreko. 

Študentke so prinesle zelo veliko pripomočkov, ki so jih pripravile in ponudile otrokom, da so 

jih lahko uporabili. Tu gre predvsem za veliko količino blaga, verižice z imeni, vodene barve, 

flomastre, škarjice itd. 

REALIZACIJA CILJA: 

Spoznala sem, da so otroci pripravljeni sprejeti drugačnost drugih in da jo vidijo kot 

pozitivno, kar se je pokazalo predvsem pri igrah, kjer so morali sodelovati v parih, kjer so si 

morali povedati stvari, ki jih prej niso vedeli, ali pri igrah, kjer so morali izdelek narediti s 

skupnimi močmi. Zdi se mi, da so študentke s svojo pripravljenostjo na nastop, s skrbno 

izbranimi dejavnostmi in igrami otrokom omogočile, da drugačnost začutijo kot nekaj, kar je 

zabavno, pozitivno. Svoj cilj so tako uspešno realizirale. 
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5. Nastop: KULTURNE RAZLIKE MED RAZLIČNIMI REGIJAMI V SLOVENIJI 

IN IZVEN NJIH [Priloga 5] 

Pri zadnjem nastopu (izvedli smo sodelavec, sodelavka in jaz) sem bila osredinjena na 

evalvacijo glavnega cilja nastopa; na otrokovo soočanje s kulturnimi razlikami med različnimi 

regijami v Sloveniji in izven njih. 

EVALVACIJA: 

Sam nastop smo pričeli tako, da so otroci sedeli v kotičku, kjer so bile obešene njihove lastne 

knjige (nadaljevanje in konec zgodbe), ki so nastale pri prejšnjem nastopu. V rokah sem 

držala knjigo in jo listala, otroci pa so povedali njeno zgodbo. Da je bila igra bolj zabavna, 

smo se odločili, da jo izvedemo s pomočjo žoge, ki potuje med otroki. Tisti otrok, ki je dobil 

žogo, je moral povedati, kaj se po njegovem mnenju dogaja na risbi, ki jo vidi. Če odgovora 

ni vedel, je žogo lahko podal naprej. Že pri samem uvodu sem opazila, da otroci zgodbe zelo 

dobro poznajo, zato jim sama obnova ni predstavljala težav. Zdelo se mi je, da jih je igra z 

žogo še dodatno motivirala, saj so si jo na vsak način želeli držati v rokah in so tako 

posledično želeli tudi sodelovati. Poskrbeli smo tudi za to, da so na vrsto prišli vsi otroci in ne 

le posamezniki. To je pomembno, saj se otroci na ta način učijo upoštevati različna mnenja 

vseh in doslednosti. Otroci so nekaj časa sedeli, zato smo po končani igri skupaj naredili 

nekaj poskokov in razgibali. V tem so uživali, saj tega med samimi dejavnostmi ne počno. 

Sledila je igra, kjer so morali otroci ugotoviti, komu pripada lutka. Pri prejšnjem nastopu je 

vsak otrok izdelal svojo telesno lutko, zato smo imeli na voljo veliko lutk. Izbrali smo nekaj 

naključnih in otroke povabili, da ugotovijo, komu pripadajo. Da je bila igra bolj pestra in 

zanimiva, smo lutko pokrili z odejo in jo postopoma odkrivali. Bilo je zares zabavno in otroci 

so pri tem uživali. Na koncu so bile lutke vseh otrok pritrjene na vrvico, da so jih otroci lahko 

še enkrat pogledali. Pri sami izvedbi igre ena izmed deklic ni želela sodelovati, kar je privedlo 

do tega, da so tudi nekateri posamezniki tako storili kot deklica. Na podlagi tega smo se 

odločili, da igro skrajšamo, in sicer na takšen način, da je bilo predstavljenih manj lutk, kot 

smo načrtovali. Ves čas smo morali motivirati otroke. 

Po končani igri je študent povabil otroke, da se mu pridružijo na »vlaku različnosti«. Uporabil 

je piščalko, ki je na nek način poskrbela za večjo motivacijo vseh, tudi deklice, ki prej ni 

želela sodelovati. Postavili smo se v kolono drug za drugim in se prijeli za rame. Na pisk 

piščalke se je vlak pričel premikati po igralnici, osrednjem prostoru, pred igralnico, vse do 

garderobe. Ko je študent ponovno zapiskal, se je moral vlak ustaviti. Takrat je študent visoko 
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v zrak dvignil znak (risbo, pritrjeno na palico), ki je predstavljal določeno deželo. Če je bila 

na znaku narisana zastava, so morali tam izstopiti vsi tisti otroci, ki to zastavo poznajo. 

Otrokom smo pripravili različne dežele, in sicer deželo copat, deželo otrok, ki živijo v bloku, 

deželo otrok, ki živijo v hiši, deželo tistih, ki radi hodijo vrtec itd. Zelo pomembno se mi je 

zdelo, da so bile vključene tiste dežele, ki so se navezovale na kulturne atribute, in sicer 

pripravili smo jim deželo otrok, ki prepoznajo besedo v tujem jeziku (good morning, stand 

up), deželo otrok, ki razumejo stavek v romskem jeziku in deželo otrok, ki prepoznajo romsko 

oz. hrvaško zastavo. Na ta način so se otroci soočili tudi z drugimi kulturami in preko igre 

spoznali, da se med seboj razlikujejo. Študent je otroke motiviral na takšen način, da so se 

nekje premikali čisto počasi, nekje so šli pod most, ki sva ga tvorili študentki, nekje pa so se 

gibali čisto tiho. To je otroke zares pritegnilo in jih pripravilo do tega, da so sodelovali prav 

vsi. Ko se je vlak vrnil nazaj v igralnico, so otroci opazili, da je pod vrati pismo. Vsi so se 

posedli v majhen krog in prisluhnili branju pisma. Bili so vse bližje študentki, saj jih je 

vsebina pisma izredno zanimala. Nekaj otrok ni želelo prisluhniti in so se skrivali pod mizo. 

Študente je na to opozorila pomočnica ravnateljice. Povabili smo jih zraven in jih poskušali 

motivirati. Pismo je napisala Podgana, ki je nastopala v knjigi, in jim sporočila, da tudi sama 

veliko potuje in zato pozna velik del Slovenije. Otroke je povabila, da se razdelijo v skupine 

in tako obiščejo določene regije v Sloveniji. Zraven je priložila tudi tri zemljevide, da bi 

otroci lahko označili, katere regije so obiskali. Opazila sem, da jim je pismo vzbudilo 

radovednost. Po prebranem pismu je sledila hitra in preprosta delitev v skupine. Vsak otrok je 

žrebal barvni krog in poiskal prijatelja z enakim barvnim krogom. Ko so bili razdeljeni, je 

vsak študent vodil svoj vlak (bili so trije). En vlak je peljal na Primorsko, drugi v Prlekijo in 

tretji na Dolenjsko. Ko je skupina prispela na Primorsko, so se otroci zbrali okrog 

računalnika. Imeli so možnost, da na spletu poiščejo lego in kulturne znamenitosti Primorske. 

Bili so navdušeni, ker so lahko sami tipkali po tipkovnici in pritiskali na miško. Otrokom smo 

dali možnost, da sami raziskujejo in jih spodbujali k ustvarjalnosti. Bili so zatopljeni v delo. 

Sama sem bila pri skupini, kjer smo odkrivali značilnosti Primorske. Otroci so predlagali, da 

v brskalnik napišemo besedo morje, Primorska, zemljevid itd. Hitro so našli lego Primorske in 

jo označili na zemljevidu, ki jim ga je poslala Podgana. Zanimivo je bilo, da so obliko 

primorske regije na sliki videli kot nekakšnega dinozavra, česar sama ne bi opazila. Videlo se 

je, da informacije iščejo z zanimanjem in z željo po novem odkrivanju. Bila sem vesela, da jih 

je ta dejavnost tako pritegnila. Sklepala sem, da otroci v vrtcu nimajo velikokrat priložnosti, 

da samostojno brskajo po spletu. 
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Ko so otroci pridobili vse informacije, ki so jih potrebovali, je sledila igra, ki je bila značilna 

za posamezno regijo. Pri primorski regiji so se učili igro z naslovom Orehe metat. Sama sem 

sodelovala pri tej igri, zato jo bom opisala bolj podrobno. Na tleh sem označila krog in vanj 

položila nekaj orehov. Vsak otrok je v roko dobil en oreh. Igra se je lahko pričela, in sicer 

tako, da je otrok stal nad kopico orehov in v višini prsi držal svoj oreh, ki ga je nato spustil 

nad kopico. Tisti orehi, ki so zleteli iz kroga, so bili njegovi. Nadaljeval je drug otrok in tako 

naprej. Igro so igrali toliko časa, dokler ni zmanjkalo orehov. Pri njej so najprej sodelovali 

vsi, nato pa sem ustvarila dve skupini, ki sta bili številčno enaki. Otroci igre niso poznali, zato 

je bila še toliko bolj zanimiva. Nekajkrat sem jih opozorila naj orehov ne mečejo vsepovprek, 

saj bi lahko prileti v katerega izmed otrok in ga poškodovali. Otroci so ta nasvet upoštevali in 

se igrali po pravilih. 

Na Dolenjskem so se igrali igro z naslovom Ali je kaj trden most?, v Prlekiji pa so otroci 

spoznali igro, ki se je imenovala Forčkovo, kar v romščini pomeni skrivalnice. Otroci so tako 

na tej regiji spoznali igro, ki je značilna za Rome. Igra je bila prirejena tako, da so jo otroci 

lahko igrali v vrtcu. Eden izmed otrok je šel pred vrata oz. ven iz igralnice, drugi pa so skupaj 

skrili predmet, ki so ga določili vnaprej. Ko so ga skrili, je lahko otrok, ki je bil zunaj, pričel z 

iskanjem. Bližje je bil predmetu, glasneje so otroci ploskali. Ko je predmet našel, je moral 

reči pič – pač, kar je pomenilo, da je predmet našel. Otroci so bili navdušeni že takoj, ko je 

študent omenil, da bodo spoznali igro Romov. Čeprav je zelo enostavna, je otroke pritegnila 

ravno s tem, da izvira iz kulture Romov. Tako so spoznali del njihovega načina življenja ter se 

soočili z drugo kulturo. 

Ko so vsi vlaki vrnili v igralnico, je študent vstopil s harmoniko. Otroci so osupnili. Skakali 

so in vriskali ter komaj čakali, da slišijo nekaj pesmi. Vsi so se zapodili k njemu in pritiskali 

na tipke harmonike. Spoznala sem, da jim je ta inštrument zanimiv. Otroci so bili navdušeni. 

Študent jim je zaigral tri pesmi, značilne za posamezne regije, ki so jih otroci spoznali ter jim 

omogočil, da so tudi zaplesali. Kasneje smo jih povabili, da se skupaj z nami naučijo 

slovenski ljudski ples Bela, bela lilija (za deklice) oz. Črni, črni tulipan (za dečke). Otroci so 

bili aktivni ves čas nastopa, ki je trajal več kot uro in pol. 

POVZETEK EVALVACIJSKEGA RAZGOVORA: 

Po končanem nastopu smo se s pomočnico ravnateljice dobili v pedagoški sobi. Ker je bila 

vzgojiteljica ta dan odsotna, je nastop opazovala ona. 

Pohvalila je, da smo se na nastop dobro pripravili in izpostavila, da smo vanj vložili veliko 

truda. S tem sem se zagotovo strinjala, saj smo porabili ogromno časa, da smo za otroke 
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pripravili korekten in dobro zasnovan nastop. Sama bi izboljšala nekaj stvari, ki jih je 

izpostavila tudi pomočnica ravnateljice. Najprej nas je opomnila, da moramo biti pozorni na 

uporabo knjižnega jezika, ki je v vrtcu zelo pomemben. Sama sem pri samem izvajanju 

pazila, da sem govorila v knjižnem jeziku. 

Želim izpostaviti nekaj pozitivnih in negativnih stvari izvedenega nastopa. V uvodnem delu 

se mi je zdelo, da smo otroke dobro motivirali, da so sodelovali v pogovoru, ki je bil 

popestren z žogo. Morda se je nekajkrat zgodilo, da je študentka, ki je vodila ta del, otroke 

preveč omejevala z risbo, ni pa jim prisluhnila, kaj vse so še želeli povedati, največkrat tisto, 

kar je bilo izven konteksta npr. deček je govoril, kaj se na risbi dogaja. Ker se je študentki 

zdelo, da ima težave, ga je usmerjala z vprašanji. To ni bilo prav, saj je bil otrok pri tem 

izjemno omejen in prikrajšan za svoje lastno mnenje in domišljijo. Pri naslednji dejavnosti z 

lutko smo bili pozitivno presenečeni. Otroci so uživali in posledično tudi sodelovali. Imeli 

smo primer, ko smo odkrili del lutke, in sicer čelo. Na čelu je pisalo ime, kar pa študentje 

nismo takoj opazili. Eden izmed otrok je v tistem trenutku ugotovil, komu pripada, mi pa smo 

se mu čudili. Vprašali smo ga, kako ve. On pa je preprosto odgovoril, da na čelu piše ime. 

Otroci so se ob tem zelo nasmejali kot tudi mi študentje, saj ne znajo brati. Pri igri vlak 

različnosti smo bili v skrbeh, ali bo otrokom všeč ali ne. Menim, da je glas piščalke pritegnil 

njihovo pozornost. Bili so navdušeni, ko so slišali glasen pisk ali ko so slišali tih pisk, kar je 

pomenilo tiho premikanje. Prav to raznoliko gibanje je poskrbelo, da so bili otroci ves čas 

motivirani. Verjetno je bilo še toliko bolj zabavno to, da je vlak vodil študent, saj se mi zdi, da 

je prisotnost vzgojitelja v vrtcu manjša kot prisotnost vzgojiteljice. 

Pri branju pisma je študentka sedela pri vratih, pri tem pa ni opazila, da se je nekaj otrok 

skrilo pod mizo na drugem koncu igralnice. Na to nas je opozorila pomočnica ravnateljice, ki 

je prosila, da poskrbimo tudi za to. Dobro bi bilo, da v tem primeru otrok, ki so bili pod mizo, 

ne bi prosili, naj se nam pridružijo, temveč bi se skupaj z ostalimi, ki smo brali pismo, 

premaknili k mizi, kjer so se skrivali. Na ta način bi jih pritegnili in poskrbeli, da bi sodelovali 

prav vsi, tako pa jih nekaj ni. Pomembno je, da imamo na očeh ves čas prav vse otroke, saj 

tako skrbimo za varnost, ki pa je v vrtcu izredno pomembna in na katero bomo morali najbolj 

paziti. 
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REALIZACIJA CILJA: 

Po pogovoru s pomočnico ravnateljice smo se strinjali, da je bil cilj realiziran, sam nastop 

korektno izveden. Otroci so se s pomočjo dejavnosti in iger, ki smo jim jih pripravili, soočili s 

kulturnimi razlikami med različnimi regijami v Sloveniji in izven njih. Zdi se mi, da smo 

obogatili otroke z novimi spoznanji in znanjem.  
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EVALVACIJA PROJEKTA 

Z izvedbo projekta Žabec in tujec sem zadovoljna, saj smo otrokom omogočili izkušnjo, s 

pomočjo katere so se veliko naučili. Čeprav je bil projekt vnaprej pripravljen, smo se 

študentke kot tudi študent potrudili, da je bil dobro izveden dobro kljub številnim 

dejavnostim. 

Sama sem opazovala vse nastope in bila udeležena pri vseh evalvacijah po končanih nastopih. 

Izvajala sem tudi enega izmed njih. Tako sem sooblikovala del projekta. Svoje izkušnje in 

mnenje sem opisala v svojem diplomskem delu. 

Otroci so bili izredno odprti za raziskovanje in zato tudi dobro motivirani. Prav na vsakem 

nastopu so bili sproščeni, vedoželjni in prilagodljivi. Če je bila motivacija dobra, so tudi 

otroci z veseljem sodelovali, če je bila motivacija slaba, je bila situacija drugačna. Imeli so 

možnost in priložnost, da so se učili, sodelovali, raziskovali in zbirali informacije.  

Tema mojega diplomskega dela je zanimiva in otrokom nepoznana. Otroci so spoznali, da se 

med seboj razlikujemo, da smo si drugačni. Skozi pripravljene dejavnosti so ugotavljali, kako 

pride do konflikta, kako ga reševati, kaj so to predsodki, ki si jih ustvarimo, kako reševati 

težave ... Preko iger in dejavnosti so imeli možnost aktivno izražati svoja čustva in mišljenje. 

Vsak posameznik se je lahko preizkusil v vlogi tujca, ne da bi se kakorkoli izpostavljal. To 

jim je omogočilo, da spoznajo in se soočijo s temo, ki je najbolj ranljiva in vse preveč 

udejanjena v današnjih časih. 

Najbolj pomembno se mi zdi, da so otroci celoten projekt obravnavali kot igro, v katero so se 

popolnoma vživeli. Vsaka je bila na svoj način zanimiva. Nekateri so bolj uživali v 

interakcijskih igrah, nekateri pri drugih dejavnostih, kot so risanje, ples, gibanje … Za aktivno 

sodelovanje, učenje in sprejemanje veščin in znanja je nujna motivacija. 

Otroci so bili aktivni skozi celotni projekt, ki je bil zanje le igra. Z medsebojnim 

sodelovanjem in dobrim kolektivom so odkrivali pomembne življenjske vrednote. V skupini 

so bili otroci različnih kultur, drugačnega mišljenja, drugačnih pogledov. Pomembno je, da 

jim drugačnost prikažemo kot nekaj pozitivnega. Menim, da nam je uspelo glede na odzive 

otrok. 
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Po končanem projektu naj bi otroke naučili, da so strpni, da razvijajo pozitivne odnose do 

drugačnih, da iščejo podobnosti in ne le razlik, da si medsebojno pomagajo ... Skozi igro so se 

tudi učili. Bilo je opaziti veliko medsebojnega sodelovanja, poslušanja, solidarnosti.  

Z izvedbo projekta in rezultati sem zadovoljna, saj smo otrokom omogočili pozitivne 

izkušnje. Tudi mi študentje smo ob literaturi in otroških igrah spoznali, kako pomembno je, 

da kljub različnosti sprejemamo ljudi, jih ne poskušamo spreminjati. Le tako smo lahko v 

interakciji z njimi, z njimi sodelujemo in živimo.  
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ZAKLJUČEK 

Pri izvajanju projekta sem s študenti in otroki aktivno sodelovala, se naučila veliko novega, 

neznanega. Zame je bila to zelo pomembna izkušnja. Ravno igra je bila tista, ki je omogočila, 

da so otroci uživali, se sprostili in se seveda veliko naučili. Prav je, da smo si za projekt vzeli 

dovolj časa, da so otroci imeli možnost za dejavnosti, igro in pridobivanje znanja. 

Spoznala sem, da so otroci izkušnjo o drugačnosti sprejeli z velikim zanimanjem in bili 

navdušeni. Zgodbi, informacijam in navodilom so vedno prisluhnili, če so le ta bila 

predstavljena na zanimiv način. Potruditi se je bilo potrebno, da jim je bilo vse to omogočeno, 

saj smo le tako dosegli cilje projekta. 

Zgodbo Žabec in tujec so natančno spoznali, se o njej pogovarjali in si izmenjali izkušnje ter 

jo kritično ovrednotili in sooblikovali sporočilo zgodbe. Spoznali so, da je bila Podgana 

drugačna, da je druge živali niso sprejemale, da so se norčevali iz nje. O tem so otroci kritično 

razmišljali in bili sposobni razsoditi etično, pravično. Problemske situacije so reševali timsko. 

Prav timsko delo omogoča, da znamo poslušati tudi mnenje drugih, jih sprejemati kljub 

njihovi raznolikosti. Če se je situacija zapletla, so poskušali probleme reševati sproti in 

skupaj. Delali so v skupinah, dvojicah ali individualno in to jim je omogočilo raznovrstne 

izkušnje za delo. 

Otroci, ki so bili vključeni v projekt, so ob pomoči mentorjev uspešno prepoznali rešitve za 

določen spor, le te pa so bile največkrat nenasilne. Izpostavila bi to, da so se otroci s Podgano 

in z drugimi živalmi iz zgodbe spoprijateljili preko zabave, druženja. To je že eden izmed 

možnosti nenasilnega reševanja spora. Ugotavljam, da so spoznali, da nasilje zagotovo ni 

prava rešitev. 

Uspelo nam je doseči, da so otroci uživali, se zabavali in se socialno učili. To se mi zdi 

najpomembnejše. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Anja Strmole; Medkulturna vzgoja v vrtcu 

38 

 

VIRI IN LITERATURA 

Bahovec, E. D. (1999). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: ministrstvo za šolstvo in šport in 

Zavod RS za šolstvo. 

Brander, P. in sod. (2006). Izobraževalni priročnik »Vsi drugačni, vsi enakopravni«. 

Ljubljana: Svet Evrope v Strasbourgu (Council of Europe publishing), Ministrstvo za 

šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope 

pri NUK v Ljubljani. Pridobljeno s 

http://www.svetevrope.si/res/dokument/downloadc583.pdf?id=/res/dokument/10370_1.pdf

&url=/res/dokument/10370-_1.pdf&title=izobrazevalni_prirocnik_ideje_pripomocki.pdf 

Gornik J. in sod. (2008). Igre za medkulturni dialog. Ljubljana: Salve. 

Kroflič, R. (2008). Induktivni pristop k poučevanju državljanske vzgoje na načelu 

interkulturnosti. Šolsko polje, letnik XIX (št. 5/6), 724. Pridobljeno s 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-UDV1X27V/ 

Kroflič, R. (2010). Etična in politična dimenzija projekta Reggio Emilia. V: T. Devjak idr. 

(ur.), Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce (str. 1166). Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

Lukšič Hacin, M., Sardoč, M., Vrečer, N. (2011). Kriteriji izbora primerov dobrih praks 

izobraževanj za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo. V J. Gombač idr., Strokovne 

podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose in 

aktivno državljanstvo: poročilo o opravljenem terenskem delu analize primerov dobrih 

praks (str. 511). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU. 

Mikuš Kos, A. (1999). Različnim otrokom enako možnosti. Ljubljana: Zveza prijateljev 

mladine Slovenije. 

Plahutnik T. (2014). Sočutje povezuje. Zmajček, št. 9, str. 3133. 

Šinkovec, U. (2009). Vloga šole pri vzpostavitvi medkulturnega dialoga. V: M. Makarovič 

(ur.), Šolanje v medkulturnem okolju (str. 89–107). Ljubljana: Založba Vega. 

Turnšek, N. (2004). Problemsko in raziskovalno naravnano učenje v vrtcu. Študijsko gradivo 

– tipkopis. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta   Anja Strmole; Medkulturna vzgoja v vrtcu 

39 

 

Turnšek, N.  (2013).  Primeri dejavnosti medkulturne vzgoje v vrtcu: študijsko gradivo v e-

obliki za integrirano prakso pri predmetu Otrok v družbi. [Učno gradivo] 

Ule, M. (2005) Predsodki kot mikroideologije vsakdanjega sveta. V: Leskošek, V. (2005). Mi 

in oni. Nestrpnost na slovenskem (str. 2140). Ljubljana: Litera Picta d.o.o. 

Umek, L. (2010). Medkulturni dialog in mladi. Ljubljana: Salve. 

Vižintin, M. A. (2010). Medkulturno izobraževanje in medkulturna občutljivost. Dve 

domovini (št. 32), str. 139–150. Pridobljeno s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

UIJB5GK6/?query=%27keywords%3dmedkulturno+izobra%C5%BEevanje+in%27&pageS

ize=25  

Zorec, K. (2009). Medkulturna razmerja v izobraževanju. V: M. Makarovič (ur.), Šolanje v 

medkulturnem okolju (str. 4587). Ljubljana: Založba Vega. 

  



 

 

PRILOGE 

[Priloga 1]: PRIPRAVA 1. NASTOPA 

CILJI NASTOPA: 

Cilji vsebine:  

- spoznanje moralnega konflikta, 

- ugotavljanje rešitev moralnih konfliktov. 

Cilji procesa:  

- otrok ob ogledu predstave odkrije moralni konflikt in razmišlja o rešitvi; 

- otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; 

- otrok uvidi, da imajo lahko drugi drugačno mišljenje kot on sam; 

- otrok govorno nastopa pred drugimi. 

UVODNA DEJAVNOST 

Cilj uvodne dejavnosti:  

- otrok ob ogledu zgodbe pride do moralnega konflikta; 

- otrok s pomočjo vprašanj razmišlja o rešitvi moralnega konflikta. 

Opis poteka:  

S pomočjo senčnih lutk zaigramo del zgodbe iz knjige, nato grafoskop ugasnemo v trenutku, 

ko pride do razprave med živalmi, ali lahko podgana ostane ali ne.  

Scenarij igre:  

Na paravanu se najprej prikaže podgana z mizo in žago. Pujsek jo pogleda. 

PUJSEK: »Sta ga že videla?» 

RAČKA: »Ne, koga pa?« 

PUJSEK: . »Če me že vprašaš, videti je kot kakšna umazana grda podgana.« 

RAČKA: »Le kaj hoče tukaj? Pri podganah moramo biti previdni. Drhal so, ki rada kaj 

ukrade.« 

ŽABEC: »Od kod to veš?« 

RAČKA: »To ve vsak.« Mu nesramno zabrusi in odide s paravana. 

Račka in pujsek odideta s paravana, na njem ostane le žabec. 



 

 

ŽABEC: »Moram se prepričati sam.« Na paravanu se pojavi šotor, pred njim pa ogenj, ki se 

mu žabec z zanimanjem približa. Mimo pride Podgana. 

Ponovno se na paravanu prikažejo Pujsek, Račka in Žabec. 

ŽABEC: «Videl sem jo.« 

PUJSEK: »In?« 

ŽABEC: »Zdi se mi kar prijazna.« 

PUJSEK: »Bodi previden.« 

RAČKA: »Ne pozabi, da je umazana grda podgana. Stavim, da nam bo pojedla vso hrano, 

dela se pa ne bo lotila. Podgane so predrzne in lene.« 

ŽABEC: » Najbolje, da jo obiščem. « 

Podgana sedi na klopi … Pride Žabec. 

ŽABEC: »Zdravo, jaz sem žabec.« 

PODGANA: »Vidim, saj nisem neumna. Znam brati in pisati in tri jezike govorim – angleško, 

francosko in nemško ...« 

Žabec je začuden. Mimo pride Pujsek. 

ŽABEC: » Celo zajček ne zna toliko …«  

PUJSEK: »Od kod pa si?« Jezno vpraša Podgano. 

PODGANA: »Od povsod in od nikoder.« 

PUJSEK (se zadere): »Zakaj pa ne greš nazaj? Tukaj nimaš kaj iskati!« 

PODGANA (mirno in neprizadeto): »Potovala sem že po vsem svetu. Tu je mirno in čudovit 

razgled je na reko. Všeč mi je tu.« 

PUJSEK: »Stavim, da si ukradla les.«  

PODGANA (dostojanstveno): »Našla sem ga, od vseh je.« 

PUJSEK (zamomlja): »Podgana umazana.« 

PODGANA (zagrenjeno): »Ja, ja, vedno sem jaz vsega kriva. Podgana je vedno kriva za 

vse.« 

Pujsek: »Pojdimo do Zajčka, on najbolje ve.« 

Pujsek, Račka in Žabec odidejo k Zajčku. 

PUJSEK: »Ta umazana grda podgana mora od tu.« 

RAČKA (se dere): »Nima pravice biti tukaj. Krade nam les in še nesramna je!« 

ZAJČEK (jih miri): »Pomirite se! Morda je res drugačna od nas, toda nič slabega ne dela, 

les pa je tako od vseh.«  



 

 

Žabec: »Od tega dne sem redno hodil na obisk k Podgani. Skupaj sva sedela na klopci in 

uživala v razgledu. Podgana mi je pripovedovala svoje dogodivščine, kajti prepotovala je že 

veliko sveta in doživela marsikaj vznemirljivega.« 

 Pride Pujsek. 

PUJSEK (opozarja): »Ne bi se smel družiti s to umazano Podgano.« 

ŽABEC: »Zakaj?« 

RAČKA: »Zato, ker je drugačna od nas.« 

ŽABEC (začudeno): »Drugačna? Saj tudi mi nismo videti vsi enaki.« 

RAČKA: »Ne, mi smo od tukaj, podgana pa ni…« (grafoskop se ugasne) 

Na tem delu zgodbo zaključimo. Študentke pridejo pred grafoskop in se trudijo grafoskop 

popraviti, da bi lahko zgodbo zaigrale do konca. Pogovarjajo se med seboj, saj se jim konec 

ne zdi smiseln, zato povabijo otroke, da jim pomagajo dokončati zgodbo. 

Zastavljajo jim naslednja vprašanja: 

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

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

- Zakaj mislite, da so bile živali tako vznemirjene?  

- Zakaj se je Žabec obnašal drugače?  

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

- Kaj bi se zdaj moralo zgoditi? Kaj bi morala storiti Podgana?  

- Kaj naj naredijo Žabec, Račka, Pujs? 

Otrokom povemo, da bomo mi pisatelji, ki ustvarjamo svoje nadaljevanje zgodbe. Razmisliti 

moramo, kaj se je zgodilo od tu dalje, ko so se prebivalci vasi, ki so bili sicer dobri prijatelji, 

sprli zaradi Podgane. Nato zaključke zgodbe, namišljeno pošljemo tudi pisatelju. 

Prehod na osrednji del: 

Razdelitev otrok v tri skupine s pomočjo igre Oglašam se kot..! 

Opis poteka: Otroci sedijo v krogu; prosimo jih, da pozorno poslušajo, saj bomo vsakemu 

nekaj prišepnili na uho, tako tiho, da drugi ne bodo slišali. Po vrstnem redu prišepetavamo 

otrokom imena živali: račka, žaba, pujsek… V istem zaporedju ponavljamo do zadnjega 

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

ne povedo na glas. Zatem jih pozovemo, da vstanejo, se razporedijo po celotnem prostoru in 

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



 

 

se oglašajo enako kot oni. Na naš znak odprejo oči in se začnejo oglašati kot se oglaša žival, 

ki smo mu jo prišepnili, ter poiskati vse živali, ki se oglašajo enako. Potem si v igralnici 

poiščejo svoj prostor. Opozorimo jih, da bo naloga težka, saj se bodo vse živali oglašale hkrati 

in bo v igralnici zelo  hrupno. Ko so vsi najdejo, si ogledamo nastale skupine. 

OSREDNJI DEL 

1. dejavnost: risanje nadaljevanja zgodbe 

Cilji dejavnosti:  

- otrok odloča o moralni dilemi, ali lahko podgana ostane ali ne; 

- spodbujanje ustvarjalnost; 

- spodbujanje jezikovne zmožnosti; 

- otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika. 

Potek dejavnosti: 

Vsaka študentka ima svojo skupino otrok (približno 6 otrok). V vsaki skupini se pogovorimo 

o zaigrani zgodbi (senčno gledališče). Otroke spodbudimo, naj vsak izmed njih postane 

pisatelj in si zamisli svoj konec zgodbe. V skupini je vsak otrok aktiven, saj vsak pove svoj 

konec zgodbe, ki ga posnamemo. Po poslušanju vseh avdioposnetkov  (v posamezni skupini), 

si zamislimo skupni konec zgodbe na podlagi poslušanih predlogov. Vsak otrok svoj del 

zgodbe tudi nariše (časovni trak). 

Prehod na naslednjo dejavnost:  

Študentka v svoji skupini otrokom pove, da bodo svojo zgodbo predstavili še drugim 

otrokom. 

2. dejavnost: otroci predstavljajo svoje konce zgodb 

Cilji druge dejavnosti: 

- otrok uvidi, da imajo lahko drugi drugačno mišljenje kot on sam; 

- otrok govorno nastopa pred drugimi. 

Potek dejavnosti: 

Na steno nalepimo fotografije posameznih prizorov. Od tam naprej nalepimo štiri puščice 

(predstavljajo štiri skupine), za katerimi sledijo slike otrok, ki predstavljajo njihovo 

nadaljevanje zgodbe. Skupina otrok, ki predstavlja svoj zaključek zgodbe, stoji ob steni poleg 



 

 

svojih slik, ostali otroci pa sedijo in so v vlogi poslušalcev. Nato se zamenjajo, tako da vsaka 

skupina predstavi svoj zaključek zgodbe. 

Prehod na zaključni del: 

Z otroki se usedemo v krog. Študentke se pogovarjajo o tem, ali jih še vedno zanima, kakšen 

je pisateljev konec zgodbe. Skupaj se odločijo, da pisatelju napišejo pismo.  

ZAKLJUČEK 

3. Dejavnost: otroci napišejo in pošljejo pismo 

Vsa štiri nadaljevanja zgodb odlepimo s stene in jih damo v kuverto, ki jo namišljeno pošljejo 

pisatelju. 

  



 

 

[Priloga 2]: PRIPRAVA 2. NASTOPA 

CILJI NASTOPA: 

Cilji vsebine: 

- ustvarjanje in izdelava nogavičnih lutk; 

- otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in     

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki. 

Cilji procesa:  

- otrok ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del razvija zmožnost 

domišljijske rabe jezika; 

- otrok uvidi, da imajo lahko drugi drugačno mišljenje kot on sam; 

- otrok spozna govorno in lutkovno nastopanje pred drugimi. 

UVODNA DEJAVNOST 

Cilj uvodne dejavnosti:  

- otrok si prikliče v spomin dogajanje prejšnjega nastopa. 

Opis poteka: 

Otrokom na računalniku pokažemo posnetek predstave iz prvega nastopa.  

Prehod na osrednji del:  

Študentka prebere pismo, ki ga je poslala Založba, da je pisatelj žal že umrl in da jim oni 

pošiljajo knjigo z zaključkom zgodbe. Sledi predstavitev pisatelja Maxa Velthuijsa. Zaključek 

slikanice preberemo na koncu nastopa. Sledi razdelitev otrok v tri takšne skupine, kot so bile 

oblikovane na prejšnjem nastopu. 

OSREDNJI DEL 

1. Dejavnost: izdelovanje nogavičnih lutk 

Cilji prve dejavnosti:  

- spodbujanje ustvarjalnosti, 

- spodbujanje jezikovne zmožnosti. 

Potek dejavnosti: 

S pomočjo risb, ki so jih otroci narisali, skupaj obnovimo zaključke zgodb. Nato si razdelijo 

vloge (Žabec, Račka, Pujs, Podgana). Ponudimo jim različne materiale (nogavice, gumbe, 

blago, volno, škarje, lepilo, flomastre …) za izdelovanje nogavičnih lutk. Uporabimo tehniko 

http://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Max+Velthuijs%22


 

 

lepljenja. Če lepilo ustrezno, uporabimo spenjač ali šivanke. Študentke otroke nagovorimo, da 

zgodbo zaigrajo s pomočjo nogavičnih lutk. Vsaka skupina si vzame čas za razdelitev vlog, 

vaje in poskusno uprizoritev zgodbe. 

Prehod na naslednjo dejavnost:  

Študentka v svoji skupini otrokom pove, da bodo svojo zgodbo predstavili še drugim 

otrokom. Pred tem vsi skupaj pripravimo gledališki oder (to je miza, čez katero napnemo 

pregrinjalo).  

 

2. Dejavnost: otroci predstavijo svoje konce zgodb 

Cilji druge dejavnosti: 

- otrok uvidi, da imajo lahko drugi drugačno mišljenje kot on sam; 

- otrok spozna govorno nastopanje pred drugimi. 

Potek dejavnosti: 

Vsaka skupina otrok uprizori zaključek s svojimi lastnimi nogavičnimi lutkami. Že prej 

zgodbe obnovijo po skupinah in si razdelijo vloge. Otroci zaključek zaigrajo v dialogih med 

lutkami. Če bi prišlo do zapleta, imamo študentke napisano besedilo. 

Prehod na zaključni del: 

Z otroki se usedemo v krog. Študentke se pogovarjajo o tem, ali jih še vedno zanima, kakšen 

je pisateljev konec zgodbe. 

ZAKLJUČEK 

3. Dejavnost: pravi zaključek zgodbe 

Študentka prebere knjigo z zaključkom zgodbe, ki jo je poslala založba. 

  



 

 

[Priloga 3]: PRIPRAVA 3. NASTOPA 

Cilji nastopa:  

- otroci poslušajo drug drugega; 

- ocenjujejo posnetke; 

- argumentirajo svoja stališča; 

- spoznajo pojme: spor in sporazum, stereotipi in predsodki, vživljanje in sočutje. 

 

UVODNA DEJAVNOST 

Otroke povprašamo, ali se spomnijo koncev zgodb, ki so jih odigrali na prejšnjem nastopu. 

Povemo jim, da si bomo najprej ogledali videoposnetke njihovih predstav, nato pa jih bomo 

ocenili in izdelali preprost grafični prikaz.  

OSREDNJI DEL  

1. Dejavnost: ocenjevanje predstav in izdelava grafičnega prikaza 

Cilj dejavnosti:  

- otroci poslušajo drug drugega, 

- ocenjujejo predstave s prejšnjega nastopa,  

- naredijo preprost grafični prikaz (diagram). 

Potek prve dejavnosti: 

Po ogledu videoposnetkov na steno prilepimo štiri plakate, za vsak posnetek en plakat, na 

katere bodo otroci prilepili svojo oceno posamezne predstave. Otroci predstave ocenjujejo s 

pomočjo smeškov (  - zelo mi je všeč,  - všeč mi je, - vseeno mi je,   - ni mi 

všeč). Hkrati, ko otrok poda oceno predstave, na svoj »mini« kartonček nariše enako oceno, 

kot jo je označil za določeno predstavo (za lažje delo po skupinah). Na plakatih bo razviden 

grafični prikaz (stolpčni diagram) otrokovih mnenj. 

Delitev v skupine s pomočjo igre »iskanje družine« 

Izberemo tri družine (žabe, race, zajci) in vsakemu otroku damo eno kartico. Otroci na naš 

znak, z zaprtimi očmi, začnejo na glas izgovarjati ime živali (žaba, raca, zajec), ki jo imajo na 

svoji kartici in tako poskušajo najti ostale člane družine. Vsaka skupina se nato usede v 

določen del igralnice (ali predsobe), da se skupine ne motijo med seboj.   

 

  



 

 

2. Dejavnost: pogovor in igre 

-  o otrokovem mnenju o nadaljevanih zgodbah, 

- o sporu in sporazumu, 

- o stereotipih in predsodkih, 

- o pojmih in predstavah, ki spodbujajo vživljanje in sočutje. 

 

Cilj dejavnosti:  

- otroci poslušajo drug drugega, 

- argumentirajo svoja stališča, 

- spoznajo pojme: spor in sporazum, stereotipi in predsodki, vživljanje in sočutje. 

Potek dejavnosti: 

Nadaljevanje zgodb (izvajajo vse tri skupine – žabe, race, zajci): 

Vprašanja, s katerimi spodbujamo razmislek o nadaljevanjih zgodbah: 

- Katera zgodba ti je bila najbolj, najmanj všeč? (v pomoč so nam »mini« kartončki) 

- Kaj ti je bilo všeč pri zgodbi?  

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

- Kaj ti ni bilo všeč in zakaj?  

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

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

 

Skupina 1 – ŽABE: spor in sporazum 

Igra: »Prinesita dva zamaška« 

Dva otroka na rahlo zvežemo skupaj za roki in nogi. Njuna naloga je, da eden izmed para 

prinese rdeč zamašek, drugi pa modrega. Zamaške razporedimo, kot je prikazano na skici.  

 

 

 

 

 

Ko z igro zaključimo, se pogovorimo o tem, kako so rešili nalogo. Otrokom povemo, da 

poznamo zgodbo o dveh oslih in senu, ki sta se znašla v podobni situaciji. O njej 

pripovedujemo. 

Legenda:  

   Otrok 

   Moder zamašek 

   Rdeč zamašek 

 



 

 

»Dva osla in seno« 

Dva osla sta privezana s skupno vrvjo. Ob vsakem oslu je majhen kupček sena. Vsak osel 

poskuša doseči svoje seno, vendar je vrv prekratka, da bi lahko oba hkrati jedla. To ju strašno 

razjezi in začneta močno vleči vsak na svojo stran. Skačeta, ritata in vlečeta, vendar brez 

uspeha. Nato utrujena sedeta, da bi se odpočila in razmislila o vsem. Naenkrat pa se 

spogledata in obema pade na pamet rešitev: »Seveda najprej bova šla skupaj do prvega 

kupčka sena in ga skupaj pojedla, zatem bova skupaj pojedla še drug kupček sena.« 

Vprašanja, s katerimi spodbujamo razmislek o možnih rešitvah sporov, so: 

- Ali je tudi v pravljici »Žabec in tujec« prišlo do kakšnega spora? 

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

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

 

Študentke, ki hospitirajo, zapisujejo izjave in odgovore otrok na plakat, ki ga nato obesimo na 

oglasno desko (tako bodo tudi starši imeli priložnost videti konkretne izjave in razmišljanja 

njihovih otrok o temah, ki jih v vsakdanji pogovor ne vključujemo pogosto).  

Skupina 2 – RACE: stereotipi in predsodki 

Igra: »Ali imaš rad prijatelje? Kakšne pa?« 

Izvedba: Otroci sedijo v krogu. Na začetku študentka stoji v krogu, saj en stol manjka. 

Študentka vpraša enega izmed otrok: "Ali imaš rad/a prijatelje?  (Ta odgovori: "Ja.") "Kakšne 

pa?" Otrok na primer odgovori: "Takšne, ki radi plešejo, ne marajo čokolade, posojajo igrače, 

nosijo očala, so preboleli rdečke, imajo dolge lase ..." Vsi tisti otroci, ki mislijo, da imajo 

navedeno lastnost, vstanejo in zamenjajo prostor. Kdor je na sredini, se medtem poskuša 

usesti na enega izmed praznih stolov. Zdaj zastavlja vprašanje otrok, ki ostane brez svojega 

stola. 

Sledi pogovor o tem, ali imamo vsi radi iste prijatelje, po katerih lastnostih se razlikujejo, 

kako je bilo v knjigi, ali so se vse živali med seboj imele rade … 

Dodatna vprašanja, ki spodbujajo razmislek o stereotipih in predsodkih (vezana na knjigo), 

so: 

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

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



 

 

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

vedela? 

- Kakšna je bila Podgana v resnici? 

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

Pujskove goreče hiše in rešila Zajčka iz reke? 

SKUPINA 3 – ZAJCI: Pojmi in predstave, ki spodbujajo vživljanje in sočutje 

Igra: »Vojna (poiščite tiste, ki jim pripadate)« 

Vsi otroci zaprejo oči in čakajo, da jim na čelo prilepimo barvno piko, in sicer vsaj dvema 

otrokoma enako. Vsak kot igralnice oz. garderobe označimo z drugačno barvo in tako 

naredimo zaklonišča, v katera se otroci z enako bravo zatečejo. Otrokom povemo, da se bo 

kmalu oglasila sirena, ki bo opozorila na začetek vojne. Na znak sirene otroci odprejo oči, 

vsak mora najti svojo skupino (tiste, ki jim pripada) in z njimi oditi v njihovo zaklonišče. 

Razvrščajo se v popolni tišini, sporazumevajo pa se z gestami, mimiko ... Otroci lahko 

pomagajo drug drugemu, vendar brez besed. 

Vprašanja, ki spodbujajo razmislek o pojmih in predstavah ter sprožajo vživljanje in sočutje: 

- Kdo je tujec? 

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

- Kdo je drugačen?  

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

- Kako bi se počutil? Kako bi se obnašal? 

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

sprejeli kot prijatelja? 

ZAKLJUČEK  

Vsi otroci in študentke sedimo v krogu. Ena izmed študentk v roki drži klopčič volne in 

otrokom pove navodila igre: »Volno si podajamo med sabo in ko jo dobiš, poveš, kaj ti je bilo 

danes najbolj všeč, kaj ti ni bilo všeč, v čem si užival …« Na koncu dobimo prepleteno 

mrežo. Otrokom povemo, da ta mreža predstavlja naše prijateljstvo, ki je v življenju zelo 

pomembno. Za konec zapojemo pesem Mi se imamo radi. 

  



 

 

[Priloga 4]: PRIPRAVA 4. NASTOPA 

CILJI NASTOPA: 

- otroci spoznavajo sebe, 

- otroci spoznavajo razlike in podobnosti med seboj in vrstniki. 

UVODNA DEJAVNOST: 

Cilj uvodne dejavnosti: 

- spoznavanje sebe in drugih. 

Potek dejavnosti: 

Z otroki se pogovorimo o prejšnjem srečanju. Zastavljamo jim vprašanja, kot so: Kaj 

predstavlja plakat? Kaj je to spor? Kdo je tujec? Kaj je strah? Nato se razdelimo v dvojice s 

pomočjo igre DA/NE. Na podlagi zastavljenih vprašanj otroci odgovorijo z DA ali NE. Tisti 

otroci, ki so odgovorili na vprašanja z NE, so ena skupina, otroci, ki so na vprašanja 

odgovorili z DA, pa so druga skupina. Tako imamo dve skupini in otroke lahko razdelimo v 

dvojice. Vsaka dvojica je sestavljena iz odgovora DA in NE. V parih se otroci drug drugemu 

predstavijo in se opišejo (povedo ime, kaj radi počnejo, česa ne marajo <…). Potem se pari 

predstavijo tudi ostalim otrokom v skupini. 

OSREDNJI DEL:  

1. Dejavnost: nariši portret sebe (avtoportret) 

Cilj dejavnosti: 

- risanje svojega obraza in prepoznavanje portretov drugih otrok. 

Potek dejavnosti: 

Uporabili bi tehniko slikanja z čopiči in barvami. Najprej študentke pokažemo, kako to 

poteka. Otrokom pokažemo avtoportret ene izmed študentk in jih sprašujemo:  

Kaj je to?  

Kdo je na sliki?  

Ali je podobna komu izmed skupine ali nam? 

Ko otroci odgovorijo na vprašanja in ugotovijo, kdo je na sliki, študentka pove, kaj je to 

avtoportret. Vsak otrok s pomočjo ogledala nariše svoj portret, nato pa jih razstavimo 

(pripnemo jih s »klinčki« na vrvico). Otroci nato poskušajo ugotoviti, kateri portret pripada 

komu. To storimo tako, da otroci stojijo pred razstavljenimi avtoportreti. Ene izmed študentk 



 

 

nato pokaže na izbrano sliko (prvo) in pokliče želenega/naključnega otroka. Ta poskuša 

ugotoviti, kdo je na sliki.  

 

2. Dejavnost: izdelovanje telesne lutke 'jaz' 

Cilj dejavnosti: 

– otrok preslika sebe na blago, spoznava sebe in svoje lastnosti. 

Potek dejavnosti: 

Otroci v paru drug drugega obrišejo na blago (rjuha/vrteks) in izrežejo svoj obris/lutko. Otroci 

na svojo lutko narišejo s flomastri, kaj imajo radi (kaj radi jedo, delajo…). Da bo lutka 

gibljiva in pritrjena na otrokovo telo, jo pritrdimo tako, da naredimo luknje v vrteks (za prste 

in stopala), skozi katere bodo otroci držali lutko.   

Materiali: blago ali vrteks, flomastri, škarje, elastike, sponke, ogledala, barve, čopiči, papir, 

vrv in ščipalke. 

ZAKLJUČEK 

Cilj: 

- otrok dojame, da je vsak posameznik pomemben, edinstven in pripada družbi. 

Potek dejavnosti: 

Vsaka lutka se predstavi. V ozadju bi pripravile živahno glasbo, ob kateri se igramo pokaži, 

kaj znaš. 

  



 

 

[Priloga 5]: PRIPRAVA 5. NASTOPA 

CILJI NASTOPA:  

Cilji procesa: 

– otrok si pridobiva izkušnje s prepoznavanjem razlik in podobnosti med njim in drugimi; 

– otrok se sooči s kulturnimi razlikami med različnimi regijami v Sloveniji in različnimi 

kulturami izven Slovenije. 

Operativni cilji: 

Otrok: 

– si ob ponovnem »branju« njihovih knjig osveži spomin, se spomni zgodbe in jo podoživi; 

– ugotavlja katera lutka pripada določenemu otroku; 

– se priključi vlaku različnosti in pri dejavnosti sodeluje; 

– prisluhne branju pisma in sodeluje v pogovoru; 

– poišče prijatelja, ki ima enako barvo krogca kot on; 

– spozna igro, ki je značilna za določeno regijo, in se jo nauči igrati; 

– na računalniku poskuša poiskati značilne lastnosti določene regije (oblačila, ples, glasba); 

– prisluhne pesmicam in poskuša ugotoviti v katero regijo spadajo ter kakšen je njihov 

naslov; 

– zapleše slovenski ljudski ples oz. se ga nauči, če le tega še ne zna. 

UVODNA DEJAVNOST 

Z otroki preberemo knjige, ki so jih izdelali na prejšnjem nastopu (knjige prikazujejo 

nadaljevanje in konec zgodbe otrok). Anja drži knjigo v rokah, jo kaže otrokom in jo lista. 

Otrok, ki ima v roki žogico, pripoveduje, kaj se na sliki dogaja. Če ne ve, lahko žogico poda 

naprej. Na ta način obnovimo zgodbo na zabaven način, da si otroci osvežijo spomin, se 

zgodbe spomnijo in jo podoživijo. 

Prehod na naslednjo dejavnost 

Igramo se igro ugani, komu pripadam. Urša v igralnico nosi telesne lutke, ki so jih izdelali 

otroci na prejšnjem nastopu. Nosi jih posamično. Urša v rokah drži telesno lutko, Anja in 

Marko pa jo prekrivata s pregrinjalom. Postopoma odkrijeta glavo, noge, roke … Med tem pa 

otroci skušajo ugotoviti, komu lutka pripada, kaj vidijo na njej … Lutke obesimo na vrvico v 

igralnici. 

Prehod na osrednji del 



 

 

Po končani dejavnosti z otroki ugotovimo, da smo si med seboj različni, zato jih študentje 

povabimo, da se nam pridružijo na »vlaku različnosti«. Otroci se postavijo v kolono in tako 

animirajo »vlak«. Na vsaki postaji študent visoko v zrak dvigne znak za postajo. Znak 

naredimo v naprej. Izdelan je iz palice, na kateri je pritrjena slika za določeno postajo (če bo 

na sliki narisan sladoled, bodo tam izstopili otroci, ki ga imajo radi, če bodo narisani temni 

lasje, tam izstopijo tisti otroci, ki jih imajo itd.). Naš vlak potuje od dežele do dežele. Ustavi 

se ob pisku na piščalko. Na postaji izstopijo tisti otroci, ki se jim zdi, da sodijo vanjo. Ti se 

med sabo pozdravijo na kakršen koli način (objem, si pokimajo, stisk roke, nasmešek …). 

Nato se vrnejo na vlak. 

Pripravljenih imamo več postaj, kot npr.: dežela sladoleda; dežela voznikov; dežela očal; 

dežela čokolade; dežela copatov; dežela dečkov; dežela deklic; dežela otrok, ki živijo v bloku; 

dežela otrok, ki živijo v hiši; dežela tistih, ki radi hodijo v vrtec. Vmes vključimo tudi postaje, 

ki se navezujejo na kulturne atribute, kot npr.: dežela otrok, ki prepoznajo besedo v tujem 

jeziku (good morning, stand up); dežela otrok, ki razumejo stavek v romskem jeziku (Mande 

hile but prijatli, i tu hinjas mro prijatlo – Imam veliko prijateljev, med njimi si tudi ti); dežela 

otrok, ki prepoznajo zastavo (romsko, hrvaško). 

Prehod na naslednjo dejavnost 

Ko se vlak »različnosti« vrne nazaj v vrtec, si z otroki preberemo pismo, ki nam ga je poslala 

Podgana. V njem piše, da sama veliko potuje, zato je spoznala že velik del Slovenije. Pismu je 

priložen tudi (prazen) zemljevid Slovenije, ki ga pogledamo. 

Delitev v skupine 

Vsak otrok žreba svoj barvni krog, ki predstavlja določeno regijo/kraj v Sloveniji (zelen – 

Primorska; rumen – Prlekija in rdeč – Dolenjska). Ko ima vsak otrok svoj listek, poišče 

prijatelje, ki imajo isto barvo kot oni. Po končani delitvi tako nastanejo trije vlaki, kjer vsak 

študent vodi svojega. 

  



 

 

OSREDNJI DEL 

Vsak vlak odpelje do določene postaje (regije). Na vsaki postaji se otroci naučijo igro, ki je 

značilna za tisto regijo. Preden se naučimo igro, jih povabimo, da skupaj na internetu 

pobrskamo, kje v Sloveniji se regija nahaja, da bomo to lahko označili na zemljevidu, ki ga 

imamo ves čas s seboj. Pobrskamo tudi za značilnimi plesi in oblačili … Ko končamo z 

brskanjem po spletu, se naučimo igro. 

Igra značilna za Primorsko: Orehe metat 

Na tleh označimo krog, kamor položimo orehe. Vsak otrok ima v roki 1 oreh. Stoji nad 

kopico orehov in v višini prsi drži svoj oreh, ki ga nato spusti. Tisti orehi, ki zletijo iz kroga, 

so njegovi. Igramo se toliko časa, dokler ne zmanjka orehov. Igro večkrat ponovimo. 

Igra značilna za Prlekijo: Ali je kaj trden most? 

Dva od igralcev si stopita nasproti in se primeta za roke. Tako naredita »most«. Dogovorita 

se, kaj bo kateri predstavljal (jabolko, zlato kočijo, avto …), vendar ju pri tem ostali igralci ne 

smejo slišati. Ostali igralci se postavijo v kolono in se primejo drug drugega za ramena. Prva 

v koloni je lokomotiva, ki vodi ostale po prostoru. Ko pridejo do mostu, vsi skupaj vprašajo: 

»Ali je kaj trden most?« Most odgovori: »Kot kamen, skala,  kost.« Otroci vprašajo: »Ali gre 

lahko naša vojska skoz'?« Most odgovori: »Če nam zadnjega pustite.« Otroci: »Samo, če ga 

ulovite.« Most dvigne roke in kolona, gre naprej pod rokami, pri zadnjem otroku pa most 

spusti roke in ga ujame. Most vpraša ujetega: »Kaj imaš rajši: jabolko ali kočijo?« Ujeti se 

odloči za en predmet in se postavi za tisti del mostu, ki predstavlja ta predmet. To se ponavlja, 

dokler ne ujameta zadnjega otroka oziroma lokomotive. Ko ga ujameta, ga rahlo potiskata 

levo in desno in štejeta dneve v tednu: ponedeljek, torek … Lokomotiva pri tem poskuša 

pobegniti. Na koncu tudi lokomotiva izbere med dvema predmetoma in se pridruži ostalim, ki 

so se zvrstili v koloni na vsaki strani mostu. Trdno se primejo med seboj in začno vleči. Vsak 

del mostu s svojo ekipo vleče v svojo smer. Skupina, ki uspe obstati na nogah, je zmagovalka. 

Opomba: V primeru da za igro ne bo prostora ali v primeru da se igra izkaže za nevarno, 

bomo uporabili drugo igro, in sicer osliček kdo te jaha ali igrico rihtarja bit'. 

Igra značilna za Dolenjsko (Romi): Forčkovo – skrivalnice 

Določimo otroka, ki bo iskal predmet, zato ga pošljemo ven. Ostale otroke povabimo, da 

skupaj skrijejo predmet. Ko ga skrijejo, lahko otrok, ki je zunaj, prične z iskanjem. Med tem 

mu otroci s ploskanjem pomagajo pri iskanju. Bolj glasno kot ploskajo, bližje je iskanemu 

predmetu. Ko predmet najde, reče pič – pač. Nato lahko igro ponovimo še z ostalimi otroki. 



 

 

Prehod na naslednjo dejavnost 

Z vlakom se pripeljemo nazaj v našo igralnico. Otroke povabimo, da stoje sklenemo velik 

krog. 

 

ZAKLJUČEK 

Postavimo se v krog, študent nam zaigra tri pesmi, ki so značilne za posamezno regijo. Otroke 

po vsaki zaigrani pesmi vpraša, v katero regijo, ki so jo spoznali, pesem sodi. Vsi otroci lahko 

ugibajo, katero pesem je zaigral in kam sodi. Nato sklenemo krog in zaplešemo slovenski 

ljudski ples Bela, bela lilija (za deklice) oz. Črni, črni tulipan (za dečke). Če otroci plesa in 

pesmi ne poznajo, se je naučimo, saj je preprosta in hitro razumljiva. 

Potek plesa: Otroci sklenejo krog ter določijo otroka, ki bo plesal znotraj kroga. Otroci se 

začnejo vrteti v krogu in zraven prepevajo: »Bela, bela lilija v krogu pleše deklica, deklica se 

okrog vrti pa si en'ga izvoli, poskoči en krat, poskoči dva krat, zapri oči pa si en'ga izvoli (če 

je v krogu deklica) ali Črni, črni tulipan, v krogu pleše deček sam, deček se okrog vrti pa si 

eno izvoli, poskoči en krat, poskoči dva krat, zapri oči pa si en'ga izvoli (če je v krogu fant).« 

Ko deček ali deklica z zaprtimi očmi izbereta nekoga, ga skušata prepoznati samo s tipanjem 

(las, rok, puloverja ipd.). 

 

 


