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POVZETEK  

V Vrtcu Šentvid, v Enoti Sapramiška, smo študenti 3. letnika v zimskem semestru izvajali 

Projekt medkulturne vzgoje v jezikovno in etnično heterogenih oddelkih. Namen projekta je 

bil ozavestiti otroke o sprejemanju oziroma nesprejemanju drugačnosti, s socialnimi igrami 

krepiti zavest o njihovi lastni raznolikosti ter okrepiti etično razsojanje s pomočjo 

induktivnega pristopa (Kroflič, 2007). Projekt sem spremljala oziroma evalvirala. 

V diplomski nalogi Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu sem se raziskovanja lotila s kavzalno-

neeksperimentalno metodo. Raziskovanje temelji na analizi več dejavnosti projekta 

medkulturne vzgoje, vključuje analizo video-posnetkov, lastno opazovanje, zapisovanje in 

evalviranje. Skozi diplomsko nalogo sem preverjala ustreznost metodičnega pristopa, pri 

katerem se otroci soočajo s problemskimi situacijami, jih spoznavajo ter skušajo najti rešitve 

konfliktnih situacij, ki zadevajo raznolikost oz. medkulturnost. Skozi vse dejavnosti projekta 

smo želeli, da otroci sprva najprej prepoznajo in zatem doživljajo podobnosti in razlike med 

otroki kot pozitivne izkušnje, oz. kot prednost; na ta način smo ustvarjali temelje kulturne 

strpnosti. Obenem pa smo spodbujali kritično mišljenje in etično razsojanje ter ustvarjanje 

različnih rešitev problemske situacije in prepoznavanje nenasilnih poti reševanja spora 

oziroma ustvarjanja sporazuma. 

Namen projekta je oceniti, v kolikšni meri so bili skozi projekt uresničeni vsebinski in 

procesni cilji posameznih nastopov ter projekta medkulturne vzgoje kot serije zaporednih 

dejavnosti oz. nastopov. Menim, da so bili naši zastavljeni cilji uresničeni. Otroci so nam 

sledili z raznimi vprašanji, z zavzetostjo za delo, z igro, z ustvarjanjem, z razmišljanjem in s 

prepoznavanjem problemskih situacij. Tako smo skupaj prišli do ugotovitve, da moramo 

raznolikost sprejeti kot prednost in jo tako tudi doživljati. Spoznali smo, da je dobro, da 

kritično razmišljamo, le tako bomo skupaj prišli do različnih rešitev problemskih situacij. 

Ugotovili smo, da lahko prepoznamo nenasilne poti reševanja spora in jih tudi sporazumno 

rešimo. Otrokom smo skozi dejavnosti zagotavljali veliko izkušenj, da smo »vsi različni na 

različne načine«. Na dolgi rok ta pristop otrokom omogoči oblikovanje pozitivnega odnosa do 

raznolikosti, na ravni vrtca pa oblikovanje notranje kulture, ki jo obeležuje prizadevanje za 

dejavno strpnost. 

Ključne besede: vrtec, medkulturna vzgoja, induktivni pristop, aktivna strpnost. 
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ABSTRACT 

Third year students have been performing in winter semester a project called intercultural 

education in language and ethnically heterogeneous classes. Project was performed in 

kindergarten Šentvid, unit Sapramiška. The purpose of this project was to raise awareness of 

children about acceptation or not acceptation of difference, to promote awareness of their own 

diversity with social games and to strengthen the ethical judgment using an inductive 

approach (Kroflič, 2007). I have followed and evaluate the project. 

In my diploma project intercultural education in kindergarten, I have used causal-

nonexperimental method for research. Research is based on analysis of multiple activities of 

project intercultural education, includes analysis of video material, own observation, written 

notes and evaluation. Thru my diploma I have verified the use of methodic approach, in which 

the children are faced with problems of possible conflicts in intercultural environment and try 

to find a feasible solution. The project was focused on getting to know and then to experience 

similarities and differences between children as positive experience and advantage; we have 

created the foundation of cultural tolerance. At the same time, we have encouraged critical 

thinking and ethical judgment and creation of different problem situations and identifying 

non-violent ways of resolving the dispute and the creation of the agreement. 

The purpose of the project is to assess the extent to which the project is implemented through 

the content and process objectives of individual performances and intercultural education 

project a series of successive operationsappearances. I believe that our objectives were 

achieved. The children followed us with a variety of issues, with the commitment to work 

with the game, creating, thinking and identification of problem situations. Thus, we come to 

the conclusion that we must accept diversity as an asset and thus also to experience. We have 

learned that it is good to think critically, just so together we come up with different solutions 

of problem situations. We have found that we can recognize non-violent ways of resolving the 

dispute and save them in agreement. We provide to children through the activities a lot of 

experience, that we are "all different in different ways." In the long run, this approach will 

enable the children to a positive attitude towards diversity at the level of kindergarten, the 

creation of an internal culture that marks the efforts of active tolerance. 

Keywords: kindergarten, intercultural education, inductive approach, active tolerance. 
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1 UVOD 

Živimo v družbi, ki je raznolika. Naloga vzgojiteljev je, da s pomočjo pristopov medkulturne 

vzgoje pomagamo otrokom razumeti raznolikost in jo spoštovati. 

V Vrtcu Šentvid, v Enoti Sapramiška, smo študenti 3. letnika v zimskem semestru izvajali 

Projekt medkulturne vzgoje v jezikovno in etnično heterogenih oddelkih. Namen projekta je 

bil ozavestiti otroke o sprejemanju oziroma nesprejemanju drugačnosti, obenem pa s 

socialnimi igrami krepiti zavest o njihovi lastni raznolikosti. Projekt sem spremljala oziroma 

evalvirala. 

Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu smo zasnovale na literarni vsebini − otroški slikanici 

Maxa Velthuijsa Žabec in tujec. Knjiga je bila naša rdeča nit skozi celoten projekt (skozi vse 

nastope). Vse dejavnosti, igre, razna razmišljanja, reševanja problemskih situacij, lutkovne 

predstave in druge metode so se navezovali na sporočila knjige. Skozi literarno besedilo 

knjige se otroci najprej srečajo s situacijo prihoda tujca, ki sproža nasprotujoče reakcije 

»domačinov«, zatem so skušali sami, v manjših skupinah, ustvariti več zaključkov zgodbe, 

kasneje so jih predstavili, se pogovarjali o njih in jih vrednotili; v drugem delu projekta pa so 

ustvarjali situacije, ki so omogočale doživljanje raznolikosti. 

Raziskovanje sem utemeljila na kavzalno-neeksperimentalni metodi. Uporabljamo jo, kadar 

pojasnjujemo obstoječe stanje oziroma iščemo vzroke za obstoječe stanje, za zbiranje 

podatkov pa uporabljamo različne tehnike (anketo, preverjanje znanja, opazovanje). Otroci so 

bili ves čas vključeni v različne tehnike evalvacije, ki so temeljile na njihovih odgovorih, 

idejah, predlogih in zaključkih. 

Z navedenimi dejavnostmi sem želela spodbuditi strokovne delavke vrtca, vzgojitelje, starše 

in tudi druge k sodelovanju v Projektu medkulturne vzgoje. Ob vsem tem sem želela v vrtcu 

spodbujati strpnost, upoštevanje drugačnosti in naklonjenost do drugih. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 MEDKULTURNOST V KURIKULUMU ZA VRTCE 

Eden od ključnih globalnih ciljev področja »družbe« v Kurikulumu za vrtce (1999) 

predvideva vključevanje otrok v širše družbeno okolje (vključevanju v kulturo v kateri 

živimo) ob postopnem spoznavanju samega sebe in bližnjega družbenega okolja. Osnovo za 

vzgajanje medsebojne strpnosti in spoštovanja drugačnosti pridobimo z vključevanjem v 

lastno kulturo in nacionalno tradicijo, zgodnjim seznanjanjem z drugimi kulturami in 

civilizacijami. Ključ življenja, dela in dejavnosti v vrtcu za učenje otroka so razne igre, pesmi, 

rime, šaljivke, izštevanke, uganke, besedne igre, pravljice ... (Marjanovič Umek, 2001, str. 

145). 

Otroku moramo omogočiti občutek pripadnosti, ustvarjati prijetno vzdušje in omogočiti 

vzpostavljanje vezi med vrtcem in družinskim okoljem. Z vsakdanjim življenjem v vrtcu, 

vsakdanjo rutino, dogodki, rituali, dnevnim redom itn., je to mogoče (Marjanovič Umek, 

2001). 

V poglavju, ki opredeljuje načela Kurikuluma za vrtce je opredeljeno, da mora otrok v vrtcu 

dobiti konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel, 

upoštevanja otroka kot posameznika in spoštovanja zasebnosti. Ob vsem tem pa mora v 

vsakdanje življenje, delo in dejavnosti v vrtcu omogočiti razvijanje občutka varnosti in 

socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakosti in nediskriminiranosti (glede na spol, 

socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno konstitucijo itn.). Zato mora otrok osvojiti 

osnovna pravila vedenja in komuniciranja, ki izhajajo iz pojmovanja svobode posameznika 

kot neomejevanja svobode drugih, in imeti veliko možnosti za razvijanje kritičnega duha, 

osebnih odločitev in avtonomne presoje (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 11). 

V vrtcu je treba pri različnih dejavnostih ustvariti demokratično vzdušje, ki spodbuja 

pozitivne procese v skupini in se postavlja po robu negativnemu. Dejavnosti naj bodo 

zastavljene tako, da otroke spodbujajo k sodelovanju, ki pa ne vodi v skupinsko rutino, 

prisilno prilagajanje ter negiranje avtonomnosti posameznika. Otrok se mora zgodaj navaditi 

na možnost izbire (v zvezi z vsakdanjim življenjem, delom in vsemi dejavnostmi v vrtcu) in 

sodelovanja pri načrtovanju, oblikovanju in sprejemanju odločitev ter pri delitvi odgovornosti 

za skupno sprejete odločitve (Marjanovič Umek, 2001, str. 145). 
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Krek in Metljak (2011) sta v novi Beli knjigi zapisala, da so ključna načela predšolske vzgoje 

v vrtcih usklajena s splošnimi načeli celotne vzgoje in izobraževanja. 

Rezultati raziskave, ki so jih podali vzgojitelji o vlogi, nalogah in ciljih vrtca in predšolskega 

kurikuluma, so pokazali, da so najpomembnejše naloge vrtca vzgoja otrok k samostojnosti, 

pomoč staršem pri vzgoji ter zagotavljanje priložnosti za igro in druženje z vrstniki. 

Izpostavili so tudi nekatere cilje kurikuluma, kot so spodbujanje otrokovega zaupanja vase, 

samostojnost pri izbiri in odločanju ter strpnost in spoštovanje drugih. Raziskave so pokazale, 

da je strokovna usposobljenost najpomembnejša determinanta uspešnega opravljanja poklica 

vzgojitelja (Krek in Metljak, 2011). 

Raba in poučevanje tujega jezika se pomika v zgodnejše obdobje. Že v predšolskem obdobju 

se otroci srečajo s prvim tujim jezikom. Razlog za predčasno učenje in rabo tujega jezika so 

kasneje uspešni govorci v več tujih jezikih. Delovanje sodobne družbe, temelj strpnosti med 

jezikovnimi skupinami in narodi ter obenem najzaneslivejša pot k udejanjenju medkulturnosti 

je načelo večjezičnosti. Izraža se v razumevanju in spoštovanju različnosti in drugačnosti. Na 

trgu dela v širšem evropskem in svetovnem merilu večjezičnost posamezniku ponuja več 

možnosti pri iskanju zaposlitve (Krek in Metljak, 2011). 

Vzgojitelji se moramo držati tudi načela enakih možnosti. Vsem otrokom je potrebno 

zagotoviti možnosti za optimalen razvoj, pri tem pa moramo upoštevati značilnosti 

starostnega obdobja in individualne razlike v razvoju (med enako ali podobno starimi otroki, 

razlike med deklicami in dečki ter razlike med otroki, ki so povezane z njihovim socialno-

kulturnim in jezikovnim okoljem) (Krek in Metljak, 2011). 

Načelo demokratičnosti in pluralizma 

Načelo demokratičnosti (Kurikulum za vrtce, 2008, str. 11) predvideva naslednje ciljne 

opredelitve: 

- različni programi, 

- različni teoretski pristopi in modeli, 

- različne metode in načini dela s predšolskimi otroki v vrtcu, 

- čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti, 

- fleksibilnost v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu (Kurikulum za 

vrtce, 2008). 



Mojca, Erman: Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  
 

4 
 

Prvo načelo kurikuluma govori o tem, da kot vzgojiteljica pri otroku sprejmeš različnost, tako 

da vse otroke sprejmeš ne glede na spol, starost, vero ... Otrokom ponudiš čim bolj pester 

izbor vsebin in dejavnosti, da otroci med njimi izbirajo. Delo v vrtcu organiziraš čim bolj 

smiselno glede na situacijo (dnevni red prilagodiš trenutnim razmeram, npr. če je v skupini 

otrok, ki ima rojstni dan, spremeniš dnevni red, ga prilagodiš situaciji). Načelo 

demokratičnosti in pluralizma pomeni, da je vsak otrok individuum zase ter potrebuje različne 

pristope in metode. 

Vsem staršem mora država zagotoviti možnost, da svoje otroke vključijo v enega izmed 

programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih. Za svojega otroka imajo starši pravico izbirati 

program, ki je v skladu z njihovimi in otrokovimi interesi ter potrebami (Krek in Metljak, 

2011). 

Menim, da je načelo demokratičnosti in pluralizma uvod v naslednje pomembno načelo, 

načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma. 

Načelo enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma 

Načelo enakih možnosti (Kurikulum za vrtce, 2008, str. 12) predvideva naslednje ciljne 

opredelitve: 

- omogočanje enakovrednih pogojev za optimalen razvoj vsakega otroka, 

- upoštevanje značilnosti starostnega obdobja, 

- upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju, 

- strokovno čim širše in fleksibilno zagotavljanje pogojev za stalno ali občasno 

vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v življenje in delo rednih 

oddelkov v vrtcih, 

- upoštevanje skupinskih razlik (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni 

nazor ipd.) in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje, 

- upoštevanje načela različnosti in multikulturalizma na ravni izbora vsebin, dejavnosti 

in materialov, ki naj otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta 

(stvari, ljudi, kultur) (Kurikulum za vrtce, 2008). 

Kot bodoča vzgojiteljica razmišljam, da navedeno načelo govori o tem, da kot 

vzgojiteljica/vzgojitelj upoštevaš, da so otroci med seboj različni. Da bi vsem ponudili enake 

možnosti za razvoj, moramo vzgojno delo individualizirati ter vanj vnesti medkulturne 
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vsebine, hkrati pa moramo ponuditi tudi diferencirano obravnavo. Načelo multikulturalizma 

pomeni prepoznavanje različnih kultur, načelo individualizacije pa pomeni, da ponudiš vsem 

enake možnosti, tudi npr. otroku s posebnimi potrebami. 

Krek in Metljak (2011) pravita, da je potrebno vsem otrokom zagotoviti možnost za 

optimalen razvoj in pri tem upoštevati značilnosti starostnega obdobja, individualne razlike v 

razvoju med enako in podobno starimi otroki, razlike med deklicami in dečki ter razlike med 

otroki, ki so povezani z njihovim socialno-kulturnim in jezikovnim okoljem. 

2.2 GLOBALNI CILJI NA PODRO ČJU DRUŽBE 

Kurikulum (2008) med drugim navaja, katere dejavnosti so primerne za uresničevanje 

globalnih ciljev s področja družbe za različna starostna obdobja in kakšna je vloga odraslih pri 

uresničevanju teh ciljev ter izvedbi načrtovanih dejavnosti. Med cilji, ki so relativni za projekt 

medkulturne vzgoje, so naslednji: 

»Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in 

vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, 

kulturno poreklo, veroizpoved itn.« (Kurikulum za vrtce, 2008, str. 50). 

V prvem projektu medkulturne vzgoje smo ustrezno temu cilju vsem otrokom nudile možnost 

za vključevanje, udejstvovanje in sodelovanje v dejavnostih. Vsi otroci so imeli enake 

možnosti, da so se lahko dobro počutili in doživljali vrtec kot okolje, v katerem so enake 

možnosti za vse. Ta prvi cilj smo dosegle skozi dejavnosti, ki so se iz dejavnosti v dejavnost 

med seboj prepletale. 

Drugi cilj se nanaša na »spoznavanje samega sebe in drugih ljudi« (Kurikulum za vrtce, 2008, 

str. 50). 

V projektu smo s tem ustrezno zagotovili, da otroci najprej spoznajo sebe, potem druge in šele 

potem prepoznavajo razlike in podobnosti med seboj. Stremele smo k sprejemanju razlik kot 

prednosti, v proces smo vključevale tudi sebe in naše razlike, da bi jim lažje približale tako 

razlike kot sprejemanje in prepoznavanje prednosti. 

Naslednji cilj govori o »oblikovanju osnovnih življenjskih navad in spoznavanju razlik med 

življenjskimi navadami naših in drugih kultur ter med različnimi družbenimi skupinami« 

(Kurikulum za vrtce, 2008, str. 50). 
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V projektu smo tretji cilj povezovale z drugim. Prepoznavali smo razlike med seboj in prav 

tako smo spoznavali razlike med drugimi kulturami in različnimi družbenimi skupinami. 

Predstavile smo kraje, iz katerih prihajamo, in ob tem predstavile naše posebnosti in razlike. 

Prepoznavali smo tudi druge kulture in se jim približali. 

Naslednji cilj govori o »spoznavanju ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter 

spoznavanju medkulturnih in drugih razlik« (Kurikulum za vrtce, 2008, str. 50). 

V projektu smo četrti cilj povezovali s prejšnjima dvema, ko smo spoznavali ožje in širše 

okolje družbenega in kulturnega porekla, medkulturne in druge razlike. 

Naslednji cilj govori o »spodbujanju občutljivosti za etično dimenzijo različnosti« 

(Kurikulum za vrtce, 2008, str. 50). 

V okviru petega cilja smo otroke preko dejavnosti spodbujale k iskanju in prepoznavanju 

razlik. S pomočjo primerov, ko smo vključevale tudi same sebe, smo poizkušale doseči, da 

bodo razlike med nami sprejete kot prednost in seveda nekaj novega, nevsakdanjega, a 

zanimivega. 

Predzadnji cilj na področju družbe govori o »oblikovanju osnove za dojemanje zgodovinskih 

sprememb; spoznavanju, da se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo, in 

možnosti seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami« (Kurikulum za vrtce, 2008, str. 50). 

Zadnji cilj projekta govori o »seznanjanju z varnim in zdravim načinom življenja« 

(Kurikulum za vrtce, 2008, str. 50). 

Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu je potekal tudi skladno z nekaterimi drugimi cilji 

Kurikuluma za vrtce. 

V projektu je bilo otroku zagotovljeno pridobivanje konkretnih izkušenj o demokratičnih 

načelih, na katerih temelji sodobna družba (Kurikulum za vrtce, 2008, str. 50). 

Skladno z navedenim ciljem smo otrokom omogočile različne demokratične izkušnje (npr. 

ustvarjanje več različnih, enakovrednih zaključkov zgodbe, razprava o le-teh in glasovanje 

ipd.). 

Zagotovile smo dejavnosti, v katerih »otroci pridobivajo konkretne izkušnje za sprejemanje 

drugačnosti (glede na spol, nacionalno in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno in duševno 

konstitucijo itn.)« (Kurikulum za vrtce, 2008, str. 50). Skladno s tem ciljem smo otrokom 
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ponudile razne dejavnosti, npr. socialne igre, v katerih so pridobili izkušnje individualnih in 

skupinskih/kulturnih razlik.  

Uresničitev cilja »otrok ima možnost za rahljanje stereotipov, povezanih z razliko med 

spoloma« (Kurikulum za vrtce, 2008, str. 50) smo zagotovile z vprašanji razmisleka in 

problemskimi vprašanji, ki so se nanašala na stereotipne označbe tujca, ki so mu jih domačini 

pripisovali in ga na osnovi teh odklanjali. Poizkušale smo razkrajati stereotipne poglede že s 

samo možnostjo, da so bile vse vrste igrač dosegljive vsem otrokom. Npr. dečke smo 

poizkušale spodbuditi s pozitivnimi spodbudami, ko so se igrali z lutkami. 

»Otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in uživanje 

v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje problemov, pogajanje in 

dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in občutij drugih, menjavanje vlog, 

vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.)« (Kurikulum za vrtce, 2008, str. 51). 

V petem cilju smo strmele k sodelovanju otrok v manjših skupinah; organizirale smo različne 

timske naloge, utemeljene na pomoči, sodelovanju in ustvarjanju skupinskih dosežkov (npr. 

skupinski zaključek zgodbe, skupinska lutkovna predstava ...). Otroci so imeli možnost 

razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje in uživanje v prijateljskih odnosih. Med 

seboj so navezovali stike, podajali so svoja mnenja, svoje izkušnje, se dogovarjali, sprejemali 

stališča, vedenja in občutja drugih. 

Dejavnosti projekta so tudi zagotovile, da so otroci »spoznavali različnost v najrazličnejših 

kontekstih in dobili konkretne izkušnje o dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn. iz 

različnih perspektiv ter ob iskanju različnih rešitev in odgovorov«. 

»Otrok ima možnost spoznavanja in dojemanja telesnih podobnosti in razlik med ljudmi in 

enakovrednost vseh« (Kurikulum za vrtce, 2008, str. 51). 

V sedmem cilju so otroci v pogovoru z nami spoznavali in dojemali podobnosti in razlike med 

ljudmi. Strmeli smo k pozitivnemu spoznavanju in dojemanju podobnosti in razlik med nami. 

Od odraslih v vrtcu se pričakuje, da omogočijo otrokom doživljanje vrtca kot okolja, v 

katerem so potrjeni kot posamezniki in imajo možnost razvijati občutek za sodelovanje. 

Strokovni delavci v vrtcu morajo otrokom omogočiti, da kritično sprejemajo pravila in 

sodelujejo pri ustvarjanju kulture sobivanja v razlikah in drugačnosti (Kurikulum za vrtce, 

2008). 
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Otroci morajo vrtec doživljati kot okolje, v katerem so možnosti za vključevanje v dejavnosti 

in vsakdanje življenje enake ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno 

pripadnost, kulturno poreklo in veroizpoved (Kurikulum za vrtce, 2008). 

Zelo pomembno je, da odrasli skrbijo za povezanost vrtca in otrokove družine, spodbujajo 

prisotnost družinskih članov v skupini, se seznanijo in poznajo kulturo otrok v svoji skupini in 

spoštujejo usmerjenost posameznih družin. 

V igralnicah morajo biti vedno na razpolago knjige, periodika, slike, dojenčki obeh spolov in 

raznih ras, predmeti, povezani z vsakdanjo rutino, itn. Knjižni kotički morajo biti opremljeni 

tudi s knjigami, s pomočjo katerih se je možno seznanjati z razlikami med ljudmi, 

medkulturnimi razlikami in zgodovinskim spreminjanjem (Kurikulum za vrtce, 2008). 

Pomembno se je pogovarjati o različnih kulturah in rasah. Najboljši pristop je integriranje 

spoznavanja drugačnosti v vsakdanje dejavnosti že na predšolski ravni, največkrat v igro, 

branje, petje in umetniško ustvarjanje. Seznanitev in vpeljava medkulturne vzgoje in 

izobraževanja bosta med drugim spodbujala otrokovo zanimanje za kulturne razlike, kritično 

mišljenje o lastnih kulturnih praksah in senzibilnost ter obenem odpravljala rasizem (Vah 

Jevšnik, M. 2010). 

2.3 MEDKULTURNOST IN MEDKULTURNA VZGOJA V VRTCU 

Ameriški antropolog in sociolog Clyde Kluckohn je zapisal, da je kultura »načrt za življenje«, 

ki se ga držijo pripadniki določene družbe. Otroka, ki se rodi v določeni skupnosti, torej 

˝čaka˝ socializacija za določen način življenja. Zanimiva je tudi izjava Hoefsteda (1984), ki je 

zapisal, da življenje v določeni kulturi/družbi pomeni naučiti se interpretirati svet. Pomembno 

je obdobje otroštva, življenje v institucijah vzgoje in izobraževanja, ker nas naučijo presojati 

in vrednotiti način življenja drugih ljudi, predvsem tistih, ki se nam zdijo ˝drugi, tuji, čudni, 

drugačni˝. Vrednote so v skupnosti in družbi prevladujoče oziroma široko sprejete in najbolj 

določajo kulturo (Turnšek, N. 2013). 

V 21. stoletju vsi živimo v večkulturnih družbah. Med seboj se razlikujemo na različne načine 

in se prepoznavamo glede na različne znake (starost, spol, telesne značilnosti, interese, spolno 

usmerjenost ...). Medkulturna vzgoja se ukvarja le s kulturnimi, etičnimi in družbenimi 

razlikami, ki se kažejo v načinu življenja, običajih, navadah ter vrednotah, tradicijah in 

kulturni dediščini določene skupnosti (Turnšek, N. 2013). 



Mojca, Erman: Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  
 

9 
 

Množična preseljevanja in srečevanja kultur so glavni dejavnik in posledica družbenih 

sprememb. Multikulturalizem oziroma življenje v večkulturnih skupnostih postaja realnost v 

vseh družbah. V vrtcih in prav tako v šolah se spreminja struktura razredov in oddelkov. 

Premalo se zavedamo, da življenje v sodobnih družbah in sodobnem svetu srečevanja 

različnih kultur in načinov življenja pomeni nenehno soočanje z raznolikostjo in drugačnostjo. 

Za vzgojitelje in učitelje postaja učenje o drugih ljudeh, načinih življenja ter pridobivanje 

spretnosti, kako živeti z ˝drugimi˝ in ˝drugačnimi˝, kako ustvarjalno živeti z razlikami, 

življenjski izziv (Turnšek, N. 2013). 

Kultura raznolikosti predstavlja hkrati obogatitev in izziv za sodobne evropske družbe, katerih 

družbena solidarnost je vse od ustanovitve državne blaginje po drugi svetovni vojni v veliki 

meri pogojena z narodno pripadnostjo (Vah Jevšnik, M. 2010). 

Medkulturna vzgoja ni le posamezna dejavnost, s katero vključimo tujce v naš šolski sistem in 

družbeni kontekst, ampak zahteva, da vsakdo na nov način (za)živi svojo človeškost v odnosu 

do sebe in drugih (Giuseppe, M. 2006). 

Multikulturna vzgoja vključuje dejavnosti, s katerimi se odzivamo na prisotnost jezikovne, 

etnične, verske in druge raznolikosti globalnega sveta. Pomembno je zavedanje lastne 

identitete, kulture svojega naroda in civilizacije ter zavedanje o razlikah med ljudmi in 

njihovimi kulturami. Multikulturna vzgoja omogoča otroku, da zraste v demokratičnega 

posameznika. Ta pozna, spoštuje in uporablja prednosti vsake od kulturnih skupin. 

Multikulturna vzgoja (multikulturalizem) je razumevanje samega sebe, poznavanje lastne 

kulture in nacionalne tradicije, domačega kraja in prav to je zelo pomembno za seznanjanje še 

predšolskih otrok z drugimi kulturami in civilizacijami, za spoznavanje in razumevanje, v 

čem smo si ljudje podobni in v čem različni (Marjanovič Umek, 2001). 

Medkulturna vzgoja je uspešna v kontekstu družbenega reda, ki ga obeležuje enakopravnost 

med ljudmi, enakega dostopa do družbenih privilegijev, javnih aktivnosti ter enakih 

ekonomskih in izobraževalnih možnosti, ne glede na spol, raso, narodnost, vero, starost, 

socialni razred itd. (Marjanovič Umek, 2001). 

Eden izmed vzpodbudnih znakov medkulturne družbe je tudi vzpostavljanje interakcij med 

večinskim prebivalstvom in manjšinami. Družba določene skupine namenoma omogoča 

mešanje med pripadniki manjšine in večine, poskrbi, da sta kulturna identiteta in jezik družbe 
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ohranjena, da so spoštovani človeško dostojanstvo in vse pravice manjšinskih oseb in 

avtohtonih prebivalcev (Marjanovič Umek, 2001). 

Zanikanje in odrekanje človekovih pravic je osnovano na podlagi rasne pripadnosti in 

domneve, da so nekatere rase pomembnejše in več vredne od drugih (Turnšek, N. 2013). 

Diskriminacija predstavlja izločitev iz družbenih ugodnosti (pridobitev) in aktivnosti na 

osnovi predsodkov drugih (Turnšek, N. 2013). 

Za kompleksne moderne družbe je značilno, da so znotraj prevladujoče kulture tudi skupine − 

subkulture, ki izoblikujejo svoj poseben sklop vrednot, norm in vzorcev vedenja. Ta jih 

razlikuje od ostalih članov (članic) družbe in prevladujoče kulture. Člani subkultur se ne 

uklanjajo običajnim normam in to izražajo na različne načine. Subkulturo lahko opredeljuje 

družbeni položaj, etična pripadnost, kritika družbe skozi glasbo, spolna usmerjenost 

itd.(Giuseppe, M. 2006). 

Člani subkultur imajo svoje pravice in zahtevajo spoštovanje in priznanje. Na te zahteve se 

vlade različno odzivajo. Države, kjer prevladuje nematerialistični in postmoderni sistem 

vrednot, imajo bolj toleranten odnos do vseh subkultur in drugih manjšinskih skupin. Kot 

povsod po svetu tudi v teh državah subkulture predstavljajo poseben problem. Sistem vrednot, 

prepričanj in vedenj poveličuje sovraštvo in nasilje. Njihove pravice do združevanja, svobode 

izražanja itd. so v neposrednem nasprotju s pravicami drugih ljudi (Giuseppe, M. 2006). 

Tako vsako družbo predstavljajo množice in njihove podmnožice. Kadar govorimo o odnosu 

med množicama, kjer je ena podmnožica druge, govorimo o inkluziji. Ideje inkluzije 

predstavljajo osredotočenost na sistem rednega šolanja, a ne le zaradi večje verjetnosti 

boljšega učnega uspeha, prispevale naj bi k razvoju odprtih družb in posameznikov. Ideje 

inkluzije se še vedno prepogosto povezujejo samo z vprašanjem šolanja učencev s posebnimi 

potrebami. Za uresničevanje ideje inkluzije je treba sprejeti dejstvo, da se učenci med seboj 

razlikujejo po zmožnostih, etničnosti, velikosti, starosti, spolu, kulturnem ozadju; dejstvo, da 

se vsi učenci lahko učijo, a ne vsi enako. Uspešno inkluzijo opredelimo kot spontano sprejetje 

različnosti. Na kratko lahko rečem, da inkluzija pomeni živeti drug z drugim, ne pa samo 

obstajati drug ob drugem (Lesar I. 2009). 

Na osnovi medsebojnega prepletanja kultur pridemo do nastanka nove kulture. Medsebojno 

razumevanje, spoznavanje, sprejemanje soodvisnosti, enakopravno izmenjavo jezikov, kultur, 

tradicij, vse to predstavlja interkulturalizem. Predpona »inter« poudarja interakcijo in 
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predpona »kultura« se pojmuje kot priznanje medsebojne enakovrednosti. Vzgojo in 

izobraževanje mora prežemati na vseh mestih, njegova največja naloga je, da razširi ideje 

interkulturalizma na celotno populacijo. Ideje zahtevajo premisleke in spremembe (Skubic 

Ermec K. 2003). 

2.4 OD VEČKULTURNIH DO MEDKULTURNIH DRUŽB: AKTIVNA STRPNOST 

IN POZITIVEN PRISTOP DO RAZLIK 

V večkulturnih družbah je življenje zapleteno, razlike med ljudmi sprožajo nezanimanje, 

nestrpnost in diskriminacijo manjšin. Večkulturne so družbe, v katerih pripadniki različnih 

kulturnih, etničnih, jezikovnih in/ali verskih skupnosti živijo na istem prostoru, pri čemer ni 

nujno, da so v stiku drug z drugim. Večina manjšine tolerira pasivno, a jih niti ne sprejema 

niti ne ceni. Tudi v primerih, kjer naj bi zakonske pravice preprečevale tako prakso, se zakone 

ne uveljavlja enotno. Medkulturne družbe pa so družbe različnih kultur, etničnih skupin itn., 

ki si prizadevajo za vzpostavljanje odprtih odnosov, vzajemne interakcije, izmenjavo, 

obojestransko priznavanje, spoštovanje vrednot in življenjskih slogov. Prizadevajo si tudi za 

aktivno strpnost in enakopravne odnose. Predpona -med- izraža interakcijo, izmenjavo, 

recipročnost in objektivno solidarnost (Vsi drugačni, vsi enakopravni, 1996). 

Zavzemanje za krepitev obojestranskih odnosov med družbami in med večinskimi ter 

manjšinskimi kulturami predstavlja osnovni cilj medkulturne vzgoje. Zapisani cilj vodi v 

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

priznavanje in spoštovanje kulturnih in drugih manjšinskih skupin in mirno reševanje 

konfliktov (Turnšek, N. 2013). 

Za ustvarjanje medkulturne stvarnosti je potrebno preveriti tako lastna stališča in vedenja kot 

tudi sisteme kontrole in moči na družbeni ravni, ki vodijo v enakopravnost. Sprejemanje 

dejstva, da smo vsi enakopravni, da imamo enake pravice, obenem pa zavračanje nasilja in 

vseh oblik nestrpnosti (diskriminacije, rasizma) je prvi korak k ustvarjanju enakopravne 

skupnosti. Ne glede na kulturo, življenjski slog ali poreklo medkulturna družba zagotavlja 

življenje v razmerah enakopravnosti vsem družbenim skupinam. Medkulturna stvarnost se 

ustvarja in nadaljuje naprej z naslednjimi koraki: spoznavanje, dialog, približevanje, 

razumevanje, druženje, sodelovanje, pomoč in dogovarjanje, odločanje, reševanje konfliktov 

(Turnšek, N. 2013). 
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Medkulturna vzgoja se tesno povezuje z izobraževanjem za človekove pravice in z vzgojo za 

mir (Turnšek, N. 2013). 

2.4.1 MEDKULTURNA VZGOJA 

Osnovni glavni cilj medkulturne vzgoje je krepitev obojestranskih odnosov med posameznimi 

družbami ter med večinskimi ter manjšinskimi skupinami znotraj družb (Turnšek, N. 2013). 

Ta cilj pomeni: 

• da bomo poskrbeli, da bo raznolikost temeljila na enakopravnosti in ne bo postala 

razlog za marginalizacijo, 

• da si bomo prizadevali za priznanje in spoštovanje kulturnih manjšin, 

• da bomo mirno razreševali konflikte (Turnšek, N. 2013). 

Medkulturna vzgoja mora zaobjeti vso družbo. Nemogoče je sanjariti o medkulturni družbi, 

hkrati pa delati samo z eno stranjo, npr. z manjšinskimi ali samo z večinskimi skupinami (Vsi 

drugačni, vsi enakopravni, 1996). 

Prav tako medkulturna vzgoja vključuje pozitivni pristop do razlik in sledi naslednjim ciljem: 

spodbujanje razumevanja, da je svet soodvisen, preseganje negativnih predsodkov in etničnih 

stereotipov, spodbujanje pozitivnega vrednotenja raznolikosti, iskanje in osvetljevanje 

podobnosti, razvijanje pozitivnih odnosov do 'drugih' in 'drugačnih' ter udejanjanje načela 

solidarnosti in državljanskega poguma (Turnšek, N. 2013). 

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

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

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

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

(Turnšek, N. 2013). 

Ne glede na kulturo, življenjski slog ali poreklo medkulturna družba zagotavlja razmere 

enakopravnosti vsem družbenim slojem/skupinam. To predstavlja vzpostavljanje novih 

odnosov sodelovanja in vključevanja v polno družbeno življenje, ne le ljudi, ki sodijo v druge 

kulturne skupine, ampak tudi za skupine ljudi, ki jih opredeljujemo kot 'ranljive', npr. 

invalidne osebe, otroke s posebnimi potrebami, osebe z duševnimi težavami, osebe z 

motnjami v razvoju ..., in subkulture. Ustvarjanje medkulturne stvarnosti vključuje procese, 
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kot so spoznanje, dialog, približevanje, razumevanje, druženje, sodelovanje, pomoč, 

dogovarjanje, odločanje, reševanje konfliktov (Turnšek, N. 2013). 

V vrtcu je najpomembnejša naloga otrokom zagotoviti neposredne, avtentične demokratične 

izkušnje v času, ki ga preživljajo v vrtcu, skupaj z eksplicitnimi učnimi strategijami učenja 

aktivne strpnosti. Tako ustvarjamo pogoje za pripravo otrok na kasnejše življenje in delovanje 

v demokratičnih skupnostih. Eden najpomembnejših procesov je prehod od 'trpnosti' v 

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

družbenimi skupinami ter zavračanje nestrpnih praks v vsakdanjem življenju. Vključujoči 

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

novo kakovost življenja in jo sprejeti ter najprej pokazati kot prednost (Turnšek, N. 2013). 

2.5 MEDKULTURNA VZGOJA V VRTCU − PROJEKT ŽABEC IN T UJEC 

Projekt medkulturne vzgoje (Žabec in tujec) v vrtcu je namenjen predvsem predšolskim 

otrokom ter še posebej jezikovno in kulturno heterogenim skupinam. V projekt smo vstopili z 

naslednjimi cilji: 

• zagotavljanje pozitivnih izkušenj s prepoznavanjem podobnosti in razlik med otroki; 

• doživljanje raznolikosti kot prednosti in ustvarjanje temeljev kulture strpnosti; 

• spodbujanje kritičnega mišljenja in etičnega razsojanja ter sposobnosti ustvarjanja 

različnih rešitev problemske situacije; 

•  prepoznavanje nenasilnih poti reševanja spora in ustvarjanja sporazuma (Turnšek, N. 

2013). 

Namen projekta je bil prepoznavanje raznolikosti kot prednosti in ne iskanje drugačnosti. S 

tem namenom smo želeli, da otroci raznolikost prepoznajo in se je veselijo. Cilj medkulturne 

vzgoje v vrtcu je, da otrokom zagotovimo dovolj izkušenj, da smo »vsi različni na različne 

načine«. Na dolgi rok ta pristop omogoča oblikovanje pozitivnega odnosa do raznolikosti ter 

oblikovanje notranje kulture vrtca, ki si prizadeva za dejavno strpnost. 

Že v predšolskem obdobju se otroci srečajo s socializacijo oziroma z vraščanjem v kulturo. 

Zaradi prehitrega oblikovanja prvih posplošenih negativnih predstav o »drugih« in 

»drugačnih« so različne dejavnosti usmerjene v posredno ozaveščanje, skozi zgodbe (kot je 

bilo pri našem projektu), v katerih se boleče stvari dogajajo živalim. To se dogaja s 

preigravanjem scenarijev, v katerih nastopajo lutke, in skozi igro (Turnšek, N. 2013). 
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V okviru teh dejavnosti se otroci soočijo z empatijo. S pomočjo te sposobnosti zaznavajo 

čustva druge osebe. Otroci projicirajo svoja čustva in stališča v tako imenovano »tretjo 

osebo«, kar je dobro, saj se nekateri otroci prepoznajo v vlogi »tujca« ali »drugačnega«, ob 

tem pa so lahko osebno prizadeti. V večini slovenskih vrtcev so predšolske skupine jezikovno 

in kulturno mešane. Prav zato je načelo posrednega učenja ključnega pomena. Otroku 

omogočimo odmik od realnega sveta oziroma situacije, anonimnost in refleksijo (Turnšek, N. 

2013). 

2.6 INDUKTIVNI PRISTOP 

V projektu smo dejavnosti oprle na nekatere elemente induktivnega pristopa (Kroflič, 2007). 

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

in moralnega presojanja. Induktivni pristop je prilagojen v tem, da ne gre za situacijo 

neposredne vpletenosti otrok v konflikt v vrtcu, ampak gre za vživljanje v junake iz zgodbe, 

pravljice itn. in njihove usode. V razreševanju konfliktne situacije smo otrokom omogočile, 

da izrazijo jasno nestrinjanje z neetičnim ravnanjem, ter implicitno ali eksplicitno izpostavile 

moralno obsodbo dejanja. Njihovo pozornost smo usmerile v distres prizadete osebe in v 

aktiviranje mehanizmov, ki vzbudijo empatični odziv. Omogočile smo možnost razrešitve 

konflikta, ki ponuja popravo storjene napake (Turnšek, N. 2013). 

Projekt je v uvodnem delu zasnovan na modelu presojanja in delovanja. Utemeljile smo ga na 

štirih komponentah moralne vzgoje. Te so: zgled, dialog, praktična izkušnja in potrditev. 

Otroci so imeli na voljo praktično eksperimentiranje. Ustvarjali so lahko na tak in drugačen 

način. Ustvarjali so poljubne zaključke zgodbe in scenarij za lutkovno predstavo, v katerem so 

lahko spremenili dogodke in vnaprejšnje krivično obsojanje Podgane. Glavni namen je bil, da 

so vzpostavili skrbeč odnos do Podgane in prav tako do ostalih nastopajočih. Lahko so 

razpletli zgodbo v prid sprejemanju drugega kot drugačnega, pri tem so bili razpleti 

vključujoči in nenasilni. Otroci so imeli prosto pot pri odločanju o scenariju. Ocenjevanje 

zgodb in dialog okrog njihovega vrednotenja sta vzgojiteljici in otrokom omogočala izražanje 

nedvoumne podpore z argumentacijo prosocialnim in etičnim razpletom. Tako so lahko 

uveljavili pozitiven zgled. Preko umetniškega doživljanja smo dejavnosti povezali z vzgojo. 

Umetniške dejavnosti neposredno spodbujajo imaginativno vstopanje otroka v življenjske 

zgodbe drugih oseb in željo po kreiranju možnih drugih svetov, kar je pomembna razsežnost 

prosocialnih občutij, moralnega presojanja in delovanja (Turnšek, N. 2013). 
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Umetniška imaginacija je po mnenju M. Greene sredstvo, s katerim dosežemo svet drugega in 

drugačnega tako, da se vživimo v ˝kot da˝ svetove. Te svetove so ustvarjali filmski režiserji, 

pisatelji, kiparji, slikarji, koreografi in skladatelji. S tem so omogočili nove perspektive 

pogleda na naše življenje. Če povzamem, umetniška imaginacija odpira oči za nove svetove in 

spoznanja in za nenehno odprtost lastne identitete. To je nujna konstrukcija realnosti v 

današnjem globaliziranem svetu razlik pozne moderne (Krofli č, 2007). 

V nadaljevanju projekta smo v vrtcu spodbujale prosocialne dejavnosti, ki so implicitno in 

eksplicitno skozi izkušnje v socialnih situacijah omogočale prepoznavanje raznolikosti in s 

tem prepoznanje ter spoštovanje otrokove edinstvenosti. Samostojno, a etično odgovorno in 

občutljivo smo spodbudile raziskovanje vrednot, kar je neločljivo povezano z oblikovanjem 

ustrezne vrednotne strukture razsojanja in prav tako delovanjem skupnosti otrok in odraslih v 

prostorih vrtca (Turnšek, N. 2013). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Medkulturna vzgoja je univerzalna, saj je svet utemeljen na različnosti. Otroci se z 

različnostjo srečujejo že v predšolskem obdobju, ki je obenem tudi obdobje oblikovanja prvih 

posplošenih negativnih predstav o »drugih« oziroma »drugačnih«. Proces je del socializacije 

oziroma vraščanja v kulturo (Turnšek, 2013). Tako v širši družbi kot tudi v vrtcih prisotnost 

drugačnosti sproža nezanimanje, diskriminacijo in nestrpnost. Raznolikost bi nas morala 

bogatiti, v večkulturnih družbah bi morali uživati in ne bi smeli dovoliti, da jo zapravimo (Vsi 

drugačni, vsi enakopravni, 1998). 

Že v predšolskem obdobju stremimo k omogočanju enakovrednih pogojev za optimalen 

razvoj vsakega otroka in upoštevamo načelo različnosti in multikulturalizma. S pomočjo 

dejavnosti, materialov, izbora vsebin otrokom omogočimo izkušnje in spoznanja o različnosti 

sveta (Kurikulum za vrtce, 2008). Medkulturna vzgoja vključuje takšne procese, ki podpirajo 

obojestranske odnose. Kot pravi Micheline Rey v knjigi Vsi drugačni vsi enakopravni (1998), 

predpona »med« izraža: interakcijo, izmenjavo, podiranje ovir, recipročnost in objektivno 

solidarnost.  

Strinjam se s trditvijo, da je danes medkulturna vzgoja eno od glavnih sredstev, ki nam 

pomaga izkoristiti priložnosti, ki jih ponujajo večkulturne družbe, teh priložnosti ne smemo 

zamuditi in jo moramo dodobra izkoristiti (Vsi drugačni, vsi enakopravni, 1998). 

V Vrtcu Šentvid, v Enoti Sapramiška, smo študenti 3. letnika v zimskem semestru izvajali 

projekt medkulturna vzgoja v jezikovno in etnično heterogenih oddelkih. Namen projekta je 

bil ozavestiti otroke o sprejemanju oziroma nesprejemanju drugačnosti, obenem pa s 

socialnimi igrami krepiti zavest o njihovi lastni raznolikosti. Stremele smo k temu, da bi 

otroci poizkušali prepoznati različnost in se je pozitivno veselili. Prav tako pa smo jih želeli s 

pomočjo igre seznaniti o nenasilnih poteh reševanja sporov in jim ponuditi možnost, da sami 

nizajo rešitve. Projekt sem spremljala oziroma evalvirala; v ta namen sem dokumentirala in 

analizirala (videoposnetki) celoten sklop nastopov, prisostvovala in sodelovala pri vseh 

evalvacijskih razgovorih, si zapisovala povratne informacije udeležencev (vzgojiteljice in 

vseh študentk, ki so opravljale nastop) in na osnovi zbranih podatkov podala skupno 

evalvacijo dejavnosti ter celotnega projekta. Na osnovi evalvacijskih podatkov bom v 

diplomski nalogi odgovorila na ključna raziskovalna vprašanja.  
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3.1.1 CILJI 

S pomočjo evalvacijskih tehnik, ki jih bom izbrala, bo diploma kot celota odgovorila, v 

kolikšni meri so bili skozi projekt uresničeni vsebinski in procesni cilji posameznih nastopov 

ter projekta medkulturne vzgoje kot serije zaporednih nastopov. 

Sledila sem sledečim ciljem: 

pozitivno vrednotenje raznolikosti oziroma pozitiven odnos do raznolikosti, 

natančno opazovanje organizacije dela, zastavljenih ciljev in jezikovne korektnosti, 

natančna opredelitev, analiza in evalvacija rezultatov nastopa z vidika medkulturne vzgoje, 

zapisovanje komentarjev otrok. 

3.1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

S pomočjo lastnega opazovanja, posnetkov s kamero in evalvacijskega razgovora bom v 

diplomski nalogi odgovorila na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako smo študentke zagotovile ustrezne pogoje in učne izkušnje za uresničitev 

zastavljenih ciljev medkulturne vzgoje? 

2. Kako so bili doseženi zastavljeni cilji posameznih dejavnosti in nastopov? 

3. Kako smo v celoti gledano vplivali na pozitivno dojemanje raznolikosti? 

4. Kako uspešni so bili otroci v predlaganju nenasilnih poti pri reševanju sporov? 

3.1.3 RAZISKOVALNA METODA 

Metoda in pripomočki 

Uporabila sem kavzalno neeksperimentalno metodo raziskovanja. Temelji na analizi 

enaindvajsetminutnih posnetkov posameznih nastopov. 

Vzorec merjencev 

V projekt je bilo vključenih 19 otrok, starosti od 4 do 6 let, skupine Pikapolonice Vrtca 

Šentvid, Enote Sapramiška. Poleg slovensko govorečih otrok je bil v skupini tudi otrok, čigar 

starši so se rodili v Bosni in Hercegovini. Prav tako pa je skupina zelo raznolika. V skupini je 

otrok, ki je popolnoma gluh in vsajena ima oba polževa vsadka oz. implantata ter senzorne 

samostimulacije, ima tudi kratkotrajno usmerjeno pozornost. Eden izmed otrok ima govorne 
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oz. sporazumevalne ˝težave˝. Prav tako je v skupini otrok, ki je v procesu socializacije 

˝neuspešen˝ in se "neprimerno" čustveno odziva. Ena izmed deklic pa ima selektivni 

mutizem, kar pomeni, da ne govori z odraslimi v vrtcu in izven vrtca (samo z družino), pri 

njej ni opazne obrazne mimike in čustvenega odzivanja. 

Projekt je izvajalo 21 študentk tretjega letnika predšolske vzgoje. Potekal je ob ponedeljkih, 

četrtkih in petkih od 3. januarja 2014 do 17. januarja 2014. Skupno načrtovanje pa se je začelo 

že v oktobru. 

Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Projekt smo izvajale v petih skupinah. Vsaka skupina je vključevala od štiri do pet študentk. 

Posamezna skupina je vodila en nastop, ki je trajal povprečno dve uri. Po vsakem nastopu je v 

vrtcu sledila skupna evalvacija s študentkami nastopa, vzgojiteljico in tudi s koordinatorko 

projekta. Takrat smo študentke podale svoja opažanja in predstavile doživljanje nastopa. 

Izmenjale smo si vtise in izkušnje ter med drugim našle tudi kakšno pomanjkljivost, da bi jo 

naslednjič odpravile. 

Analiza ob videoposnetku: vsak nastop smo si študentke ponovno ogledale. Kasneje smo vseh 

pet posnetkov združile v enega in nastal je enaindvajsetminutni kratek posnetek nastopa. 

Sedmega februarja smo se v dogovoru s profesorico in tudi našo mentorico dogovorile za 

predstavitev projekta na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer smo tudi natančno analizirali 

vsak nastop. Evalvirale smo nastop, cilje projekta, motivacijo, uspešnost sodelovanja otrok, 

doseganje ciljev in izrazile svoje mnenje po izvedenem nastopu. Pogovorile smo se tudi o 

morebitnih težavah, o organizaciji, vsebini in pripomočkih, ki bi jih med projektom lahko še 

izboljšale. Zbrano gradivo posnetkov predstavlja kvalitativne podatke, ki sem jih analizirala in 

uporabila za odgovore na raziskovalna vprašanja. 
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3.2 SHEMA PROJEKTA 

 

 

                                                                   Izgubljeno pismo. 

 

 

 

       

                                                                                                           Poiščejo rešitev za                    

                                                                                                              nastali problem. 

 Obrišejo svoje telo  

in ga izrežejo. 

 

              Vadijo predstavitev 

              svojih lutk. 

 

 

 

 

 

 

1. Uprizoritev zgodbe Žabec in 

tujec: 

− senčno gledališče, 

− gradnja skupnega domovanja, 

− ustvarjanje zaključka zgodbe, 

− predstavitev skupin. 

2. Spoznanje pravega konca 

zgodbe: 

− obnovitev zgodbe in koncev 

zgodb, 

− iskanje in sestavljanje puzzlov, 

− predstavitev pravega konca 

knjige, 

-  izdelava lutk in predstavitev. 

- igranje zgodbe z lutkami. 

3. Prisluhnemo pisatelju in 

presenečenju v škatlah: 

− odigrani 2 socialni igri, 

− pogovor o socialnih igrah, 

− prihod pisatelja in obnavljanje 

 koncev zgodb, 

− kaj mi je všeč, zakaj (barometer), 

− diskusijska vprašanja na temo 

knjige, 

− igra po skupinah: 1 zgodba z dvema 

koncema. 

4. Spoznajmo razlike in 

podobnosti med nami: 

− odigrana zgodba, 

− diskusija o zgodbi, 

− izdelava telesne lutke, 

− zaključek: pogovor o 

razlikah 

  in podobnostih med lutkami. 

5. Telesna lutka se predstavi: 

− predstavitev telesnih lutk,  

− socialna igra Potovanje v deželo, 

− zaigran odlomek iz knjige Žabec 

in tujec v prleškem, belokranjskem 

in prekmurskem narečju, 

− zaključek: spoznavanje običajev 

posamezne regije. 
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4 NAČRTOVANJE PROJEKTA − PRIPRAVE  

4.1 UČNA PRIPRAVA 1. NASTOPA 

Študentke: Nina Ajdič, Katja Levstek, Anja Pajnič, Urška Šterbenc 

Skupina: 2. (1. nastop) 

Vrtec: Vrtec Šentvid 

Mentorica:  doc. dr. Nadica Turnšek 

Vzgojiteljica : Urša Kljun 

Starostna skupina otrok: 4–6 let 

Ime skupine: Pikapolonice 

Enota: Enota Sapramiška 

Datum nastopa: 3. 1. 2014 

METODI ČNA RAZČLENITEV  

Cilji kurikuluma: 

• spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje 

medkulturnih in drugih razlik, 

• otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati, da bi 

lahko ta delovala ter omogočila preživetje, dobro počutje in udobje, 

• otrok ima možnost razvijati sposobnosti in načine za vzpostavljanje, vzdrževanje in 

uživanje v prijateljskih odnosih z enim ali več otroki (kar vključuje reševanje 

problemov, pogajanje in dogovarjanje, razumevanje in sprejemanje stališč, vedenja in 

občutij drugih, menjavanje vlog, vljudnost v medsebojnem komuniciranju itn.), 

• otrok spoznava različnost v najrazličnejših kontekstih in dobi konkretne izkušnje o 

dojemanju iste stvari, dogodka, pojava itn. iz različnih perspektiv ter ob iskanju 

različnih rešitev in odgovorov, 

• uvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila, 

• spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in 

»športnega« obnašanja, 
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• doživljanje umetnosti kot dela družabnega in kulturnega življenja. 

Cilji projekta: 

• zagotavljanje pozitivnih izkušenj, povezanih s prepoznavanjem podobnosti in razlik 

med otroki, 

• doživljanje raznolikosti kot prednosti in ustvarjanje temeljev kulture strpnosti, 

• spodbujanje kritičnega mišljenja in etičnega razsojanja ter sposobnosti ustvarjanja 

različnih rešitev problemske situacije, 

• prepoznavanje nenasilnih poti reševanja spora in ustvarjanje sporazuma. 

Oblike dela: 

• skupna, 

• skupinska. 

Metode dela: 

• metoda branja, 

• metoda pogovora, 

• metoda spodbude, 

• metoda igre, 

• metoda izkušenjskega učenja, 

• metoda pripovedovanje, 

• metoda poslušanja. 

Materiali in pripomo čki: 

• senčne lutke, 

• grafoskop, 

• platno, 

• pravljica Žabec in tujec, 

• CD-predvajalnik, 

• zgoščenka, 

• ogrlice, 
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• 5 palic, 

• škatlice, 

• vrv, 

• ščipalke, 

• barvni kartončki, 

• barvne tablice, 

• flomastri, 

• voščenke, 

• folija, 

• alkoholni flomastri, 

• beli listi, 

• tempera barve, 

• snemalnik zvoka, 

• mali instrumenti, 

• bela rjuha. 

VSEBINSKI DEL 

UVOD 

Otroci pridejo v igralnico, ki predstavlja gledališče. Pri vratih morajo kupiti vstopnico. To 

predstavlja barvna ogrlica, na katero zapišemo ime otroka. Ogrlice so rdeče, modre, zelene in 

rumene barve. Glede na te barve bomo kasneje otroke razdelile v skupine. 

UPRIZORITEV ZGODBE ŽABEC IN TUJEC (Max Velthuijs) 

Otroci prisluhnejo s senčnimi lutkami uprizorjeni zgodbi Žabec in tujec. Po končani predstavi 

sledi pogovor o vsebini zgodbe. 

SCENARIJ ZA SENČNO GLEDALIŠ ČE (prvi del zgodbe): 

PRIPOVEDOVALKA  (UVOD): Pozdravljeni, otroci. Danes vam bom povedala prav 

posebno zgodbo o žabcu in njegovih prijateljih, ki govori o tem, kako je nekega dne v njihovo 

vas prišel nepričakovani gost ... Pa prisluhnimo, kaj se je pravzaprav zgodilo. 

PRIPOVEDOVALKA : Nekega dne se je na robu gozda utaboril tujec. Prvi ga je opazil 

Pujsek. 
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PUJS: Sta ga že videla? 

RAČKA : Ne, kakšen pa je? 

PUJS (se zmrduje): Če me že vprašaš, videti je kot kakšna umazana grda podgana. 

RAČKA : Le kaj hoče tukaj? Pri podganah moram biti previden. Drhal so, ki rada kaj ukrade. 

ŽABEC : Od kod pa to veš? 

RAČKA  (nesramno zabrusi): To vsak ve. 

PRIPOVEDOVALKA : Vendar Žabec ni bil čisto gotov. Prepričati se je hotel sam. Ko se je 

stemnilo, je v daljavi opazil nekaj rdeče svetlikajočega. Splazil se je bliže. Tujka je v posodi 

nad ognjem nekaj kuhala. Mamljivo je dišalo in Žabcu se je vse skupaj zdelo prav vabljivo. 

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

ŽABEC : Videl sem jo. 

PUJS (nestrpno vpraša): In?  

ŽABEC : Zdi se mi kar prijazna. 

PUJS: 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. 

PRIPOVEDOVALKA : Toda v resnici je bilo drugače. Podgana je kar naprej nekaj počela. 

Poiskala je les in spretno naredila mizo in klop. Tudi umazana ni bila. Velikokrat se je kopala 

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

podgano. Ko je prišel, je ta sedela na klopi in počivala na soncu. 

ŽABEC : Zdravo. Jaz sem Žabec. 

PODGANA: Vidim, saj nisem neumna. Znam brati in pisati in tri jezike govorim – angleško, 

francosko in nemško. 

PRIPOVEDOVALKA : To je naredilo na Žabca velik vtis. Celo Zajček ne zna toliko. Ravno 

takrat je prišel še Pujsek. 

PUJS (jezno vpraša podgano): Od kod pa si? 
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PODGANA (mirno odgovori): Od povsod in od nikoder. 

PUJS (se zadere): Zakaj pa ne greš nazaj? Tukaj nimaš kaj iskati. 

PRIPOVEDOVALKA : Podgana je ostala mirna. 

PODGANA (odgovori neprizadeto): Potovala sem že po vsem svetu. Tu je mirno in razgled 

na reko je čudovit. Všeč mi je tu. 

PUJS: Stavim, da si ukradla les. 

PODGANA (dostojanstveno odvrne): Našla sem ga. Od vseh je. 

PUJS (zamomlja): Podgana umazana. 

PODGANA (zagrenjeno): Ja, ja. Vsega sem vedno jaz kriva. Podgana je vedno kriva za vse. 

PRIPOVEDOVALKA : Žabec, Pujsek in Račka so odšli k Zajčku. 

PUJS (neomajno): Ta umazana grda Podgana mora od tu. 

RAČKA  (se zadere): Nima pravice biti tukaj. Krade nam les in še nesramna je! 

ZAJČEK : Pomirite se. Morda je res drugačna od nas, toda nič slabega ne dela, les pa je tako 

od vseh. 

PRIPOVEDOVALKA : Od tega dne je Žabec redno hodil na obisk k Podgani. Skupaj sta 

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

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

početje ni bilo všeč. 

PUJS (je opozarjal): Ne bi se smel družiti s to umazano Podgano. 

ŽABEC : Zakaj ne? 

RAČKA : Zato, ker je drugačna od nas. 

ŽABEC  (začudeno): Drugačna? Saj tudi mi nismo vsi enaki. 

RAČKA : Ne! Toda mi smo od tukaj, Podgana pa ni …. 

PRIPOVEDOVALKA  (strgajo se listi): Ojoj! (Zavzdihne. NA ZASLONU SE POJAVI 

BARVNA SPIRALA.) Kaj pa je zdaj to? (Si natančno ogleda knjigo in zmajuje z glavo.) Iz te 
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knjige je nekdo iztrgal nadaljevanje zgodbe (žalostno). Ali ne vedo, da se knjige ne trga in da 

je treba nanje vedno skrbno paziti!? Ali imate morda vi kakšno idejo, kako bi lahko izvedeli, 

kako se je vse skupaj končalo in kaj se je zgodilo z ubogo Podgano, ki je ni nihče maral? 

(Prisluhne idejam otrok.) Kaj pa če bi mi napisali svoj zaključek te pravljice? Ste za to? 

Po končani zgodbi otrokom zastavljamo vprašanja, s katerimi preverimo, ali jim je vsebina 

zgodbe razumljiva: 

• 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 so bile po vašem mnenju živali tako vznemirjene? 

• Zakaj se je Žabec obnašal drugače? 

• Zaradi česa so se živali sporekle? Morda zaradi Podgane? 

• Kaj na koncu zgodbe naredijo Žabec, Račka in Pujs? 

• Kaj je po vašem mnenju spor in kaj sporazum? 

 

OSREDNJI DEL 

Otroci morajo zgraditi skupni dom za vse živali. Na že pripravljene temelje (5 palic, okoli 

katerih je napeta vrv) s ščipalko pritrdijo opeke (kartončke šestih različnih barv – rdeče, 

modre, zelene, rumene, črne, bele). Otrok lahko opeko vzame le iz tiste škatlice, v kateri so 

opeke iste barve kot tablica, ki jo pokaže ena izmed študentk. Ko zaslišijo zvok ropotuljice 

(pride nevihta), morajo hitro najti zavetje v gozdu (blazina). Če pa je ta zelo močna, podre del 

hišice iz opek. Ko je hišica zgrajena, otroci opeke okrasijo (s flomastri in voščenkami) z 

namenom, da bo ta za tujca bolj privlačna. 
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RED             BLUE             YELLOW                GREEN                  BLACK            WHITE 

 

 

 

 

 

 

 

vrv, na katero so  

pripete ščipalke 

 

palice 

                                                                 

 

   

LEGENDA:  

trgovine opek (škatle, na katerih je nalepljen barvni list takšne barve, kot so v njej opeke; na 

vsaki škatli je angleški napis barve) 

tablice (6 različnih barv) 

gibanje otrok 

vsi morajo steči na blazino (skrivališče pred nevihto) 

 

»RED!« 

GOZD - BLAZINA 
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USTVARJANJE ZAKLJU ČKA ZGODBE 

Glede na ogrlice, ki jih imajo otroci okrog vratu, otroke razdelimo v 4 skupine (rdeča, modra, 

zelena, rumena). Vsaka skupina sestavi zaključek zgodbe na drugačen način. 

1. skupina  

Otroci, ki bodo dodeljeni v skupino s senčnim gledališčem, bodo imeli nalogo da uprizorijo 

lasten zaključek zgodbe s pomočjo senčnih lutk, platna in osvetljave (npr. grafoskop, 

projektor, luč). Poleg že narejenih lutk, ki jih bomo študentke uporabljale pri lastnem nastopu, 

bodo imeli na voljo folijo in flomastre, da ustvarijo še svoje like, ki bi želeli, da nastopajo v 

njihovi predstavi. Študentka spremlja ideje in pobude otroke ter jih spodbuja k združevanju 

vseh v smiselno celoto. Otrokom razdeli potreben material, ki jim je na razpolago. Preden se 

otroci predstavijo s predstavo, jim pokaže, kako se te lutke uporablja in jim omogoči 

predvajanje glasbe, če bi jo potrebovali. Otroci svoj zaključek s senčnim gledališčem 

predstavijo ostalim otrokom.  

2. skupina 

Vsak otrok dobi list papirja A4, na katerega s slikopisom »napiše« svoj izmišljeni konec 

zgodbe. Nato vsak otrok posebej, ob svojem zapisu, pove zgodbo. Študentka zgodbo vsakega 

otroka zapiše na list papirja. Nato zaščiti tla, otroke obleče v zaščitna oblačila in razdeli 

tempera barvice. Vsak otrok zase, na en del rjuhe, nariše svoj zaključek zgodbe. 

3. skupina 

Vsak otrok pove svoj konec zgodbe. Nato se skupaj odločijo, kako bodo te konce združili v 

enega skupnega. Torej od vsake zgodbe vzamejo en del. Študentka skupni konec zgodbe tudi 

zapiše. Nato se odločijo, na katero že znano melodijo oz. s katerimi zvočnimi elementi bodo 

uglasbili konec zgodbe, in se ga tudi naučijo. 

4. skupina 

Vsak otrok pove svoj zaključek zgodbe in se pri tem posname s snemalnikom zvoka. Ko se 

vsi posnamejo, oblikujejo skupen zaključek zgodbe, in sicer tako, da združijo zgodbe vseh 

otrok. Ponovno zgodbe snemajo s snemalnikom zvoka. V kolikor otroci potrebujejo pomoč, 

jim Študentka pomaga.  
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ZAKLJU ČEK 

PREDSTAVITEV SKUPIN 

Vsaka skupina predstavi svoj konec zgodbe. Prva skupina uprizori konec zgodbe s senčnimi 

lutkami, druga ga predstavi s pomočjo rjuhe, na kateri je ta narisan, tretja z zvočnimi elementi 

in pevskimi vložki, zadnja pa predvaja zvočne posnetke. 
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4.2 UČNA PRIPRAVA 2. NASTOPA 

Študentke: Kaja Fujan, Martina Ilc, Kristina Kordič, Erika Pavlenč 

Skupina: 2. (2. nastop) 

Vrtec: Vrtec Šentvid 

Mentorica:  doc. dr. Nadica Turnšek 

Vzgojiteljica : Urša Kljun 

Starostna skupina otrok: 4–6 let 

Ime skupine: Pikapolonice 

Enota: Enota Sapramiška 

Datum nastopa: 9. 1. 2014 

METODI ČNA RAZČLENITEV   

Cilji nastopa: 

• otrok obnovi različne konce zgodbe Žabec in tujec iz prvega nastopa, 

• otrok izdela lutko in zaigra pravi konec zgodbe, 

• otrok spozna pravi konec knjige Žabec in tujec, 

• otrok se uči timskega dela/sodelovanja, 

• otrok sodeluje pri predstavitvi pravega konca pravljice, 

• otrok spozna, da so ljudje drugačni/različni. 

Cilji projekta: 

• zagotavljanje pozitivnih izkušenj, povezanih s prepoznavanjem podobnosti in razlik 

med otroki, 

• doživljanje raznolikosti kot prednosti in ustvarjanje temeljev kulture strpnosti, 

• spodbujanje kritičnega mišljenja in etičnega razsojanja ter sposobnosti ustvarjanja 

različnih rešitev problemske situacije, 
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• prepoznavanje nenasilnih poti reševanja spora in ustvarjanje sporazuma. 

Oblike dela: 

• skupna, 

• skupinska. 

Metode dela: 

• metoda razgovora, 

• metoda poslušanja, 

• metoda praktičnega dela, 

• metoda igre. 

Materiali in pripomo čki: 

• lutka, 

• ilustracije drugega dela zgodbe (v obliki puzzel), 

• lepilo, 

• kosi blaga, 

• usnje, 

• trakovi, 

• gumbi, 

• kuhalnice. 

VSEBINSKI DEL 

UVOD 

Študentke prihitijo v igralnico s pismom, ki so ga našle pred vhodom v vrtec. Naslovljeno je 

na skupino otrok, v kateri imajo nastop. 

ŠTUDENTKE: Pozdravljeni otroci, poglejte, kaj smo našle pred vrtcem. Pismo je naslovljeno 

na vas. Ali želite, da ga skupaj preberemo? 

Pismo otrokom napiše Podgana, v katerem jih nagovori in spodbudi k obnavljanju izmišljenih 

zgodb iz prejšnjega nastopa. 
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Pozdravljeni otroci! 

Saj me že poznate? Sem tista Podgana, za katero vsi mislijo, da je umazana in grda samo zato, 

ker je drugačna. Ampak jaz nisem taka, jaz zelo rada pomagam drugim. Na uho mi je prišlo, 

da še niste slišali, kako se je moja zgodba končala. Ali vas zanima? (otroci odgovorijo.) Mene 

pa zanima, kako se moja zgodba konča po vaše. Zelo rada bi slišala, kako se moja zgodba 

konča po vaše! Zelo, zelo, res zelo kmalu pridem tudi k vam na obisk ... 

OSREDNJI DEL 

Prva dejavnost: Obnovitev zgodbe in koncev zgodb iz prvega nastopa 

Potek dejavnosti: Ko študentke preberejo pismo, otroke preseneti lutka Podgana. Študentke 

preko lutke nagovorijo otroke in jih povprašajo o zgodbi iz prejšnjega tedna. Lutka otroke 

spodbudi k obnovi koncev zgodb, ki so jih sami sestavili. 

Prehod na naslednjo dejavnost: Študentke nadaljujejo z branjem pisma. V pismu je 

zapisano, da bodo otroci končno izvedeli pravi konec zgodbe. Piše tudi, da jim je Podgana po 

igralnici skrila manjkajoče koščke puzzel. Otroke prosi, da jih poiščejo in sestavijo skupaj. 

Druga dejavnost: Predstavitev pravega konca knjige 

Potek dejavnosti: Puzzle so sestavljene in prikazujejo pravi konec zgodbe Žabec in tujec. 

Študentke ob pomoči le-teh povedo otrokom konec. 

Prehod na naslednjo dejavnost: Študentka nagovori otroke preko lutke. 

Delitev v skupine: Študentka s pomočjo lutke otroke razdeli v skupine. Oblikujejo krog in 

Podgana otrokom ponudi vrečko, v kateri so tri različne sličice. Vsak otrok izžreba eno 

sličico. Otroci se tako razdelijo v tri skupine. 

Tretja dejavnost:  Izdelava lutk  

Potek dejavnosti: Otroci  so razdeljeni v 3 skupine (odvisno od št. otrok). V vsaki skupini 

izdelujejo različne lutke: izdelovali bodo nogavične lutke, lutke na kuhalnicah in marionete. V 

skupini si razdelijo vloge in poskusno zaigrajo pravi konec zgodbe. Za to jim pustimo dovolj 

časa. 
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ZAKLJU ČEK 

Otroci po končani tretji dejavnosti zaigrajo drug za drugega na predhodno pripravljenem odru. 

Podgana spremlja vse predstave. 
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4.3 UČNA PRIPRAVA 3. NASTOPA 

Študentke: Klavdija Cvitkovič, Mojca Erman, Doroteja Kozmus, Petra Ugovšek 

Skupina: 2. (3. nastop) 

Vrtec: Vrtec Šentvid 

Mentorica:  doc. dr. Nadica Turnšek 

Vzgojiteljica : Urša Kljun 

Starostna skupina otrok: 4–6 let 

Ime skupine: Pikapolonice 

Enota: Enota Sapramiška 

Datum nastopa: 10. 1. 2014 

METODI ČNA RAZČLENITEV  

Cilji kurikuluma: 

• doživljanje in uživanje v umetnosti, 

• razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

• razvijanje različnih vrst umetniškega izražanja, 

• razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti. 

 

Cilji projekta: 

• zagotoviti čim več možnosti za pogovor z otroki o konfliktnih situacijah in jih 

vzpodbujati, da iščejo najboljše rešitve, 

• iskanje nenasilnih rešitev problemov v medsebojnih odnosih, 

• razumevanje pomena dogovarjanja, sporazuma, popuščanja, kompromisa ...; 

• vzpodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in 

različnosti, 

• doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja, 

• doživljanje in spoznavanje umetniških del, 

• razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 
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• doživljanje in spoznavanje komunikacije z in o dramskem delu, 

• doživljanje in spoznavanje umetniškega jezika in njegovih lastnosti, 

• uporaba in razvijanje spretnosti, spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z 

umetniškimi sredstvi in njihovimi izraznimi lastnostmi, 

• otrok spoznava lutkovno gledališče in aktivno sodeluje v njem. 

Oblike dela: 

• skupna, 

• skupinska, 

• individualna. 

Metode dela: 

• metoda opazovanja, 

• metoda vodenja, 

• metoda demonstracije, 

• metoda igre, 

• metoda pogovora. 

Materiali in pripomo čki: 

• lesena klop, 

• blago v rjavi in modri barvi, 

• dve kocki sena, 

• vrv, 

• palica, 

• pismo, 

• barometer, 

• stacionarni telefon, 

• škatla, 

• ščipalke, 

• torba z ročno izdelanimi knjigami, 

• kartončki za uprizarjanje (Zelo mi je všeč / Sploh mi ni všeč), 

• puzzle (4 različnih živali iz pravljice), 

• reflektor, 



Mojca, Erman: Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  
 

35 
 

• CD z glasbo. 

VSEBINSKI DEL 

UVOD 

Načrt začetka nastopa 

Nastop bomo izvedle v igralnici vrtca. Na eni strani prostora bodo sedeli otroci, na drugi 

strani pa pripravimo preprosto sceno: dolga lesena klop (most čez reko), potok (nakazan z 

modrim blagom pod klopjo), majhna kocka sena, dve palici z vrvjo, na katero sta privezana 

pujsa. 

Uvodna motivacija 

Študentka K. v igralnici pričaka otroke v čarobnem vzdušju (igralnica je zatemnjena in ob tem 

se predvaja nežna glasba). Ko se otroci posedejo, je glasba vse tišja, reflektor pa se usmeri v 

Študentko K.  

Stranski lik (navdušeno): Pozdravljeni, otroci! Veste, otroci, večkrat se popoldan sprehajam 

po travniku ob potoku. Tam pogosto naletim na pujsa, ki me vedno nasmejita. (Doživeto.) 

Spomnim se tistega dne, ko sta se lovila in veste, kaj me je najbolj nasmejalo? Enemu je 

spodrsnilo in čoooof, padel je v potok ... Veste kaj še, ravno včeraj ... (Začudeno.) Ooooooo, 

poglejte, poglejte, koga vidim. (Nasmejano.) 

Reflektor se preusmeri na prizorišče, kjer sta pujsa. 

ZGODBA: 2 PUJSA NA PODRTEM DREVESU 

Na podrtem drevesu (lesena klop, prekrita z rjavim blagom) se srečata dva pujsa. 

Pujs 1 (jezno): Umakni se mi! 

Pujs 2 (jezno): Umakni se mi! 

Pujs 1 (jezno): Jaz sem bil prvi na brvi! 

Pujs 2 (jezno): Nisi bil ti, jaz sem bil prvi! 

Pujs 1 (samozavestno): Jaz vsak dan hodim po tej brvi in imam več pravice do nje! 

Pujs 2 (jezno): Prek te brvi so prečkali reko že moji predniki, to je moja brv! 
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Reflektor se preusmeri v stranski lik. 

Stranski lik  (modro): Pujsa, a bi se lahko že nehala prepirati? Poglejta no malo naokoli, 

otroci vaju opazujejo. 

Reflektor se preusmeri na prizorišče. 

Pujsa se začudeno ozreta naokoli, zazreta se v otroke, se spogledata in ... 

Pujs 1 (kričavo): Zdaj boš pa videl! 

Pujs 2 (kričavo): Ne ti boš videl! 

Zatem se oba pujsa zaletita drug proti drugemu, močno trčita in oba padeta v potok (modro 

blago pod klopjo). Oba se jezno spogledata in odideta iz igralnice. 

Reflektor se usmeri v stranski lik. 

Stranski lik : Otroci, kaj je bilo pa sedaj to? A ste to videli? A je bilo to dobro? 

Pujsa neopazno prideta v igralnico na prizorišče. 

Nadaljujemo z drugo zgodbo: DVA PUJSA IN SENO 

Reflektor se preusmeri na prizorišče, kjer sta pujsa. 

Dva pujsa sta privezana na palico s skupno vrvjo. Ob vsakem pujsu je majhen kupček sena. 

Vsak pujs poskuša doseči svoje seno, vendar je vrv prekratka, da bi lahko oba hkrati jedla.To 

ju strašano razjezi in začneta močno vleči vsak na svojo stran. 

Pujsa še nakaj časa vlečeta. 

Pujs 1 (jezno): Jaz bom prvi jedel! 

Pujs 2 (razburjeno): Ne jaz bom prvi! 

Pujs 1 (razburjeno): Jaz sem ga prej zagledal! 

Pujs 2 (kričavo): Ne, jaz sem pa močnejši, da veš! 

Skačeta, ritata in vlečeta, vendar brez uspeha. Nato utrujena sedeta, da bi se malo spočila, se 

spogledujeta in razmišljata o vsem. 
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Pujs 1 (utrujeno): Joooj, kako sem lačen! 

Pujs 2 (žalostno): Tudi jaz sem lačen! 

Pujs 1 (navdušeno): Že čutim seno v mojem trebuščku! 

Naenkrat pa se spogledata in obema pade na pamet rešitev. 

Pujs 2 (veselo): Že vem, kaj bova ... 

Reflektor, ki je usmerjen v stranski lik se prižge. 

Stranski lik : Me prav zanima, kaj imata tokrat za bregom ... Kaj pa vas otroci? Pa poglejmo. 

Reflektor se preusmeri na prizorišče, kjer sta pujsa. 

Stranski lik 2 odide iz igralnice. 

Pujs 1 (navdušeno): Daj povej, povej že! 

Pujs 2 (umirjeno): Seveda, najprej bova šla skupaj do prvega kupčka sena in ga skupaj 

pojedla, zatem pa bova skupaj pojedla še drugi kupček sena ... 

Pujs 1 (veselo): Jaaaaaa, to mi je všeč. Dobro si se spomnil. 

Pujsa vsa vesela skočita drug drugemu v objem. 

Stranski lik2  (razburjeno zakriči iz garderobe): Pujsa, kje sta že toliko časa? Že celo večnost 

vaju čakam doma. 

Pujsa odideta s prizorišča. Reflektor se ugasne, prižgejo se luči. 

Stranski lik : Otroci, katera zgodba vam je bila ljubša? Kateri konec zgodbe vam je bil bolj 

všeč? Zakaj vam je bil pa ta konec bolj všeč? V kateri zgodbi sta pujsa problem rešila in v 

kateri ne? Se vam zdi, da sta pujsa v prvi zgodbi ravnala pravilno, ko se drug drugemu nista 

hotela umakniti? Otroci, poznate kakšno rešitev, kako bi se pujsa lahko dogovorila, da bi oba 

lahko prečkala potok? 

OSREDNJI DEL 

Stranski lik  (doživeto): Otroci, sedaj smo si pogledali dve pravljici z različnima koncema. Ti 

pravljici je seveda moral nekdo napisati. Ali morda veste, kdo piše pravljice? (Od otrok želi 
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slišati besedo pisatelj ali jih vsaj spodbuditi k temu odgovoru.) Otroci, veste, pisatelj dolgo 

sedi za mizo, razmišlja in svoje zgodbe zapisuje na papir. Te pravljice se kasneje znajdejo na 

knjižnih policah. Ali kdo morda pozna kakšnega pisatelja ali pisateljico? (npr. Ela Peroci – 

Moj dežnik je lahko balon; Svetlana Makarovič – Sapramiška; brata Grimm – Rdeča kapica, 

Pepelka, Sneguljčica, Hans Christian Andersen – Grdi raček ...). Se je kdo že srečal s 

pisateljem? Veste, otroci, sama že dolgo poznam pisatelja. Ravno včeraj, ko sem se vračala iz 

šole, sem ga zopet srečala in obljubil mi je, da danes pride v vrtec. Ga bom kar poklicala, če je 

morda že na poti. (Na stacionarnem telefonu zavrti telefonsko številko in ga pokliče.) 

Pozdravljen pisatelj. Ste morda že na poti k nam v vrtec? (Posluša.) O super, ravno se 

pogovarjamo o vas. Vas že nestrpno pričakujemo, lepo pozdravljeni. 

Ne mine veliko časa in pisatelj že potrka na vrata. 

Pisatelj (prijazno): Oooo, pozdravljeni otroci. Ste me že dolgo čakali? 

Stranski lik  (gostoljubno): Pisatelj, izvolite sesti, besedo predajam vam. 

Pisatelj: Hvala študentka K. (Pisatelj se usede.) 

Študentka K. odide s prizorišča. 

Pisatelj: Ali vi veste, kdo sem jaz? (Navdušeno.) Vaaaau, kdo pa vam je to povedal? 

Jooooooj, naj vam zaupam, kaj se mi je zgodilo na poti k vam. Ker sem želel čim hitreje priti 

k vam, sem se spotaknil in torba mi je padla naravnost v lužo. Vas zanima, kaj sem imel v 

torbi? Naj vam kar povem. Iz torbe so mi padle različne pravljice, ki so se zmočile, malo tudi 

raztrgale. Te pravljice sem vam želel prebrati, a ker tega ne morem, bi vas prosil za pomoč. 

(Podoživeto.) Saj sem imel zapisane zaključke pravljice Žabec in tujec, ki ste jih povedali 

prav vi otroci, zadnjič pri študentkah. In prav ti zaključki zgodb so se mi raztrgali in uničili. 

Bi mi vi pomagali? Otroci, pridite bližje k meni, bomo skupaj pogledali, kaj je še ostalo v 

moji torbi. (Pisatelj iz torbe izvleče najprej prvo knjigo − s pravim koncem, jo pokaže 

otrokom in prične z branjem.) In pravljica se tukaj konča zaradi moje nezgode zjutraj. Se vi 

spomnite, kaj se je zgodilo potem? Če sem se dobro zapomnil, ste ravno včeraj izvedeli pravi 

zaključek zgodbe, pomagajte mi. Kaj se je zgodilo? (Pisatelj otrokom pri pripovedovanju 

pravljice pomaga in jih pri tem spodbuja.) 
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(Otroci s pisateljem obnovijo vse štiri pravljice z različnimi konci. Pisatelj jih pri 

pripovedovanju vodi. Ko zaključijo z vsemi pravljicami, pisatelj pogleda na uro in ugotovi, da 

se mu že mudi.) 

Pisatelj (zaskrbljeno, a veselo): Joooooj, koliko je že ura. Zdaj se mi pa že res mudi. Obiskati 

moram še veliko otrok, seveda pa bi si rad te konce pravljic čimprej zapisal, da jih ne 

pozabim. Otroci, zelo sem vesel, da imam zopet vse pravljice v celoti, samo še zapisati jih 

moram. Najlepše se vam zahvaljujem, sedaj pa res odhajam. Saj res, nekaj imam še za vas, 

skoraj sem pozabil. Študentka D., izvoli škatlo, to prepustim tebi. 

Dejavnosti po zgodbi 

Študentka D. (veselo): Pa poglejmo, kaj mi je zapustil pisatelj (Odprejo škatlo, v kateri 

zagledajo barometer in pismo.) Kaj pa je to? Preberimo pismo, morda v njem piše kaj več ... 

(Prebere pismo, nato barometer prilepijo na steno ali omaro.) 

Študentka D. s ščipalko pokaže, katera zgodba ji je bila zelo všeč, katera nekoliko manj in 

katera ji sploh ni bila. 

Študentka P: Študentka D., kaj ti je pa bilo všeč pri zgodbi? 

Študentka D. improvizira odgovor, zatem pa pokliče otroke po imenih. Otroci na barometer 

pripenjajo ščipalke, da ponazorijo, kako jim je bila ena zgodba všeč, kako druga. Če je bila 

zgodba otroku zelo všeč, ščipalko pripne na obraz, ki se smeje, če mu zgodba ni bila všeč, 

ščipalko pripne na obraz, ki je žalosten. Vsakega otroka vpraša eno izmed naslednjih 

vprašanj: 

- 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? 

Zatem otroke razdelimo v skupine s pomočjo puzzlov. 

Študentka P. otroke popelje do mize, kjer so po mizi deli puzzlov, ki predstavljajo slike 4 

živali, nastopajočih v pravljici. Prebere jim pismo, v katerem so napisana navodila, da naj 

vsak otrok najprej vzame le po en del puzzla. Namreč puzzle se ločijo po barvi roba, s 

pomočjo katerega bodo poskušali sami najti dele po prostoru. Zatem pa jih bomo me popeljale 
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v druge prostore (igralnico, telovadnico, garderobo, zbornico), kjer bodo s skupnimi močmi 

sestavili sliko živali, ki je nastopala v pravljici. 

Tako bomo otroke ločile v štiri skupine. K vsaki skupini se priključi ena študentka, ki vodi 

pogovor. 

• Pomaga si z naslednjimi vprašanji, ki spodbujajo razmislek o stereotipih in 

predsodkih: 

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

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

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

vedela? 

- Kakšna je bila Podgana v resnici? 

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

goreče hiše in rešila Zajčka iz reke? 

• Vprašanja, ki spodbujajo razmislek o pojmih in predstavah: 

- Kdo je tujec? 

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

- Kdo je drugačen? 

• Vprašanja, ki sprožajo vživljanje in sočutje: 

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

- Kako bi se počutil? Kako bi se obnašal? 

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

sprejeli kot prijatelja? 

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

- Kako najdete rešitev? Kaj pomeni pogovoriti se? Kako se pogovorite? 
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ZAKLJU ČEK 

Otroci pridejo nazaj v igralnico. Ostanemo v istih skupinah in nadaljujemo z dejavnostjo: 

ENA ZGODBA Z DVEMA KONCEMA. Študentka P. stopi na sredino igralnice in vsem 

hkrati poda navodila. 

Študentka P. pove, da bo vsaka skupina v nadaljevanju dobila naslov zgodbe in otroci si bodo 

morali izmisliti zgodbo, vendar tako, da ima ta zgodba dva konca. V prvem primeru bo konec 

zgodbe ostal nerešen, saj se bosta osebi sporekli za isto stvar na tak ali drugačen način. V 

drugem primeru pa bo konec zgodbe rešen z dogovorom oziroma s sporazumom − na način, 

ki ne vključuje nasilja. Znotraj skupine se s študentko dogovorite, kako boste oba primera 

predstavili drugim skupinam, npr. s stripom, z risbami, s plesom, z igranjem vlog ali na več 

načinov hkrati. 

Študentke z otroki odidejo nazaj v prostore, kjer so bili prej (telovadnica, zbornica, igralnica 

in garderoba). 

Študentke znotraj skupine otrokom ponudijo naslednje naslove ( vsaka skupina prikaže primer 

ene zgodbe na dva načina): Dva psa in klobasa, Dve mački in skodelica mleka, Dve deklici in 

žoga, Dva fantka in sanke. 

Po vseh odigranih prizorih študentka P. povabi otroke k sebi v krog, kjer z otroki vodi 

razgovor in analizo njihove prikazane zgodbe na oba načina. Pomaga si z naslednjimi 

vprašanji: 

Ali imamo v obeh zgodbah zmagovalce in poražence? 

Kdo je zmagovalec, kadar pridemo do rešitve po mirni poti? 

Zakaj ne moremo vedno priti do mirne rešitve? 

Po končani diskusiji se študentke otrokom zahvalimo za prijetno sodelovanje in se od njih 

poslovimo. 
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4.4 UČNA PRIPRAVA 4. NASTOPA 

Študentke: Daša Okorn, Larisa Draskovič, Kaja Milardovič, Katarina Zidarič, Urša Tomažič 

Skupina: 2. (4. nastop) 

Vrtec: Vrtec Šentvid 

Mentorica:  doc. dr. Nadica Turnšek 

Vzgojiteljica : Urša Kljun 

Starostna skupina otrok: 4–6 let 

Ime skupine: Pikapolonice 

Enota: Enota Sapramiška 

Datum nastopa: 13. 1. 2014 

METODIČNA RAZČLENITEV   

Cilji kurikuluma: 

• doživljanje in uživanje v umetnosti, 

• razvijanje različnih vrst umetniškega izražanja, 

• razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti. 

Cilji projekta: 

• zagotavljanje pozitivnih izkušenj, povezanih s prepoznavanjem podobnosti in razlik 

med otroki, 

• doživljanje raznolikosti kot prednosti in ustvarjanje temeljev kulture strpnosti, 

• spodbujanje kritičnega mišljenja in etičnega razsojanja ter sposobnosti ustvarjanja 

različnih rešitev problemske situacije. 

Cilji nastopa: 

• prepoznavanje individualnih razlik in podobnosti med otroki, 

• otroci skozi predstavo ugotovijo, da se živali, četudi imajo različna stopala, lahko 

skupaj igrajo; ugotovijo, da se prav tako oni lahko skupaj igrajo ne glede na razlike, 

• otroci se razdelijo v skupine in razmišljajo o tem, ali so med sabo enaki, 

• otroci spoznajo, da smo različni, a hkrati podobni, 

• otroci opazijo razlike in podobnosti v videzu − npr. velikost, 
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• otroci ugotovijo, da imajo nekatere poteze obraza različne, ugotovijo tudi da imajo 

nekatere poteze podobne: različno barvo oči, različne barve las, različno postavitev 

delov obraza, različno ali podobno barvo las ..., 

• otroci ugotovijo, da imajo različna stopala in različne nosove, 

• otroci ugotovijo, da se razlikujejo in so si podobni tudi po tem, koga imajo radi in kaj 

radi jedo, 

• otroci spoznajo, da smo si med seboj različni in podobni; spoznajo, da so razlike 

pozitivne. 

Oblike dela: 

• skupna, 

• skupinska. 

Metode dela: 

• metoda opazovanja, 

• metoda igre, 

• metoda pogovora. 

Materiali in pripomo čki: 

• bel papir, 

• stopala živali (Pujsek, Račka, Zajček, Žaba, Podgana), 

• telesne lutke, 

• flomastri, 

• škarje, 

• lesene deske, 

• svinčnik, 

• barvice, 

• lepilo, 

• tempera barve. 
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VSEBINSKI DEL 

UVOD 

Opis izvedbe uvodne dejavnosti: 

Odigramo zgodbo 

Na tleh imamo prilepljen bel papir. Vsi igralci imajo obuta stopala živali, ki jih v zgodbi 

uprizarjamo. Stopala so v povečanem formatu. Pred prihodom vsake živali v igralnico si 

stopala namažemo z barvo, tako da puščajo sledi. 

(Prva v igralnico pride Podgana. Sprehodi se po poti in se usede k otrokom. Kmalu za njo 

pride Pujsek. Zagleda odtise stopal Podgane in se čudi.) 

Pujsek: Čigava stopala so pa to? Moja že niso. Moja so večja, imajo samo dva prsta. Le 

čigava bi lahko bila? 

(Priraca še Račka in se pridruži Pujsku.) 

Račka: O Pujsek, kaj pa ti počneš tukaj? 

Pujsek: Poglej, opazujem ta stopala. Še nikoli jih nisem videl in nikakor mi niso všeč. Račka 

ali mogoče ti veš, čigava bi bila ta stopala? 

Račka: Hmmm, kaj pa vem. Tudi jaz jih še nisem videla. Videti so zelo grozljiva. 

(K Rački in Pujsku priskaklja še Zajček.) 

Zajček: Pozdravljena, čemu se pa vidva tako čudita? 

Pujsek: Ali ne vidiš teh stopal? Ne veva, komu pripadajo, ampak nama se zdijo zelo grda. 

Zajček: Vidim, ampak če jih ne poznamo, še ne pomeni, da so grda. Meni se zdijo prav 

zanimiva. Rad bi izvedel, komu pripadajo. 

(Pujsek zagleda Žabca, ki priskaklja mimo. Takoj mu poroča o dogajanju.) 

Pujsek: Poglej Žabec, kako čudna in grda so ta stopala. Žival, ki ima tako grda stopala, je 

gotovo umazana in grda. 
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Žabec: Ah, Pujsek, saj tudi tvoja stopala niso nič kaj lepa, imajo le dva prsta. To pa ne 

pomeni, da si ti umazan in grd. Še vseeno si naš prijatelj. Predlagam, da skupaj raziščemo, 

čigava so. 

(Živali sledijo sledem in pridejo do Podgane.) 

Zajček: O, Podgana, ali so to tvoja stopala? 

Podgana: Ja, moja so. Zakaj vas pa zanima? 

Pujsek: Aja, tvoja so, jaz pa sem ves čas mislil, da so od neke umazane in grde živali. Zajček 

in Žabec sta imela prav. Res ne bi smel soditi živali po njihovih stopalih. Tudi kar je drugačno 

od mojega, še ne pomeni, da je slabo. 

Račka: Vsak izmed nas ima drugačna stopala. Prav zato smo tako dobri prijatelji. 

Žabec: Otroci, ali ste tudi vi med sabo različni? Predlagam, da vsak izdela svojo telesno 

lutko, nanjo odtisne svoja stopala, nos, nariše portret in na lutki nariše kaj/koga ima rad. Zato 

se kar razdelimo po skupinah. Vsak izmed vas naj izvleče listek in se razvrsti k živali, ki ima 

tako stopalo. 

(Otroke razdelimo v skupine tako, da iz vreče izžrebajo znak, na katerem so različne stopinje 

živali (Žabec, Pujsek, Račka, Zajček, Podgana). Otroci odidejo k študentki, ki predstavlja 

določeno žival.) 

OSREDNJI DEL 

Dejavnost: izdelava telesne lutke 

Potek izvedbe dejavnosti: 

Otroci so razdeljeni v pet skupin. Znotraj vsake skupine potekajo vse štiri dejavnosti. Vsak 

otrok v celoti izdela svojo telesno lutko. 

1. Izdelava telesne lutke 

Delo poteka v parih. Eden v paru se uleže na tla, drugi pa ga obriše s flomastrom. Obrise 

izrežejo s škarjami. Na zadnjo stran nalepimo leseno desko, da ima telo oporo.  
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2. Portret 

Otroci v paru opazujejo drug drugega in čim bolj natančno narišejo svojega prijatelja. Rišejo 

lahko s svinčnikom ali barvicami na bel papir A4. Ko zaključijo z risanjem portreta, si v paru 

portret izmenjajo, tako da vsak dobi svoj portret, ki ga izrežejo in ga z lepilom prilepijo na 

telesno lutko. 

3. Odtis stopal in nosu 

Vsak otrok odtisne nos, namazan s tempera barvo, na svoj že izdelan portret. Sledi odtis 

stopal. Na izdelano telesno lutko otroci odtisnejo vsak svoja stopala. 

4. Risanje na telesno lutko 

Otroci na telesno lutko na predelu trebuha narišejo, kaj radi jedo. Na predel, kjer je srce, 

narišejo kaj/koga imajo radi. 

ZAKLJU ČEK 

Vsaka študentka se pogovori s svojo skupino o lastnostih izdelane telesne lutke. Spoznavao in 

primerjajo jih med seboj. Pogovorijo se, v čem so si podobni in v čem različni. Otroke preko 

pogovora spodbujajo, da spoznajo, da so razlike pozitivne. 

DEJAVNOSTI DO NASLEDNJEGA NASTOPA 

Otroci do naslednjega nastopa vadijo predstavitev svoje lutke. Vsak otrok se lahko predstavi 

na drugačen način; pove, v čem je različen od drugih, kaj ima rad, koga ima rad, kaj je na 

telesni lutki predstavil, narisal ter zakaj ... Na začetku naslednjega nastopa se predstavitev 

vsakega posameznika tudi izvede. 
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4.5 UČNA PRIPRAVA 5. NASTOPA 

Študentke: Ivana Jakša, Johana Abakumov, Lara Kosi, Nina Brunec 

Skupina: 2. (5. nastop) 

Vrtec: Vrtec Šentvid 

Mentorica:  doc. dr. Nadica Turnšek 

Vzgojiteljica : Urša Kljun 

Starostna skupina otrok: 4–6 let 

Ime skupine: Pikapolonice 

Enota: Enota Sapramiška 

Datum nastopa: 17. 1. 2014 

METODIČNA RAZČLENITEV  

Cilji kurikuluma: 

• spoznavanje samega sebe in drugih ljudi, 

• spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje 

medkulturnih in drugih razlik, 

• možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami, 

• zavedanje obstoja lastnega in drugih jezikov ter lastne in drugih kultur, 

• jezik kot objekt igre, 

• spodbujanje ustvarjalnosti. 

Cilji projekta: 

• otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti glede na jezik in 

kulturno poreklo (poudarek na narečjih), 

• otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo ter slovenskimi narečji, 

• otrok preko igre razvija sposobnost ločevanja (prepoznavanja) različnih narečij. 
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Oblike dela: 

• skupna, 

• individualna. 

Metode dela: 

• metoda igre, 

• metoda improvizacije, 

• metoda razgovora. 

Materiali in pripomo čki: 

• telesne lutke, 

• pravljica Žabec in tujec (nova verzija v narečjih: prleško, belokranjsko in prekmursko 

narečje), 

• flomastri, 

• piščalka, 

• listi z različnimi značilnostmi, 

• plakati (pokrajine, značilnosti), 

• CD-predvajalnik. 

VSEBINSKI DEL 

UVOD 

TELESNA  LUTKA   

UVODNA MOTIVACIJA − SPOZNAVANJE 

Študentke imajo svoje telesne lutke in se z njimi predstavijo otrokom. Vsaka izmed študentk 

pove svoje ime in nadaljuje s tem, kaj rada počne. Naredijo velik krog in znotraj kroga se še 

otroci predstavljajo po vrsti v smeri urinega kazalca. Če se kdo od otrok ne želi predstaviti, ga 

ne silijo, ampak ga na koncu še enkrat spodbudijo. 
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Predstavitev študentk 

»Jaz sem Nina. Na svojo lutko sem narisala lonec in kuhalnico, ker zelo rada kuham in jem.« 

»Jaz sem Johana. Na lutki imam narisano kitaro, ker v prostem času zelo rada igram različne 

pesmice in zraven pojem.« 

»Jaz sem Lara. Na lutki imam narisano knjigo, ker zelo rada berem razne zgodbe in druge 

zanimive knjige.« 

»Jaz sem Ivana in imam na svoji lutki narisano žogo, ker se v prostem času zelo rada 

ukvarjam s športom. Najraje imam odbojko.« 

Nato prosijo otroke, da se še oni predstavijo s svojo telesno lutko in se tako spoznavajo med 

seboj. 

Vsi skupaj gredo nato na vlak (nadaljujejo s Potovanjem v deželo). 

OSREDNJI DEL 

POTOVANJE  V  DEŽELO 

Skupaj z otroki se postavijo v vrsto tako, da so študentke pomešane mednje. Študentka na 

začetku vrste ima v roki liste, na katerih ima upodobljene različne značilnosti, ki se lahko 

slikovno prikažejo, prav tako pa ima tudi piščalko, s katero oznanja posamezne postaje. Ob 

prvem pisku se kolona začne premikati in med tem pojejo: 

»Tu, tu, tu po cesti, 

trikrat naokrog, 

avtobus nas pelje, 

malo naokrog.« 

Študentka ponovno zapiska in kolona se ustavi. Na vsaki postaji dvigne list in podaja navodila 

(npr.: Prišli smo v deželo, kjer imajo vsi zelene oči ...) in vsi tisti sodelujoči, ki ustrezajo 

navodilom, izstopijo iz kolone. Skupaj se preštejejo in na plakatu v stolpec označijo, koliko 

jih ima enako lastnost. Ob ponovnem pisku se vrnejo in nadaljujejo potovanje. Ko končajo, se 

pogovorijo ob plakatu (pogledajo, v čem so si otroci najbolj podobni, v čem najmanj itd.). 

Igro bomo začele z individualnimi lastnostmi (vidnimi: barva las, oči, barva obleke ... in 

nevidnimi: dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, domača žival ..., kar bi sčasoma privedlo do 

kulturnih razlik) 
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PREDVIDENE ZNAČILNOSTI: 

Individualne: spol, barva las, barva oči, barva obleke, dolžina las, slušni aparat, očala, uhani 

da/ne, domače živali, družinski člani (brat/sestra), razne dejavnosti, ki jih obiskujejo, 

ukvarjanje s plesom, aikido ... 

Kulturne: tuj jezik −  vsi, ki so se rodili na Hrvaškem in v Bosni ali drugje, vsi, ki ne živijo v 

Ljubljani in prihajajo iz različnih koncev Slovenije ... 

ODLOMEK  ŽABEC  IN  TUJEC  (v prleškem, belokranjskem in prekmurskem narečju) 

Študentke zaigrajo prizor, kjer se srečajo Žabec, Podgana in Pujsek. Vsak govori v svojem 

narečju (prekmurščina, belokrajnščina in prleščina), zato imajo med sporazumevanjem težave. 

Ugotovijo, da v resnici vsi prihajajo iz Slovenije, vendar so zaradi oddaljenosti različnih 

krajev nastale različne govorice. 

NASTOPAJOČI : pripovedovalec, Žabec, Pujsek in Podgana 

PRIPOVEDOVALEC : Nekega lepega, sončnega dopoldneva, se je Žabec odločil, da gre na 

sprehod po parku in tam je na klopci srečal Podgano. 

ŽABEC : Zdravo! Jaz sen Žaba. Kdo pa si te ti, pa kej delaš tu? 

PODGANA: Bok! Rečejo mi Podgana, sm fajn pametna. Fajn rada potujem, bla sm že na 

vseh koncih Slovenije i znam razumet fsa narečja! 

ŽABEC : Kej pa te so to narečja? 

PODGANA: Haha! 

ŽABEC : Ja kej, je to morti nekej kej je na reki? 

PODGANA: Jao, Žabec! To je določen jezik, ki ga govorijo samo v enem delu Slovenije. 

ŽABEC : Aha, hvala! Zej pa te ven! Hvala. 

PODGANA: Ni kaj. 

ŽABEC : Te ti veš, od ki sem jas, a? 

PODGANA: Valda, da znam. 
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ŽABEC : No, ka te čujen? 

PODGANA: Iz Prlekije! 

ŽABEC : Hjee, pa še res je. Od ki pa si te ti? 

PODGANA: Ja sm pa iz Bele krajine. 

PRIPOVEDOVALEC : (In tako sta se Žabec in Podgana spoznala. Ko sta se pogovarjala o 

različnih narečjih, je mimo prišel Pujsek.) 

ŽABEC : Oho, glej glej, gudek ide! Ej, pridi sem gudek! 

PODGANA: Žabec, ne bo te razumu, reče se pujsek. 

ŽABEC : Aha, hode sen pujsek! 

PUJSEK: Dobre den! Ka pa gej? 

PODGANA: Z Žabo se menimo, odki kdo je i smo seznali, da je Žaba iz Prlekije, ja pa iz 

Bele krajine. 

PUJSEK: Ges pa san iz Prekmurja. 

ŽABA : Iz Prekmurja? Vaau! To pa neje daleč vkrej od Prlekije. Povej nam malo, kej mate fse 

tan? 

PUSJEK: Vsega i svašta! Prekmursko gibanico za gesti, tan so lejpe štorklje, ravnica – vse 

okoli in okole zelene trave al pa zlate njive. Od kod pa si tij Žabec? 

ŽABEC : Iz Prlekije! Puno vsega lepega mamo tam. Ja ... Klopotce po goricah, ki jim nemreš 

viditi konca, puno mlinov, potokov, travnikov pa, pa njiv! Jooj, samo ka pomislim na domače 

žgance, joj, ja .... Podgana pa je iz Bele krajine veš! 

PODGANA: Res je! Bela krajina je znana po belih brezah in belokranjski pogači. Lahk se 

pohvalimo i s črnim močerilom, ki ga najdeš samo na našem območju i z našo lepo Kolpo, ki 

je tudi mejna reka s Hrvaško. 

ŽABEC : Hjoj, od vsega totega pripoveduvanja sen že lačen pa žejen grato! 

PUJSEK: Ges tuj! 
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ŽABEC : Katij tuj? 

PRIPOVEDOVALEC : (Pujsek je povedal, da je tudi on lačen.) 

PODGANA: No, mam eno dobro idejo! Gremo vsi skup na vlak i krenemo na potovanje po 

pokrajinah. Mogoč dobimo kaj za jest ... Gremo na vlak! 

ŽABEC IN PUJSEK : Ja! Na cug! 

ZAKLJU ČEK 

SPOZNAVANJE HRANE, OBLA ČIL IN GLASBE, KI JE TIPI ČNA ZA 

POSAMEZNO REGIJO 

Z otroki spet naredijo kolono za vlak in študentka na začetku kolone s pomočjo piščalke vodi 

kolono od postaje do postaje, ki so pripravljene po hodniku vrtca. Vsaka postaja bo 

predstavljala eno regijo (Prekmurje, Prlekija in Bela krajina), na kateri bodo našli slike 

tipičnih jedi ter narodnih noš in drugih značilnosti. Predvajale bodo tudi glasbo, na katero 

bodo lahko vsi skupaj zaplesali. Ko bodo spoznali posamezno regijo, se bodo odpravili dalje. 

Na koncu povzamejo ugotovitve, da vsi prihajajo iz različnih okolij in da imajo ta okolja 

različne značilnosti, ki jih naredijo posebne. 
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5 EVALVACIJA IN REFLEKSIJA PROJEKTA 

Projekt z naslovom »Medkulturna vzgoja v vrtcu« smo pričeli načrtovati v sredini meseca 

oktobra 2013. Naša naloga je bila, da timsko sodelujemo in skupaj najdemo čim bolj izvirne 

ideje za izpeljavo projekta, primerne starosti otrok. 

Študentke smo vseskozi vplivale na pozitivno dojemanje raznolikosti. Rdeča nit celotnega 

poteka dejavnosti je bila knjiga Maxa Velthuijsa, Žabec in tujec. Z njeno pomočjo smo 

pripravljale dejavnosti in vrednotile pozitivno sprejemanje podobnosti in različnosti. Projekt 

smo izvedle s ciljem, da otroke popeljemo v družbo, ki je medkulturna in različna, da jo 

sprejmejo, se o njej podučijo in se je veselijo kot vir bogastva. 

Z željo, da bi se vsak otrok počutil sprejetega, spoštovanja vrednega, edinstvenega glede na 

ostale, čeprav ga bogati "drugačnost oziroma raznolikost" glede na ostale otroke, smo otroke 

˝peljale˝ skozi nastop. Želele smo, da otroci doživijo bogastvo drugačnosti in menim, da smo 

to dosegle. Skozi celoten projekt, raziskovanje, s pogovorom, analizo, dejavnostmi po 

kotičkih in diskusijo, so otroci postajali vedno bolj odprti za druga mnenja, jih sprejeli in 

pozitivno analizirali, kljub drugačnemu mnenju. Iz dejavnosti v dejavnost se je med otroki 

krepila medsebojna povezanost, ki je temeljila na strpnosti 

Kriteriji vrednotenja: 

• vsebina (motivacija, jedro dejavnosti, zaključek) in komentarji otrok, 

• odzivi otrok, 

• organizacija dela, 

• uresničitev ciljev nastopa, 

• tekoče besedilo. 

Vsak nastop kot celoto dejavnosti sem skušala najprej ovrednotiti z vidika tistih ciljev, ki se 

najbolj neposredno nanašajo na proces in vsebino medkulturne vzgoje. 

Vendar pa sem v evalvacijo vključila tudi oceno vsebine. Glavne točke ocenjevanja vsebine 

so bile: motivacija, jedro dejavnosti, zaključek in seveda komentarji otrok. Pri motivaciji sem 

bila pozorna na izvirne ideje študentk, ki so vodile v sodelovanje otrok v dejavnosti. 

Upoštevala sem vživetost študentk pri motivaciji in vztrajnost pri spodbujanju otrok k 

sodelovanju. Z motivacijo sem povezala jedro dejavnosti in vrednotila povezovanje in 

nadaljevanje dejavnosti, sodelovanje otrok, težavnost dejavnosti glede na starost otrok in 

njihove sposobnosti. Opazovala in ugotavljala sem, ali je dejavnost primerna ali ne. 



Mojca, Erman: Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  
 

54 
 

Pomembno vlogo pri dejavnostih je imel tudi zaključek. Pri zaključku sem ob različnih 

predstavitvah opazovala, ali so otroci dejavnosti sledili, so v njej uživali, ali je ostala 

dejavnost odprta brez konca, ali se je zaključila z načrtovanimi cilji motivacije in same 

dejavnosti. Prav tako sem bila pozorna tudi na komentarje otrok. Iz njih sem razbrala, ali so 

otroci nastopu sledili, ali so sodelovali, ali jih je dejavnost pritegnila, ali jih je zanimalo, kaj 

sledi predstavljenemu, ali so postavljali vprašanja, ali so sami poskušali najti rešitve. 

V evalvacijo sem vključila tudi odzivnost otrok. Opazovala sem, kako so sledili nastopu, ali 

so razumeli vprašanja, kako hitro so predstavili odgovore in rešitve, ali so se brez težav 

vključili v dejavnost, ali so radi sodelovali. 

Del moje evalvacije predstavlja tudi organizacijo dela. Opazovala sem organizacijo študentk 

na nastopih, njihovo sodelovanje pred nastopom, pripravljenost študentk na nastop, timsko 

delo pri nastopu. 

Del moje evalvacije je bila raba jezika. Pri vseh nastopih sem skrbno spremljala in vrednotila 

pravilno rabo slovenskega knjižnega jezika. 
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5.1 UPRIZORITEV ZGODBE ŽABEC IN TUJEC 

Prva dejavnost 

Opis izvedbe 

Nastop so študentke pričele v igralnici. Otroci so pred vstopom v igralnico dobili vstopnico, s 

katero so si lahko ogledali uprizorjeno zgodbo s senčnimi lutkami na grafoskopu. Otroci so 

bili s samo odigrano igro dobro motivirani. Študentke so zaigrale prizor zgodbe, vse dokler ni 

pripovedovalka ugotovila, da ne more več pripovedovati, saj je nekdo strgal strani. Skupaj z 

otroki so poizkušale najti najboljšo možno rešitev, kako priti do pravega zaključka. Otroci so 

bili polni idej in zanimivih zamisli. S pomočjo podvprašanj so skupaj obnovili zgodbo, 

študentka pa jih je z raznimi vprašanji vodila in že spodbudila za naslednjo dejavnost, gradnjo 

skupnega domovanja. Povedala jim je svojo zamisel, s pomočjo katere bi se vse živali 

spoprijateljile med sabo. 

Analiza 

Opazovala sem potek in ugotovila, da se je otrokom ob prejemu vstopnice pozornost 

preusmerila prav na te kartice. Vstopnice so jim predstavljale nekaj novega, vredno ogleda in 

pozornosti. Vstopnice so opazovali in jih primerjali med seboj. Študentke so jim dale nekaj 

časa, zatem pa je ena pričela s pripovedovanjem, ostale študentke pa z igro senčnih lutk. Z 

igranjem so zopet pridobile pozornost otrok nazaj. 

Med igranjem predstave je prišlo do manjše nepredvidljive težave z grafoskopom. Študentke 

niso preizkusile grafoskopa v igralnici, zato je prišlo do problema, da so se lutke kazale tudi 

izven platna, kar je bilo malo moteče. Prav tako menim, da bi bilo boljše, če bi se študentke 

premaknile za platno, da ne bi bile na očeh otrokom, ki so se obračali nazaj in jih opazovali, 

namesto da bi se posvetili predstavi, ki se je izvajala pred njimi. 

Predstava se je zaključila, ko je pripovedovalka prišla do strganih strani in ni mogla več 

naprej. Pojavilo se je vprašanje: »Ali so strani v knjigi res strgane?« Študentke bi bile bolj 

prepričljive,če bi izdelale lastno knjigo, ki bi bila res lahko strgana, in bi bila zgodba še 

vizualno bolj prepričljiva, saj bi otroci to lahko videli in se prepričali, da je knjiga res strgana. 

Sicer je pripovedovalka poizkušala biti prepričljiva pri podajanju ugotovitve, da je knjiga 

strgana. Otroke je vprašala, kaj predlagajo in skupaj so prišli do rešitve. Komentarji otrok so 

bili naslednji: »Lahko si izmislimo zaključek, najdemo papir in zalepimo.« Opazovala in 

poslušala sem otroke, ki so iskali različne možnosti ter rešitve in eden izmed otrok je rekel 
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pripovedovalki: »Ali lahko pogledam?» Pripovedovalka je otroka ignorirala. Menim, da je 

naredila napako. A ostaja vprašanje, kaj bi pripovedovalka pokazala otroku, ko je želel videti 

strgano knjigo, ki je pa ni imela? V takšnih situacijah je potrebno razmišljati vnaprej in biti 

pozoren, saj so otroci radovedni raziskovalci, ki so zmeraj polni vprašanj. 

Pri obnavljanju zgodbe sem bila pozorna tudi na jezik, in sicer pri postavljanju vprašanj je ena 

izmed študentk malo ˝odtavala v domače narečje˝, pozabila na knjižni jezik in dejala: »Kdo je 

pa mel Podgano vse glih rad, oziroma si je želel njene družbe?« Pri raznih pogovorih, 

razgovorih in podajanju vprašanj je prisotna tudi trema in tako hitro pozabimo na pravilnost 

slovenskega jezika. 

Študentka je pri obnavljanju zgodbe otroke že vodila in spodbujala v naslednjo dejavnost. 

Otroci so ob zamisli (gradnja skupnega domovanja) študentke ugotovili, da Podgana še vedno 

ni imela svojega doma in je spala zunaj pod šotorom, ki si ga je izdelala sama. Eden izmed 

otrok je dejal: »Divje podgane tudi nimajo svoje hiške.« Študentka je otroku prisluhnila, ga ni 

preslišala in mu odgovorila: »Ampak imajo pa vsaj rov.« V vseh interakcijah je študentka tudi 

usmerjevalka, ki daje otrokom zgled za prijazno in prijetno komunikacijo. To je zelo 

pomemben element interakcije med odraslo osebo in otroki, prav odzivanje odraslega na 

otrokova vprašanja, odgovore, prošnje in ob tem tudi spodbujanje k postavljanju vprašanj, k 

razgovoru, sodelovanju, udeleženosti. To vpliva tudi na ugodno socialno klimo v skupini. 

Pri obnavljanju zgodbe sem spoznala, da je bil cilj, ki so si ga zadale študentke, na katerega 

sem bila bolj pozorna, dosežen. Zagotavljanje pozitivnih izkušenj, povezanih s 

prepoznavanjem podobnosti in razlik med otroki, so študentke dosegle pri obnavljanju zgodbe 

s pomočjo podvprašanj in nizanjem odgovorov na otrokova vprašanja. 

Druga dejavnost 

Opis izvedbe 

Otroci so morali zgraditi skupni dom za vse živali. Na že pripravljene temelje so morali s 

ščipalko pritrditi opeke, ki so bile različnih barv. Barvo je določila študentka, ki je vodila igro. 

Barve je poimenovala po angleško. Pri gradnji skupnega doma za živali je nagajala nevihta, ki 

so jo študentke napovedale z zvokom ropotuljice. Nevihto pa je uprizorila ena izmed študentk 

tako, da jim je podirala hišo. Ko so zaslišali nevihto, so morali hitro najti zavetje v gozdu 

(blazina). Graditi so jo morali kar naprej in naprej, poizkušali so vse možne načine, da jim je 

le uspelo. Na koncu so jo še pobarvali, da je bila za tujca bolj privlačna. 
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Analiza 

Menim, da sama igra ni bila ravno dobro načrtovana. Otroci so se z igro, v katero so bile že 

vpletene angleške besede barv, soočili prvi č. To bi bila lahko nadaljnja stopnja. Najprej bi 

spoznali samo igro s pomočjo barv v slovenskem jeziku. Zatem bi lahko spoznali barve v 

angleškem jeziku in se jih učili, na naslednjem nastopu pa bi jih morda vključili v igro, s 

katero bi bili potem tudi že seznanjeni. Ne moremo se hkrati učiti nove igre in še 

poimenovanja barv v tujem jeziku, saj nima smisla, ker otroci pri tem odgovore le ugibajo. 

Pri igri sem bila pozorna tudi na rabo jezika in si zapisala nekaj nepravilnosti. Ena izmed 

študentk je med podajanjem navodil rekla: »Kar dve opeki na kmal«. Ob teh besedah 

sklepam, da je želela podati naslednje navodilo: »Kar dve opeki hkrati«. Prav tako je ena 

izmed študentk pri podajanju navodila rekla: »Tisti, ki hodite v šolo, prinesite green«. Eden 

izmed otrok pa ji je odgovoril: »Če bi hodu v šolo, ne bi bil tu«. Ob tremi, ki je bila prisotna, 

so študentke pozabile na pravilno rabo besed. Prav je, da napake zaznamo, saj se iz njih učimo 

izboljšati svoje delo. 

Med tem ko je študentka otrokom podajala navodila, katero opeko naj prinesejo, večina otrok 

sploh ni vedela, kaj naj naredijo. Navodila so bila premalo jasna, saj so se nekateri otroci 

dolgočasili, ker preprosto niso vedeli, kaj naj naredijo. Nekateri so opeke najprej zlagali v 

hiško na kupček, namesto da bi jih obesili s ščipalko na vrv. Med tem pa so nekateri pri 

podajanju navodil, katero opeko naj prinesejo, ugibali, saj angleških barv niso dobro poznali. 

Pri iskanju rešitev, kako premagati nevihto, jim je bila v pomoč ena izmed študentk, ki je 

skupaj z otroki iskala možne načine, kako bi premagali nevihto, da jim ne bi podirala hiše. 

Eden izmed otrok je predlagal, da poizkusijo po prstih priti iz enega konca telovadnice na 

drugega in pri tem prenesti opeko. Ker jih zopet ulovi nevihta in jim razkrije hiško, 

poizkušajo še počasneje. Zatem poizkusijo še s plazenjem prenašati opeko in veselo 

zaključijo, saj jim je tokrat le uspelo zgraditi hišo. Hišo so še okrasili, da je bila videti bolj 

privlačna. 

Tretja dejavnost 

Opis izvedbe 

V igralnici je ena izmed študentk otroke vprašala, zakaj niso izvedeli zaključka zgodbe. 

Otroci so v en glas povedali, da je bila knjiga strgana. Vsaka študentka je vzela po nekaj otrok 
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in po skupinah so ustvarjali skupne zaključke. V skupini študentke A. so imeli otroci možnost 

svoj zaključek zgodbe izvesti s pomočjo senčnih lutk in grafoskopa. V skupini študentke U. 

so imeli otroci na razpolago liste papirja A4, kamor so risali svoj zaključek in belo rjuho, na 

katero so kasneje narisali skupen zaključek. Študentka U. se je sprehajala med njimi in jih 

spraševala, kakšen zaključek so si zamislili in ga narisali. Otroci so imeli ob tem prosto pot 

risanja, risali so s flomastri. V skupini študentke K. so otroci pripovedovali svoje zaključke in 

jih posneli s snemalnikom zvoka. V skupini študentke N. so si otroci najprej izbrali eno 

glasbilo oziroma mali instrument, na katerega so igrali, in s pomočjo petja in igranja sestavili 

skupen zaključek zgodbe. Pri sestavljanju zaključka so imeli otroci že na samem začetku 

prosto izbiro instrumenta, prav tako so instrument lahko zamenjali ali si ga izmenjali po želji. 

Otroci so bili pri glasbenem ustvarjanju nadvse ustvarjalni. Seveda pa jim je bila v veliko 

pomoč študentka N. 

Analiza 

V skupini študentke A. so se otroci najprej seznanili z grafoskopom. Z vprašanji je študentka 

otroke skušala pripeljati do spoznanja, da so študentke igrale s senčnimi lutkami, kakršne si 

bodo tudi sami izdelali s pomočjo folije in flomastrov. Eden izmed otrok je vprašal: »Kaj je to 

folija?« Študentka mu jo je takoj pokazala in odgovorila na vprašanje: »Poglej, to je folija. Na 

folijo se nariše, dala vam bom flomastre. Potem bomo pa izrezali in s pomočjo grafoskopa 

naredili svoj zaključek zgodbe. Nato bomo imeli predstavo.« Študentka je otrokom prisluhnila 

in jim bila v oporo. Pri vprašanju, kaj je to folija, je otrokom folijo najprej pokazala, potem pa 

še povedala, kaj bodo z njo delali. Ob tem so otroci dobili dovolj jasen in jedrnat odgovor. Ob 

vprašanju otroka: »A narišem lahko kar hočem?«, je študentka upoštevala otrokovo željo in 

vsem pustila prosto pot risanja. Otroku je odgovorila: »Ja, kar hočeš, kar želiš.« Seveda je bila 

otrokom v pomoč in jim je tudi pomagala pri sestavljanju zgodbe. 

V skupini študentke K. pri samem izmišljevanju zaključka ni bilo težav, ideje otrok so kar 

vrele na plan. Zatem pa je študentka K. v roke vzela snemalnik zvoka, da bi zgodbo, ki so si 

jo zamislili, še posneli, takrat pa so se otroci za hip kar ustavili. Dobila sem občutek, da so se 

ustrašili. Morda je ta strah nastal zaradi nas študentk, ki jim še nismo bile dobro poznane. 

Lahko je strah povzročil sam snemalnik, saj se verjetno običajno malokrat posnamejo. Morda 

premalo nastopajo, da bi bili pred publiko ali pred snemalci sproščeni. V takšnem primeru bi 

bilo bolje, da bi snemanje potekalo spontano, da jih na to študentka ne bi še posebej opozorila, 
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ampak bi to počela ˝nevidno˝. Kasneje pa bi skupaj prisluhnili posnetku, in bi jim povedala, 

da so se posneli. 

Četrta dejavnost 

Opis izvedbe 

Ob koncu dejavnosti so se skupine tudi predstavile. Vsi zaključki so bili predlogi otrok in 

izraz njihovih želja, študentke so jih le oblikovale in povezale v celoto. Dobili smo zaključek, 

ki so ga otroci zaigrali na grafoskopu s pomočjo senčnih lutk, drugi so zaključek narisali na 

belo rjuho in ga predstavili, tretji so zaključek predvajali s snemalnikom zvoka, kamor so ga 

prej posneli, in še zadnji so s pomočjo petja in igranja na male instrumente sestavili pesem, ki 

je govorila o njihovem zaključku. 

Analiza 

Otroci, ki so svoj zaključek predstavili na grafoskopu, so si zamislili zanimiv konec. Bila je 

nevihta in na nebu so švigale strele. Podgana joka, ker še vedno nima hiške. Sreča Žabo in jo 

vpraša: »Žaba, mi boš ti pomagala in me vzela v svojo hiško?« Žaba odgovori: »Le pridi, le 

pridi, lahko greš z mano v hiško.« 

Nekateri otroci so svoj zaključek narisali na belo rjuho in ga predstavili. Njihova zgodba se je 

zaključila brez strašnega konca. Vse živali bi se spoznale in živele v isti hiši. Skupaj bi 

praznovali in imeli praznike. V hišo sveti mavrica. 

Tretja skupina otrok, ki so svoj zaključek posneli in ga ostalim predvajali s snemalnikom 

zvoka, so si zamislili malo drugačen zaključek od ostalih. Vse živali bi bile prijateljice. 

Podgano bi imele rade. Skupaj bi sestavljali sestavljanko, gledali risanke Čebelica Maja, Nodi 

... Dneve bi preživljali skupaj, zelo velikokrat bi risali. Risbe bi obesili na steno. Odšli bi na 

morje plavat, vozili bi se z vlakom in avtobusom, jahali bi konje. Živali bi skupaj uživale. 

Zanimiva je bila tudi zadnja skupina otrok, ki so svoj zaključek predstavili s pomočjo malih 

instrumentov. Zaključek je bil prav zanimiv, saj so ga tudi spesnili. »Podgana si je odšla iskat 

hrano in med tem poiskala opeke in si z njimi zgradila hiško. Ta je bila zelo lepa. Narediti je 

morala še streho, dimnik, vrata, okna. Povabila bi Žabca, Gosko, Pujska in Zajca in skupaj bi 

jedli piškote, se igrali, zabavali. Iz kock bi zgradili hiško in šli na sprehod. Živali bi šle še na 

igrišče, se spustile po toboganu, šle bi v vrtec pogledat otroke in v šolo, kjer bi se naučile 
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angleščino. Vesele bi odšle domov in pekle kolačke in torto. Plesale bi ob glasbi, imele 

balone, skakale po posteljah in se zabavale do jutranjih ur ter imele pravi žur.« 

Evalvacija 

Pri nastopu sem bila pozorna na komentarje in odzive otrok, odzive študentk in vzgojiteljice. 

Skrbno sem spremljala tudi rabo jezika. Dejavnost sem analizirala z vidika ključnega cilja 

dejavnosti, t.j. »zagotavljanje pozitivnih izkušenj povezanih s prepoznavanjem podobnosti in 

razlik med otroki«. Sama pa sem našla tudi kakšno izboljšavo pri posamezni dejavnosti. 

Menim, da je bil nastop dobro izveden z vidika sodelovanja otrok, kar pomeni, da je bil 

dosežen načrtovani cilj. 

Povzetek evalvacijskega razgovora 

Skupno analizo so pričele študentke s predstavitvijo svojih opažanj. Povedale so, da je bila 

sama motivacija s senčnim gledališčem zadosti, morda bi morale le grafoskop preizkusiti še v 

igralnici. Menile so, da je bil glas razločen, igrica tekoča, morda bi bilo bolje, da bi se igra 

izvedla za platnom, da se otroci ne bi ozirali nazaj. Učenje angleških barv je bilo smiselno. 

Sama improvizacija s plazenjem se je super iztekla. Igre po skupinah so bile razgibane. Otroci 

so s senčnim gledališčem izvedli igro, impro ligo, tako imenovano gledališko improvizacijo. 

Zaključek igre so prikazali s snemanjem, petjem in igranjem na instrumente, s prstnim 

risanjem na rjuho so zgodbo tudi čustveno začutili. 

Ena izmed študentk je povedala, da je v svoji skupini, kjer so zaključek zgodbe prikazali s 

snemanjem, pričakovala malo več. Vsi otroci so se pomaknili ˝korak nazaj˝, ko je pokazala 

kamero. Potrebno je premisliti o rabi pripomočkov. 

Druga študentka je izrazila problem, da je bilo premalo materiala za gradnjo hiše. Gradnjo 

hiše bi lahko nadgradili z gradnjo strehe, zatem pa bi res lahko prišla Podgana in se v hišo 

vselila. 

Naslednja študentka pa je za enega izmed fantov, ki je neuspešen v procesu socializacije in se 

neprimerno čustveno odziva, dejala, da je dal največ od sebe. S tem je presegel njena 

pričakovanja glede na njegov proces socializacije in čustvenega odzivanja. 

Vzgojiteljica je bila z nastopom zadovoljna. Všeč ji je bilo, da je takoj po lutkovni igrici 

sledilo malo gibanja. Pohvalila je njihovo pobudo za idejo, da so otroke usmerile k gradnji 

hiške že pri gibalni igri. Povedala je, da je bila morda napaka, ker so študentke uvajale otroke 
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v novo igro in jih ob tem učile tudi tujega jezika. Kasneje, ko se igro igrajo že drugič, pa jo le 

naj nadgradijo z učenjem jezika. Podajanje navodil ni bilo dovolj jasno, saj so otroci sprva 

opeke zlagali kar na kup, namesto da bi jih s ščipalko pripenjali na vrvico. Ena izmed 

študentk se je dobro znašla, saj jim je s primerom povedala, da hiška ne bo zgrajena, če bodo 

opeko zlagali na kupček. Morajo jo pripenjati s ščipalko na vrvico, s tem so na podlagi zapleta 

iskali rešitev. Vzgojiteljica je povedala, da je bila motivacija dobra, problem je bil le v 

grafoskopu, ki bi ga morali prej preizkusiti, da slika ne bi bila izven platna. Drugače pa je bila 

predstavitev zgodbe in cel nastop dobro izpeljan, pomembno je, da otroci sodelujejo, da so 

navodila dovolj jasna. Pazit je potrebno tudi na rabo jezika. Nekaj težav je študentkam 

povzročala raba pomanjševalnic, namreč z otroki govorimo brez pomanjševalnic in pazimo na 

pravilno izgovarjavo besed. 
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5.2 SPOZNANJE PRAVEGA KONCA ZGODBE 

Prva dejavnost 

Opis izvedbe 

Študentke so svoj nastop pričele tako, da so v igralnico prav težko prinesle cel kup kartonastih 

sestavljank. Ena izmed njih je pod svojo jopico skrivala presenečenje, pismo. Pismo, ki ga je 

otrokom zapustila Podgana, je študentka otrokom prebrala. Študentka se je v branje pisma 

vživela in ga glasno, jasno in vživeto prebrala, s tem je pridobila tudi pozornost otrok, ki so jo 

poslušali z velikim zanimanjem. S pomočjo kartonastih sestavljank so povezali in sestavili 

zgodbo v eno celoto. Zatem pa se je s strani igralnice že zaslišal smeh Podgane, ki je vsa 

nasmejana prišla pred otroke. Pred razkritjem, kam je Podgana skrila zaključek sestavljanke, 

želi od otrok slišati njihove zaključke, ki so jih sestavljali en teden nazaj po skupinah. 

Pripovedovanje štirih zaključkov je bilo kar težko, otroci se jih sprva sploh niso spomnili. 

Pomagale so jim študentke, z namigom, da so eni svoj zaključek zapeli, drugi so se posneli. 

To je bilo otrokom v veliko pomoč, saj se je eden izmed otrok že spomnil, da je on v svoji 

skupini svoj zaključek narisal. Poizkušali so vsaj malo obnoviti še zaključek otrok, ki so se 

posneli in tistih, ki so svoj zaključek zaigrali na instrumente in ga zapeli. Pripovedovanje 

zaključkov je bilo bolj improvizirano, saj se otroci svojih zaključkov niso čisto dobro 

spomnili, zato so jih malo improvizirali. 

Podgana jim je zatem razkrila, da je zaključek sestavljanke skrila po igralnici, po garderobi in 

po zbornici. Zatem je otroke razdelila v skupine s pomočjo barvnih kartic, ki so jih imeli 

okrog vratu. Pri razdeljevanju otrok je barve izgovarjala tudi v angleškem jeziku. To se mi zdi 

smiselno, saj so barve že pri prvem nastopu spoznali in je dobro, da so jih ob tem ponovno 

slišali in jih tako tudi ponovili. 

Pri iskanju sestavljank so študentke otroke spodbujale, da sami najdejo sestavljanke. Otroci so 

se zatem zadovoljni vrnili s sestavljankami, ki so jih našli in nato sestavili skupaj. 

Analiza 

Medtem ko so študentke s sestavljanko prispele pred otroke, je tudi njih zanimalo, kaj ena 

izmed njih skriva pod jopico. Na hitro so pokukale pod jopico in vprašale otroke: »Ali vas 

zanima, kaj ima?« Otroci so odgovorili: »Ja.« Menim, da so imele v tem primeru študentke 

veliko srečo, saj so otroke spraševale z vprašalnico ali, pri tem bi lahko nastal problem, če bi 

otroci odgovorili z odgovorom ne. Kaj bi storile v tem primeru? Vprašanja z ali so 
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nepriporočljiva, saj se lahko pojavi neželena situacija, ki bi jo težje rešili, oziroma ne vem, 

kako. Ker so študentke dobile pričakovani odgovor, je lahko ena izmed njih prebrala pismo, ki 

ga je zapustila Podgana. Študentka se je v branje pisma vživela in ga glasno, jasno in vživeto 

prebrala, s tem je pridobila tudi pozornost otrok, ki so jo poslušali z velikim zanimanjem. 

Študentke so sestavljanko razporedile po tleh, da je bila vsem dobro vidna. Nato pa so s 

pomočjo otrok prišle do ugotovitve, da ne morejo vsi naenkrat sestavljati sestavljanko, saj bi 

bila gneča. Ena izmed deklic je predlagala: »Ja, kaj pa če gremo eden pa po eden?« Študentka 

je le pritrdila njenemu predlogu in že so pričeli s sestavljanjem sestavljanke. Ena izmed 

študentk je med obnavljanjem zgodbe dejala enemu izmed otrok: »Usedi se, da bodo še drugi 

lahko sodelovali.« Študentka je spodbujala k sodelovanju vseh otrok, tudi tistih bolj zadržanih 

in tihih, ki jih je s prijaznimi besedami spodbudila k sodelovanju. 

Pri sestavljanju sestavljanke sem zasledila pozitivne komentarje otrok, ki so se spodbujali. En 

komentar sem si tudi zapisala, npr: »Bravo, dajmo, saj paše.« Študentke so poskrbele, da niso 

sodelovali le eni otroci, ampak večina otrok, tako da so otroke kar poklicale po imenu, da so 

prišli prilepit pravo sestavljanko na steno. 

Pozorna sem bila, ko je študentka vprašala enega izmed otrok: »Boš prišel nalepit?« Ta je 

odkimal, ona pa ga ni silila k sodelovanju, upoštevala je njegovo zasebnost in že poklicala 

drugega otroka. 

Študentka, ki je kasneje igrala z lutko, je med tem časom neopazno odšla s prizorišča na drugi 

konec igralnice, da si je pripravila lutko za igranje. To je bilo izvedeno hitro in za otroke res 

neopazno. 

Pri zaključevanju sestavljanja sestavljank so bili otrokovi komentarji naslednji:»Ja, pa še en 

konec manjka.« Ob tej situaciji menim, da je bil tudi uresničen cilj spodbujanja sposobnosti 

ustvarjanja različnih rešitev problemske situacije. Predlog in rešitev otrok na vprašanje 

študentke, kaj naj storijo sedaj, je bil naslednji: »Ga moramo pa vprašat.« 

Pri obnavljanju otrokovih lastnih zaključkov je prišlo do majhne težave. Študentke teh 

zaključkov niso ravno dobro poznale in z njimi tudi niso bile dobro seznanjene, saj so enega 

celo izpustile. Študentke bi si morale te zaključke, ki so si jih zamislili v prejšnjem nastopu, 

dobro pogledati, da bi vsaj one poznale vse te štiri zaključke in bi lahko bile otrokom v pomoč 

pri obnavljanju. Tako pa so en zaključek spregledali in ga pozabili obnoviti. To je bila napaka 

premalo pripravljenih študentk. 
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Veliko pozornosti sem namenila študentki, ki je igrala z lutko Podgane, saj se tudi sama rada 

udejstvujem v igralskih vlogah. Prav zato sem opazila eno izmed tistih glavnih točk, ki je pri 

igranju z lutko zelo pomembna. Očesni stik z lutko, to je ena izmed glavnih točk pri igranju. 

Oseba, ki igra z lutko, mora tudi vso svojo energijo prenesti na lutko in biti ves čas v očesnem 

stiku z njo. Gledati mora lutko in ne otroke ali študentke. Prav tako je zelo pomembno, da 

lutka v času, ko ne govori, miruje. Študentka pri izvajanju ni bila dosledna in prav te napake 

so bile pobuda, da je pozornost otrok zašla in je v igralnici na trenutke prevladal trušč in 

govorjenje drug čez drugega. Ob tem tudi lutka ni mogla priti do besede. V tem trenutku so ji 

bile v veliko pomoč ostale študentke, da so spet dvignile pozornost in jo preusmerile na lutko. 

Druga dejavnost 

Opis izvedbe 

Koščke sestavljanke so otroci povezali v celoto in dobili še zaključek zgodbe. Podgana je 

otrokom pomagala obnoviti zgodbo. Študentke so najprej sliko pokazale otrokom in jih 

povprašale, kaj vidijo, nato pa so besedo predale še Podgani. 

Ena izmed študentk je opazila, da je Podgana v knjigo vrnila tudi strani z zaključkom zgodbe. 

Prebrala jim ga je, vmes pa jo je s svojimi besedami dopolnjevala Podgana. 

Analiza 

Prva sestavljanka zaključka je prikazovala požar pujskove hiše, ki ga je Podgana pogasila. 

Celotno sliko je otrokom obrazložila še podrobneje in dejala: »Ja, požar je bil in jaz sem ga 

pogasila, jaz sem tekla sem pa tja, sem pa tja, do reke in nazaj in sem prinašala vodo in 

pogasila požar, jupi ...« Ob teh vživetih besedah Podgane pri pripovedovanju sem opazovala 

otroke, ki so ji prisluhnili z odprtimi usti in velikim zanimanjem. To je bilo še bolj vidno 

vizualno, saj so ji po teh izgovorjenih besedah kar zaploskali. 

Še bolj zanimiv je bil komentar enega izmed otrok, ki je ob tem rekel: »Gasilec si.« Tu se je 

začutila pozitivna energija in pozornost, ki si jo je Podgana pridobila z vživetim 

pripovedovanjem. 

Pri obnavljanju zgodbe sem bila pozorna tudi na rabo jezika. Študentka, ki je igrala lutko, je 

rekla: »Počakajte malo, vi zelo dobro veste obnoviti tale konec zgodbe.« Študentka se je ob 

igranju lutke malo spozabila in v jeziku zašla v narečje domačega kraja. Pravilna poved bi 

bila: »Počakajte malo, vi zelo dobro poznate ta konec zgodbe.« Med igranjem je bila seveda 
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prisotna tudi trema, ki je onemogočala stalno prisotnost stika z lutko in popolno pravilno rabo 

jezika. 

Zanimiv je bil komentar enega izmed otrok, ki se je želel pri Podgani še enkrat pozanimati, če 

je zgodba resnična in jo je vprašal: »Podgana, si ti res pomagala pujsu?« Dober je občutek 

vzgojiteljice, če vidiš, da so otroci ves čas pozorni. Podgana mu je pritrdilno odgovorila na 

vprašanje. Njen odgovor ga je prepričal in otrok je bil zadovoljen. 

Tretja dejavnost 

Opis izvedbe 

Otroci so se s pomočjo barvnih kartic razdelili v skupine, kjer so izdelali vsak svojo lutko. 

Prva skupina otrok je odšla v zbornico, kjer so si izdelali lutke marionete. Na razpolago so 

imeli plastične kozarce, barven papir in flomastre, s pomočjo katerih so lahko izdelali 

katerokoli žival iz pravljice. Druga skupina otrok si je svojo lutko izdelala s pomočjo lesenih 

kuhalnic, blaga, flomastrov, volne, gumbov in papirja. Otroci so se med sabo dogovorili, kaj 

bo vsak izdelal, študentka pa jim je bila vseskozi v pomoč. Tretja skupina otrok si je svojo 

lutko izdelala iz nogavice in blaga, lahko pa so uporabili tudi flomastre. Študentka jim je 

najprej pokazala svojo lutko. Lutko je nataknila na roko in z njo pozdravila otroke. Zatem pa 

je otrokom razdelila ves potreben material in začeli so z izdelavo svoje lutke. 

Analiza 

Pozorna sem bila na eno izmed skupin, v kateri je študentka na samem začetku v roke prijela 

svojo izdelano lutko, ki jo je najprej predstavila, zatem pa je z njo še malo zaigrala. Otroci so 

hitro prišli v stik z lutko in se začeli z njo pogovarjati. Menim, da bi bilo bolje, da bi imeli 

otroci čisto prosto pot pri izdelavi, da bi imeli na razpolago samo material, s katerim bi 

ustvarjali po svoji poti domišljije. Tako pa so že imeli eno lutko, po kateri so se orientirali in 

jo posnemali. 

Pozorna sem bila tudi na rabo jezika. V skupini je študentka ob predstavljanju svoje lutke 

rekla: »Tem lutkam se reče marionetke...« Pravilno izrečeno bi bilo: »Tem lutkam se reče 

marionete ...« Pomanjševalnic ne uporabljamo, zato moramo biti pri izgovarjanju zelo pozorni 

na izrečene besede. 
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V skupini, kjer so lutke izdelovali iz lesenih kuhalnic, mi je bilo všeč, ker so imeli otroci 

prosto pot pri izdelavi, saj niso imeli že vnaprej izdelane lutke, s tem so imeli več izbire, ker 

se niso osredotočili na en lik. 

Zasledila sem tudi pogovor odrasle osebe (vzgojiteljice) z otrokom. Vzgojiteljica je prišla 

mednje in jih vprašala: »Kaj boste pa skuhali s kuhalnicami?« Eden izmed otrok pa ji je 

odgovoril: »Ne, ne bomo kuhali, izdelali bomo živali: Pujska, Žabo, Zajčka, Podgano in 

Gosko.« Otrok je s tem odgovorom povedal, da lahko s kuhalnico počnemo še kaj drugega in 

ne samo kuhamo. Potrditev dobrega dela je tudi to, da otrok z vsem navdušenjem pove, kaj bo 

delal. Medtem ko so nekateri otroci še izdelovali svojo lutko, je eden izmed otrok prijel svojo 

lutko in z njo odšel pred ogledalo v garderobi. Nekaj časa sem ga opazovala in videla, da ni 

izrekel kaj dosti besed, več je bilo mrmranja in poigravanja z lutko. Videti je bilo zanimivo in 

prijetno, saj se je otrok v lutko vživel in se z njo poigral. Prav zanimivo je bilo, saj se je fantu 

čez nekaj časa pridružil še eden izmed fantov. Njuna igra je temeljila bolj na bojevanju. 

Čeprav sta pazila na svoji lutki, je prišlo do nezgode in fant je rekel: »O ne, uček!« Takoj 

zatem je odšel nazaj do mize in še enkrat prilepil gumb, ki je predstavljal oko lutke. 

Četrta dejavnost 

Opis izvedbe 

Otroci so uporabili poslikano platno s prejšnjega nastopa za njihov oder, kjer so se predstavili 

ena skupina za drugo. Najprej je na odru zaigrala skupina, ki si je svoje lutke izdelala iz 

nogavic. Naslednja skupina je za igranje uporabila svoje lutke, izdelane iz lesenih kuhalnic. 

Nazadnje se je predstavila skupina z lutkami, ki so bile izdelane iz plastičnih kozarčkov. Na 

koncu je pred otroke spet prišla Podgana in se jim zahvalila za dobro predstavo. Povedala jim 

je še, da se ji že mudi, da odhaja v Ameriko in da bo letalo kmalu vzletelo. Poslovila se je tudi 

v angleščini in odšla. 

Analiza 

Otroci, ki so se predstavili s pomočjo lutk, izdelanih iz nogavic, se sprva niso mogli odločiti, 

kdo bo začel, na pomoč jim je priskočila študentka, ki je bila z njimi in začela predstavo. 

Zatem so se otroci vživeli in še sami nastopili, potrebovali so le nekoga, da jih je malo 

spodbudil. Opazila sem nasmejane obraze otrok, s tem so pokazali, da so uživali in z veseljem 

nastopili s svojo lutko. Na koncu je sledil tudi aplavz. 
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Otroci iz skupine, kjer so lutke izdelali iz lesenih kuhalnic, so se kmalu vživeli v igranje z 

naslednjimi besedami enega izmed otrok, ki je rekel: »Pujsku je zgorela hiška.« Zatem pa so 

njihove besede kar padale iz ust in igra je lepo tekla naprej. Prav zanimiv je bil komentar 

otroka iz občinstva, ki ni želel nastopiti. Eden izmed otrok je uprizarjal lutko, ki se utaplja z 

večkrat ponovljenimi besedami: »Na pomoč, na pomoč, utapljam se, na pomoč ...« Odziv in 

komentar otroka z občinstva pa je bil: »Ej, pomagajte mu!« Takoj so mu priskočili na pomoč. 

Študentka je upoštevala otrokovo zasebnost in ga ni silila k sodelovanju, ker sam to ni želel. 

Cilj je bil z njegovim komentarjem vseeno dosežen, saj je kljub nesodelovanju pri nastopanju 

vskočil v igro s par besedami. S tem je potrdil, da je vseeno sledil situaciji otroške igre. Na 

koncu smo tudi njim zaploskali. 

Pri skupini, kjer so lutke izdelali iz plastičnih kozarčkov, sem zasledila napako študentke, saj 

je med otroško igro igrala vlogo pripovedovalke. Prve besede otrok na odru so bile: »Dober 

dan.« Takoj zatem pa je v njihovo igro vskočila študentka in jim zaključek zgodbe 

pripovedovala. S tem je otrokom zaprla pot domišljije in njihova igra je bila bolj last 

študentke in ne njih samih, saj so se ravnali le po njenih besedah. Ob vsem tem pa so bili tudi 

omejeni na število besed, saj je te besede izgovarjala študentka, otroci pa so jih izrekli bolj 

malo. Otroci so bili pri igranju omejeni. Opazila sem, da bi radi kaj povedali, a so bili z 

besedami študentke prekinjeni. Na koncu pa so si vseeno zaslužili aplavz. 

Poslavljanje Podgane z angleškimi besedami je bilo smiselno, saj so se otroci že v prvem 

nastopu seznanili z nekaj besedami v angleščini in je bila to nadgradnja besed. Poslovila se je 

z naslednjimi besedami: »Good by (adijo),« in odšla. Otroci so takoj povzeli njen pozdrav in 

ji v en glas odgovorili: »Good by.« 

Evalvacija 

Dejavnost sem analizirala z vidika ključnega cilja dejavnosti, t.j. »spodbujanje kritičnega 

mišljenja in etničnega razsojanja ter sposobnosti ustvarjanja različnih rešitev problemske 

situacije«. Skozi celoten nastop sem bila pozorna na komentarje in odzive otrok, odzive 

študentk in vzgojiteljice. Spremljala sem tudi rabo jezika. Sama sem našla tudi kakšno 

izboljšavo pri posameznih dejavnostih. Menim, da je bil nastop dobro izveden z vidika 

spodbujanja kritičnega mišljenja in etičnega razsojanja. Študentke so vzpodbujale ustvarjanje 

različne rešitve problemske situacije. Otroci so prikazali izjemno improvizacijo ustvarjanja 

različnih rešitev problemske situacije zaključka zgodbe s svojimi izdelanimi lutkami. Lahko 

bi še bolj spodbujale kritično mišljenje in iskanje različnih rešitev. 
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Povzetek evalvacijskega razgovora 

Najprej so študentke povedale, da so s svojim nastopom zadovoljne, da so bili otroci 

motivirani. Všeč jim je bilo, da je študentka pri igranju zaključka pripovedovala, ampak bi 

morala tudi otrokom pustiti več svobode. Bile so presenečene, da niso poznali zaključkov. 

Vzgojiteljica je pohvalila njihov nastop, a tudi sama je bila presenečena, da kljub 

večkratnemu branju otroci niso poznali zgodb. Všeč ji je bila njihova motivacija, zadovoljna 

je bila s sodelovanjem otrok, saj so bili zainteresirani, odlična je bila tudi dinamičnost, da so 

bili nekaj časa skupaj v igralnici, potem so šli drugam, da niso bili vseskozi skupaj. Sama je 

povedala, da bi pri nastopu nekaj stvari spremenila, in sicer: na sestavljanke bi prilepila večje 

sličice in pri izdelovanju lutk ne bi imela že vnaprej pripravljen vzorec, ampak bi otrokom 

ponudila le material, naj potem sami ustvarjajo. Povedala jim je, da je jezik zelo pomemben, 

nanj moramo biti še posebej pozorni, predvsem na pomanjševalnice in narečja. Menila je, da 

je zelo težko obdržati tišino. V trenutku, ko govori lutka, v tem primeru Podgana, je tišina 

zaželena. Svetovala je, da naj v takšnem primeru vsaj poizkušamo obdržati tišino v skupini. 
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5.3 PRISLUHNIMO PISATELJU IN PRESENEČENJU V ŠKATLAH 

Prva dejavnost 

Opis izvedbe 

Nastop smo pričele v igralnici vrtca z igranjem dveh zgodb z različnim koncem. Že na samem 

začetku smo želele pričarati čarobno vzdušje, zato smo zatemnile igralnico, reflektor 

preusmerile na prizorišče in predvajale nežno glasbo, zatem pa so v igralnico začeli prihajati 

otroci. Študentka je otroke motivirala z vživetim pripovedovanjem, ki je bil uvod v začetni 

zgodbi, ki sta se odigrali na prizorišču. Pogled se je preusmeril na študentki, ki sta igrali 

Pujsa. Sledil je prvi prizor. Študentka, ki je ob robu spremljala dogajanje na prizorišču, je 

vskočila v prepir dveh pujsov, da bi ju opomnila, da se naj že nehata prepirati, saj ju gledajo 

otroci. Tu sem začutila, da so bili otroci z mislimi res pri dogajanju na prizorišču, saj so Pujsa 

gledali z odprtimi usti in naprej stegnjenimi glavami, ob besedah študentke pa so se nasmejali. 

Prav tako je padec Pujsov v vodo povzročil smeh. 

Zatem je sledil drugi prizor, kjer sta se Pujsa zopet prepirala, tokrat za kocko sena. Potem sta 

se le dogovorila, da bosta odšla najprej do ene kocke sena in jo skupaj pojedla, zatem pa še do 

druge in še to skupaj pojedla. Med otroke se je zopet vrnila študentka, da se z njimi pogovori 

o dogajanju na prizorišču. 

Analiza 

Po odigranem prizoru ob vprašanju študentke: »Kaj je bilo to?« so sledili različni komentarji 

otrok. »Prepir, nimam pojma, kregala sta se.« Prav tako otroci niso bili zadovoljni z 

obnašanjem Pujsov, ko sta se prepirala. Otroci so bili polni idej, kako bi jima pomagali, 

povedali so: »Mogla bi eden tja čez, pa še drug tja, en pa po en je treba iti po vrsti, pa nista 

šla, en bi tamle počakal, da gre drug tja, potem gre pa še on, najprej eden, pol pa še eden.« S 

takšnimi odgovori nas je že na samem začetku prevzelo sodelovanje otrok, ki smo se ga 

potem še bolj veselile. Otroci so bili polni idej in prav zato je bilo prav prijetno sodelovanje z 

njimi. 

Enemu izmed otrok je pozornost ˝ušla˝ na telefon, ki smo ga imele pripravljenega za 

naslednjo dejavnost, in študentko je vprašal: »Zakaj imaš pa tamle telefon?« Študentka se je v 

tem trenutku dobro znašla, da je otroke dobro držala na nitki pozornosti še naprej, saj je 

odgovorila: »To je pa še skrivnost, to bomo potem pogledali.« 
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Zatem pa je študentka nadaljevala z iskanjem otrokovih idej za rešitev in vprašala: »Kako bi 

lahko naredili, da bi lahko oba pujsa prečkala brv?« Ideje otrok so bile naslednje: »Naredili bi 

še en most, pa bi lahko šla vsak čez svoj most, da bi imeli dva mosta, eden pa po eden.« Prav 

zanimivo je bilo slišati, saj so otroci razmišljali tudi v drugo smer, namreč da bi Pujsa rešili, 

da ne bi padla v vodo. Predlagali so: »Lahko bi še ograjo naredil, da ne bi padla v vodo.« 

Študentka jih je spodbujala k razmišljanju in ugotovili so, da Pujsa kljub ograji ne bi mogla 

prečkati brv, ker sta predebela, eden izmed njih se je spomnil, da bi se lahko brv prelomila, 

ker bi bila Pujsa pretežka. Pri obnavljanju drugega prizora so ugotovili, da sta se Pujsa v drugi 

zgodbi le dogovorila. Eden izmed otrok je rekel: »In pol bosta eno skupi pojedla in pol še 

drugo skupi.« 

Študentka je pri pogovoru otrokom omogočila dovolj časa za razmislek in nizanje idej, prav 

tako jim je dala enake možnosti, da je vsem z zanimanjem prisluhnila. Že na začetku je bila 

otrokom omogočena velika mera pogovora o konfliktni situaciji, ki so jo sami zaznali. Prav 

tako so s spodbudami iskali in nizali najboljše možne rešitve. Tako smo že na samem začetku 

zagotovile uresničevanje našega cilja. 

Druga dejavnost 

Opis izvedbe 

Študentka je pogovor navezala na naslednjo dejavnost, prihod pisatelja. Prav zato je otroke 

vprašala, če morda vedo: »Kdo je tisti, ki piše pravljice?« Slišali smo različne in prav 

zanimive odgovore, saj jih je študentka spodbujala k razmišljanju in jim odgovora ni takoj 

podala. Otroci so rekli: »France Prešeren, knjižnik, knjižničar.« Za pridobitev pozornosti 

otrok smo uporabile star domači telefon, s pomočjo katerega je študentka poklicala pisatelja, 

da ga je vprašala, če je že na poti k njim v vrtec. Kmalu je potrkal na vrata in pozdravil 

otroke. Poskrbele smo tudi za kostum pisatelja, primerno obutev in pripomočke, saj smo bile 

mnenja, da je za lažje in boljše nastopanje potrebna tudi primerna vizualna podoba 

predstavljenega. Prav s tem smo spet pridobile pozornost otrok in jih že s samo obleko 

motivirale, da so z zanimanjem sprejeli pisatelja. Zelo pomembna je bila tudi vživetost 

pisatelja v svojo vlogo, saj je ta s svojo govorico ves čas držal otroke na nitki zanimanja, kaj 

se je zgodilo. Otrokom je pisatelj pokazal, kaj se mu je zgodilo, tako da je odprl kovček in iz 

njega potegnil pravljice, ki so bile premočene in raztrgane. Otroci so pisatelju pomagali in 

skupaj z njim kljub nezgodi obnovili zgodbo z vsemi zaključki. Ob obnavljanju zgodbe je 
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prišlo do nezgode s pisateljevimi brki, ki smo jo uspešno rešile. Zatem se je pisatelj otrokom 

zahvalil za pomoč in se od njih poslovil. 

Analiza 

Že na samem začetku sem kot pisatelj dobila občutek, da me otroci poslušajo in mi zaupajo. V 

spominu mi je ostal komentar ene izmed deklic, ko pisatelj ni vedel, kako naj otrokom zaupa 

svoj problem, kaj se mu je zgodilo na poti. Zaradi tega jim ne more prebrati pravljic. Deklica 

pa je dejala: »Ja, ja, ja prosim, ja, ja povej ne bomo hudi nate, res.« To je bila zame še 

dodatna spodbuda in tako sem z dobro voljo ter prijetnimi občutki še lažje nadaljevala. 

Medtem ko je pisatelj otrokom pokazal svoj kovček s poškodovanimi, raztrganimi in 

premočenimi knjigami, so ga otroci opazovali in strmeli vanj z odprtimi usti in očmi. Otroci 

so tako doživeli pravi občutek in ne le izmišljeno pripovedovanje o raztrgani knjigi. To so 

lahko tudi vizualno videli in zaznali. Prav tako so bili pisatelju takoj pripravljeni pomagati in 

z njim obnoviti zgodbo, z vsemi zaključki, tako pravim, kot njihovimi izmišljenimi. 

Tudi ob obnavljanju zgodbe je prišlo do nezgode. Pisatelju so namreč brki počasi lezli 

navzdol in otroci ga niso več tako resno jemali in so se mu posmehovali. Kot pisatelj sem bila 

brez ideje in nisem vedela, kako naj pridobim pozornost nazaj. Iz nezgode me je potegnila 

druga študentka in rekla: »Pisatelj, počakajte, pojdite si te brke obrit, vidim, da vas hecajo, pa 

pridite nazaj.« Po prihodu nazaj sem se počutila bolje. Otroci so mi zopet prisluhnili in spet 

smo lahko sodelovali pri obnavljanju zaključkov. Skupaj smo obnovili tudi zaključke, ki so se 

jih otroci izmislili. S spodbudnimi besedami sem kot pisatelj poizkušala na tak in drugačen 

način čim več izvedeti od otrok. Mislim, da mi je uspelo. Izjema je bil eden izmed zaključkov, 

ki ga je v večini povedal pisatelj, otroci se ga niso spomnili. Že pri prejšnjem nastopu so na ta 

zaključek pozabili in ga niso obnovili. Verjetno je to vplivalo na njihovo ˝pozabljivost˝. 

Pisatelj je otrokom dejal, da upa, da se mu ne bo nikoli več zgodila takšna nezgoda. Na te 

besede pa se je oglasil eden izmed otrok in dejal: »Če se ti pa bo, boš mogu pa vsak dan pridet 

k nam, da ti povemo.« Pisatelj se je otrokom zahvalil za pomoč, saj so mu pomagali sestaviti 

zaključke, ki jih mora le še zapisati, da bo knjiga spet pripravljena za branje. Nad otrokovimi 

besedami sem bila zelo presenečena in mislim, da sem jim ustvarila neko prijetno doživetje v 

povezavi s pisateljem. Dejavnost s pisateljem je bila prav razgibana in je popestrila dogajanje 

v igralnici. 
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Tretja dejavnost 

Opis izvedbe 

Zaradi pomanjkanja časa je pisatelj za pomoč prosil študentki. V igralnici je pustil dve 

zapakirani škatli ter delo in vodenje prepustil študentkam. Pred otroke sta prišli študentki in 

skupaj so pogledali najprej v eno škatlo in zatem še v drugo, ki ju je zapustil pisatelj. V škatli 

je bilo tudi pismo, ki ga je študentka prebrala, saj je v njem točno pisalo, čemu ta reč 

(barometer) služi in kakšna je naloga otrok. Barometer so prilepili na steno in najprej je 

študentka povedala, katera zgodba ji je bila najbolj všeč in zakaj ter pripela ščipalko. Zatem je 

povedala, katera zgodba ji ni bila všeč in zakaj ter tudi tam pripela ščipalko. Potem so prišli 

na vrsto otroci, da so povedali svoje mnenje, kaj jim je bilo všeč in kaj ne. 

V drugi škatli so bile sestavljanke, ki smo jih uporabile kot pripomoček za razdelitev otrok v 

skupine. Vsaka študentka je eno skupino popeljala v svoj prostor, eni so bili v garderobi, 

drugi v telovadnici, tretji v zbornici in četrti v igralnici. Ta dejavnost je bila izvedena z 

namenom pogovora z otroki na temo knjige. Prva vprašanja so spodbujala otroke k 

razmišljanju o stereotipih in predsodkih. Naslednji sklop vprašanj je temeljil na razmišljanju o 

pojmih in predstavah. Zadnji sklop vprašanj je sprožil vživljanje in sočutje. 

Analiza 

Všeč mi je bilo, da smo pri tej dejavnosti upoštevale tudi otrokovo zasebnost in otroka nismo 

rinile v sodelovanje, če ni želel ali ni imel interesa. Študentka je otroka poklicala po imenu in 

mu postavila vprašanje. Ker ni bilo nobenega odgovora, ga je le še vprašala, če želi sodelovat. 

Otrok je le odkimal, študentka je kljub parim spodbudnim besedam upoštevala njegovo 

zasebnost in poklicala naslednjega otroka. Menim, da je ravnala pravilno, da ga je najprej 

spodbudila k sodelovanju z nekaj spodbudnimi besedami. 

Razmišljala sem, da smo pri sami dejavnosti pozabile na slike nad barometrom, ki bi otroke 

spomnile na zaključke zgodb. Tako pa sem dobila občutek, da so otroci malo ugibali, saj niso 

vedeli, kateri barometer govori o katerem zaključku. V prihodnje bi v takem primeru nad 

barometer prilepila veliko sliko, tako bi lažje vedeli, za katero zgodbo gre. 

Kljub temu, da je otrokom za trenutek padla pozornost, smo se dobro znašle. Še naprej smo 

jih presenečale s pismi, katere jim je zapustil pisatelj kot pojasnilo dejavnosti, ki sledi. Pisma 
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so bila neka rdeča nit, ki jih je z zanimanjem peljala naprej. Prav tako so jih privlačile škatle 

oblepljene z barvnim papirjem, v katerih je bilo pismo in ostali potrebni pripomočki. 

Pri diskusijskih vprašanjih so bili otroci razdeljeni v skupine. Prva vprašanja so spodbujala 

otroke k razmišljanju o stereotipih in predsodkih. Zanimivi so bili odgovori otrok, ko jih je 

študentka vprašala: »Kakšna je bila Podgana v resnici?« Otroci so odgovorili: »Čista, pa lepa, 

saj se je velikokrat tuširala v reki, sama si je lovila za jest, pridna, sama si je naredila mizo in 

klop.« Na vprašanje, ali meniš, da bi živali Podgano sprejele za svojo prijateljico, tudi če ne bi 

pogasila Pujskove goreče hiše in rešila Zajčka iz reke, so otroci v eni izmed skupin v en glas 

odgovorili: »Neee!« Zatem pa se je oglasil eden izmed otrok in rekel ravno obratno. 

Študentka ga je vprašala, zakaj tako misli, ta pa ji je odgovoril: »Seveda, ker potem ji 

oprostijo.« S temi vprašanji smo otroke seznanile s stereotipi in predsodki, saj smo jim pustile 

dovolj časa za razmislek in jih pri tem tudi spodbujale. 

Naslednji sklop vprašanj je temeljil na razmišljanju o pojmih in predstavah. Otroci so se ob 

vprašanju, kdo je tujec, takoj navezali na pravljico. Za tujca so vzeli Podgano. Ostali 

komentarji otrok, kdo je tujec, so bili: »Lovec, starši, če niso Slovenci.« Poseben je bil 

odgovor otroka, da so starši, ki niso Slovenci, za njega tujci. Spraševala sem se, ali imajo 

otroci otroka, ki ima starše iz Bosne in Hercegovine, tudi za tujca v skupini? Naslednje 

vprašanje je bilo, kdo je drugačen. Slišali smo prav zanimiv odgovor: »Vsi smo drugačni! 

Razlikujemo se po oblačilih, laseh.« Menim, da ta otrok že razume pojem multikulturalizma, 

da se zaveda razlik med ljudmi in je seznanjen s pojmom drugačnost. 

Zadnji sklop vprašanj je sprožil vživljanje in sočutje. Večina otrok je dejala, da bi se v 

primeru, da bi odšli v drugo skupino, počutili kot tujci, ob tem pa so tudi menili, da bi se 

ostali otroci do njih grdo obnašali. Pravijo, da bi morali za prijateljstvo narediti nekaj 

pomembnega, da bi jih sprejeli. Zanimivi so bili tudi odgovori na vprašanja: »Kaj storite v 

vrtcu, če se sprete, zakaj sploh pride do spora, kako najdete rešitev, kako se sporazumete?« 

Odgovori otrok so bili: »Poizkušata se zmenit, kaj bosta naredila, do prepira pride, ker 

nagajata, ker se ne moreta dogovorit, kdo bo prvi. Do spora pride, ker nismo prijatelji, ker 

želimo varovat druge. Rešitev bi našli, da bi se imela rada, da bi se skupaj sporazumela. 

Pogovorita se. Rečeš oprosti, zato ker si bil tako nesramen.« Naš diskusijski pogovor se je kar 

razvlekel, a mislim, da smo s pogovorom in diskusijskimi vprašanji prišle do bistva. Vsaj 

malo smo jim približale pojme: vživljanje, sočutje, predstave, predsodki, stereotipi. Otroke 
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smo s temi vprašanji vsaj poizkušale navajati, da bi se že v predšolskem obdobju, že v vrtcu, 

zavedali razlik med ljudmi in se naučili živeti v sožitju z drugačnimi od sebe. 

Četrta dejavnost 

Opis izvedbe 

Pri zadnji dejavnosti so se otroci najprej seznanili z navodili dejavnosti, ki so bile last 

njihovega ustvarjanja. Vsaka skupina je imela na voljo več različnih naslovov zgodbe, kjer so 

si izbrali le enega. Poizkušali so prikazati zgodbo z dvema različnima koncema. V prvem 

primeru je konec zgodbe ostal nerešen, v drugem primeru je bil konec zgodbe rešen z 

dogovorom. Otroci so svoje ustvarjanje lahko zapisali oziroma narisali na list papirja s 

flomastri, lahko pa so zaključek zgodbe poizkušali zaigrati. V skupini, kjer sem bila jaz, smo 

zgodbo najprej zaigrali, kasneje pa so jo otroci na njihovo pobudo tudi narisali. V ostalih 

skupinah so otroci zgodbe predstavili tako, da so jih narisali na papir s flomastri in zatem 

predstavili svojo zgodbo, drugi so zaigrali svojo zgodbo, klobaso pa so narisali in jo izrezali iz 

papirja. Njihovo pripovedovanje in izmišljanje zgodb je bilo improvizirano s polno domišljije 

in dodanimi vlogami. 

Analiza 

Pri zadnji dejavnosti so bili otroci polni idej za ustvarjanje in z željo do igre. V naši skupini 

smo se najprej dogovorili, kako bodo predstavili zgodbo z dvema koncema. Otroci so v en 

glas izrazili željo po igranju. Dogovorili smo se za naslov, Dva psa in klobasa. Ker je bilo 

otrok več, smo imeli tudi več psov. Otrokom sem dopustila možnost izbire, da so si 

porazdelili vloge. Zatem pa je sledila vaja. 

Deklica, ki je imela vlogo klobase, ni želela sodelovati. Poizkušala sem jo spodbuditi in ji 

predlagala svoje sodelovanje z njo. Deklica me je takoj prijela za roke, tako da sva skupaj 

predstavljali eno sklenjeno klobaso. Ob tem sem spoznala, da se deklica sama ni želela 

izpostavljati. Za sodelovanje otrok je potrebno tudi udejstvovanje odraslih v igri. Tako je tudi 

otrokov strah pred nastopanjem premagan, saj se lahko tudi oni soočajo z dejavnostmi, ki jih 

počnejo odrasli. Prepustila sem se otrokom in jim dovolila, da me oni vodijo. Sama sem 

predstavljala le sklenjeno klobaso, ki se je prepustila otroški domišljiji, in se ravnala po 

njihovih navodilih. Igra je bila prav zanimiva, otroci so najprej zaigrali prizor, kjer se niso 

mogli dogovoriti za klobaso, kdo jo bo pojedel. 



Mojca, Erman: Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  
 

75 
 

Zanimiv je bil komentar deklice, ki je rekla: »Pojdimo domov, pojdimo se zmenit.« Zatem so 

res odšli domov, na prostor, ki so ga improvizirali s postavljenega odra. 

V drugem prizoru so se dogovorili, da klobaso razrežejo in jo skupaj pojejo. Sodelovanje 

otrok je bilo res nad mojimi pričakovanji, prav veselila sem se igranja z njimi. Na njihovo 

željo so si otroci tudi zamenjali vloge, tako smo prizore odigrali večkrat. Ko pa smo že mislili 

zaključiti, pa so imeli željo tudi narisati svoje prizore zgodbe. Čeprav nas je preganjal čas, saj 

so ostale skupine že počasi zaključevale, sem jim dopustila uresničiti željo po ustvarjanju na 

list papirja s flomastri. Ob nasprotni odločitvi bi jim lahko škodovala in jih potrla. 

Evalvacija 

Dejavnost sem analizirala z vidika ključnega cilja dejavnosti, t.j. »zagotoviti čim več 

možnosti za pogovor z otroki o konfliktnih situacijah in jih vzpodbujati, da iščejo najboljše 

rešitve.« Skozi celoten nastop sem se osredotočila predvsem na samo izvedbo, saj sem bila 

tokrat tudi jaz ena izmed tistih, ki je vodila rdečo nit nastopa. Poizkušala sem se vseeno 

posvetiti otrokom in njihovim komentarjem in si jih čim več zapomniti. Po končanem nastopu 

sem našla tudi kakšno napako pri posamezni dejavnosti, ki bi jo naslednjič izboljšala. Menim, 

da smo skozi celoten nastop strmele k razumevanju pomena dogovarjanja, sporazuma, 

popuščanja, kompromisa. Ob vsem tem pa smo želele iz otrokovih ust slišati čim več možnih 

načinov nenasilnih rešitev. To smo tudi dosegle in ob vsem tem bile navdušene in 

presenečene nad komentarji otrok in njihovim sodelovanjem. 

Povzetek evalvacijskega razgovora 

Študentke smo bile mnenja, da so bili otroci dobro motivirani, ves čas so bili zaposleni, tudi 

če jim je motivacija padla, smo jo dvignile, tako da smo spet pridobile njihovo pozornost z 

naslednjo dejavnostjo ali naslednjim pripomočkom. Prav tako jih je pritegnila igra že na 

samem začetku, zatem tudi pisatelj in star domači telefon. Nasploh pa smo bile z nastopom 

zelo zadovoljne, otroci so namreč sodelovali nad našimi pričakovanji, pridobili smo njihovo 

pozornost in s tem je bilo tudi delo z njimi lažje. Ena izmed študentk je ugotovila, da je bilo 

morda preveč govorjenja. Bolje bi bilo, da bi odvečno govorjenje raje zamenjale z igro. Sama 

nisem opazila kakšnih jezikovnih nepravilnosti pri izražanju. Morda zato, ker sem se bolj 

posvetila samemu nastopu in svoji vlogi in ne jeziku pri nastopanju. Vzgojiteljica nam je 

povedala, da smo se res zelo lepo jezikovno pravilno izražale. To je bila le še ena pohvala več 

za nas. 
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Vzgojiteljica je nastop pohvalila, povedala je, da so bili odlični prehodi, super zaključek in 

jezik v primerjavi s prejšnjimi nastopi je bil knjižni, uporabile smo lepe izraze, pravilne 

slovnične oblike, dvojino in zahtevano skladnjo. Všeč ji je bila motivacija, saj je za otroke to 

nekaj najboljšega, da se zabavajo in jim je smešno. Prav tako je bila zadovoljna, da smo se 

dobro odzivale na pripombe otrok, da jih nismo ignorirale ali preslišale. Prav takrat, ko je 

eden izmed otrok vprašal: »Zakaj imaš pa tam telefon?« se je študentka dobro znašla in 

odgovorila: »To je pa še skrivnost.« Menila je, da smo s takimi in drugačnimi skrivnostmi 

otroke peljale naprej, ostali so v pričakovanju, kaj bo sledilo. Ideje so bile domiselne, res 

dobre, odlično je, da smo otroke držale v pričakovanju, katera skrivnost jih čaka. Prav tako je 

pohvalila, da smo bile skoncentrirane, pozorne in smo ustvarile pravo dinamiko, ko smo šli 

malo ven iz sobe in spet nazaj v igralnico. Pohvalila je tudi naš čut, da znamo zelo dobro 

utišati otroke, s tem da jih stisnemo k sebi. Primerna so bila odprta vprašanja, ob njih smo 

dobili super razgovore. Sama je povedala, da bi nekaj stvari tudi drugače izpeljala. Pri 

dejavnosti bi uporabila le prvotno zgodbo z zaključkom in ne še ostalih zaključkov, uporabila 

bi tudi samo en barometer, ki bi se navezoval na zaključek glavne zgodbe. Kljub nezgodi, ki 

se je zgodila z brki, pravi, da smo situacijo speljale boljše, kot bi lahko, in tako je pogovor 

spet normalno tekel naprej. Vrstni red dejavnosti bi sama malo spremenila, nasploh pa je bila 

z nastopom zelo zadovoljna. 
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5.4 SPOZNAJMO RAZLIKE IN PODOBNOSTI MED NAMI 

Prva dejavnost 

Opis izvedbe 

Študentke so nastop pričele v igralnici s kratko igrico. Vsaka izmed njih je predstavljala eno 

žival iz zgodbe. Za ponazoritev živali so si študentke izdelale preproste pripomočke, ki so jih 

ponazarjali. Izdelale so si: smrček, rep, ušesa, kljun in stopala. Za vsako žival svoja stopala, ki 

so se razlikovala po številu prstov. Po tleh so prilepile papir, ki je predstavljal pot iz 

umivalnice v garderobo in naprej v igralnico. Študentke so pot potrebovale, saj so si svoja 

izdelana stopala namazale s tempera barvami in počasi korakale v igralnico. V igralnico je 

najprej prikorakala Podgana, ki se je v tišini sprehodila po igralnici in se skrila za omaro. 

Zatem je v tišini za njo prišel Pujsek in se čudil, čigave stopinje so te pred njim in rekel: »Jaz 

imam ena, dva prsta. Tukaj pa jih je kar pet. Oh kako čudno.« Prikorakala je tudi Raca, ki so 

se ji tudi zdela stopala grozljiva. Kasneje je prišel še Zajček, ki je menil, da stopinje niso nič 

čudne. Če stopinj ne poznamo, še ne pomeni, da so čudne. Priskakljal je še Žabec, ki je prav 

tako rekel: »Meni pa se ne zdijo nič čudne. Poglej Pujsek, tudi ti imaš samo dva prsta, pa se 

mi tudi tvoja stopala ne zdijo nič čudna.« Živali je zanimalo, čigave so stopinje in so jim 

sledile. Ko so ugotovile, da so stopinje od Podgane, sta bila tudi Pujsek in Račka mnenja, da 

ne bi smela soditi živali po njihovih stopinjah. Rekla sta, da so stopinje od ene umazane in 

grde živali. Tudi Raca je pripomnila: »Poglejte, čisto vsak ima drugačen odtis stopala, pa smo 

vseeno prijatelji.« Zatem so za še boljšo ponazoritev prijateljstva zapeli pesem Mi se mamo 

radi in za pomoč prosili otroke, ki so jim z veseljem pomagali in zapeli z njimi. Zatem je 

sledil pogovor, v čem smo si podobni in različni. 

Raca predlaga, da si vsak izdela svojo telesno lutko, da bomo spoznali, v čem vse se 

razlikujemo. Zatem so se s pomočjo kartončkov razdelili v skupine, vsaka skupina je imela za 

vodjo eno žival. 

Analiza 

Po odigranem prizoru in zapeti pesmi se je Podgana usedla pred otroke in jih vprašala: 

»Otroci, ali tudi vi mislite, da so moja stopala čudna?« Otroci so ji v en glas odgovorili: 

»Neee!« Študentke so z vprašanji spodbujale otroke k sodelovanju in jim omogočile 

doživljanje raznolikosti kot prednosti. Prav tako se je Podgana želela prepričati, zakaj sta to 

mislila Pujs in Raca. Odgovorila sta ji: »To sva mislila prej, preden sva videla tebe. Sedaj pa 



Mojca, Erman: Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  
 

78 
 

veva, da so tvoja in niso nič čudna.« Študentke so s tem tudi zagotovile doživljanje pozitivnih 

izkušenj povezanih s prepoznavanjem podobnosti in razlik med otroki. Zatem je sledila še 

kratka diskusija z otroki, ki je zagotavljala pozitivne izkušnje povezane s prepoznavanjem 

podobnosti in razlik med njimi. Študentke so postavljale naslednja vprašanja: »Kakšna pa so 

vaša stopala, ali so večja ali manjša? Pa bi bili vi še vedno naši prijatelji, kljub temu, da imate 

drugačna stopala kot mi?« Zanimiv je bil komentar deklice, ki je dejala: »Ja, bi bili drugače še 

vedno prijatelji.« Živali so se primerjale med seboj in pri tem so raznolikost sprejele kot nekaj 

pozitivnega in kot prednost. Na primer, Raca je rekla Pujsku: »Veš Pujsek, tudi mi ti moramo 

nekaj priznati. Sprva, ko smo te spoznali, se nam je zdel tvoj repek tako smešen, pa zavit. Kar 

pokaži ga otrokom.« Pujsek pa jim je odgovoril: »Moj repek je pa prav prisrčen, kaj pa vi 

pravite otroci?« Otroci so mu odgovorili: »Lep in luškan je.« Zatem se je s svojim repom 

pohvalila tudi Podgana in pogovor je stekel dalje. 

Eden izmed otrok je dejal: »Ampak Zajček ima tudi repek.« Študentka, ki je predstavljala 

Zajca, se je dobro znašla in mu odgovorila: »Ne, ampak jaz ga nimam, skotila sem se brez 

repka in zato ga sedaj nimam.« Študentka otroka ni ignorirala ali ga preslišala, ampak mu je 

iznajdljivo pojasnila, zakaj nima repa. 

Študentke so otroke tudi povprašale, če opazijo kakšne razlike med njimi. Zajec je povedal, 

kaj rad je. Tudi otroke je vprašal, kaj oni radi jedo. Ob tem so spoznali, da kljub temu, da 

jemo različno hrano, smo med seboj še vedno prijatelji. S podobnim dvogovorom med 

živalmi so študentke uresničevale svoje zastavljene cilje in mislim, da jim je res uspelo. Prav 

tako so v svoj pogovor vseskozi vključevale otroke, da bi doživljali raznolikost kot prednost 

in bi tako ustvarjali temelje kulturne strpnosti. 

Druga dejavnost 

Opis izvedbe 

Vsak otrok je dobil svojo telesno lutko, za katero so se študentke z vzgojiteljico dogovorile, 

da jo izdelajo predčasno. Izdelava lutke je zahtevala ogromno časa. Potem je vsaka študentka 

vzela nekaj otrok, skupine so se med seboj menjale. 

Prva dejavnost je nosila naslov Portret. Pri tej dejavnosti so otroci v paru opazovali drug 

drugega in čimbolj natančno narisali svojega prijatelja. Risali so na bel papir A4 s svinčnikom 

ali barvicami. Ko so zaključili z risanjem portreta, so si ga v paru zamenjali, tako da je vsak 

dobil svojega. Tega so izrezali in ga z lepilom prilepili na telesno lutko. 
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Druga dejavnost je nosila naslov Odtis stopal in nosu. Vsak otrok si je odtisnil odtis stopala in 

dlani na svoj že izdelani portret. Kdor je želel, si je lahko odtisnil tudi nos, ki ga je prej 

namazal s tempera barvami. Otroci so ob dejavnosti ugotovili, da imajo različna stopala in 

različne nosove. 

Tretja dejavnost je nosila naslov Risanje na telesno lutko. Otroci so na predelu trebuha 

narisali, kaj radi jedo. Na predel, kjer je srce, so narisali kaj/koga imajo radi. Otroci so 

ugotovili, da se razlikujejo in so si podobni tudi po tem, koga imajo radi in kaj radi jedo. 

Študentke so jih pri risanju spodbujale, da bi narisali čim več stvari, ob tem pa so jim 

dopuščale svobodo risanja. 

Analiza 

Pri prvi dejavnosti so otroci ob risanju ugotovili, da imajo nekatere poteze obraza različne, 

nekatere podobne. Imajo različne barve oči, različne barve las, podobne barve las. Ko so z 

risanjem portreta zaključili, so si portrete izmenjali in jih izrezali. Pri tem pa sem v pogovoru 

dveh dečkov zasledila zanimiv dialog, kakšen portret je kdo narisal. Eden izmed otrok je 

dejal: »To so čudne glave, ti povem. Pa nisem toliko čuden!« Drugi pa se mu je le smejal in 

odgovoril: »Ti me narišeš pa ko enega froca.« 

Pri drugi dejavnosti, pri pogovoru študentke z otroki, sem zasledila nepravilno rabo jezika pri 

študentki, ki je na otrokove besede, da on pa ne bo odtisnil nosu, dejala: »Kukr hočeš.« 

Pravilno bi povedala: »Kakor želiš.« 

Opazila sem, da si nekaj otrok ni želelo odtisniti stopala. Študentka je otroke vseeno 

spodbudila, da lahko pa vsaj dlan, če že stopala nočejo. Upoštevala je njihove pomisleke in jih 

ni silila v dejavnost, če tega niso želeli. Eden izmed otrok je dejal: »Jaz nočem stopala.« 

Študentka pa je dejala: »Potem lahko pa vsaj dlan.« 

Zaradi stiske s prostorom bi bilo bolje, da bi dejavnost prestavili iz garderobe v zbornico ali v 

telovadnico, saj bi bilo tudi delo lažje in bi dejavnost potekala nemoteno. V garderobi je bilo 

malo utesnjeno, saj so otroci predvsem za barvanje svojih stopal, dlani in nosu potrebovali kar 

nekaj prostora, prav tako so morali paziti tudi na tla. Telovadnica bi bila primernejši prostor, 

kjer bi na tla položili večje ploskve papirja in bi tako olajšali čiščenje. Tako pa je bila 

narejena pot s papirja preozka in se je packalo tudi po tleh.  
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Pri tretji dejavnosti sem opazila, kako se je študentka primerno odzvala, ko jo je ena izmed 

deklic vprašala: »Jaz bi še majčko narisala, ali lahko?« Študentka ji je veselo odgovorila in ji 

tudi svetovala: »Ja lahko, lahko. To pa na drugo stran nariši.« 

Tretja dejavnost 

Opis izvedbe 

Že med samo dejavnostjo v zaključku je potekal pogovor oziroma diskusija med študentkami 

in otroki. Vsaka študentka se je s skupino otrok pogovorila o lastnostih izdelane lutke. Lutke 

so najprej spoznali in jih primerjali med seboj, potem pa so se pogovorili, kako so si otroci 

med seboj podobni in kako so si različni. Otroke so preko pogovora spodbujale, da bi 

spoznali, da so razlike pozitivne. 

Analiza 

Med samimi dejavnostmi v zaključku je bilo bolj malo pogovora, ki bi se navezoval na 

primerjavo med otroki, da bi spoznali, kako so si podobni in kako so si različni. Same 

dejavnosti so potekale gladko in nemoteno, a premalo je bilo pogovora, da bi otrokom še ob 

pogovoru zagotovili pozitivne izkušnje povezane s prepoznavanjem podobnosti in razlik med 

otroki. 

Prav tako sem opazila, da so študentke dobro vključevale otroke in jih spodbujale k risanju. 

Sam nastop je stekel kar gladko, a hitro. Všeč mi je bilo tudi to, da so se otroci zaradi časa, ki 

je ostal, lahko tudi preizkusili v korakanju s stopali, ki so jih nosile živali v igri na samem 

začetku. Zavedam se, da otroci najbolj uživajo v dejavnostih, ki jih počnejo odrasli, če so tudi 

oni lahko del njih. S tem so jim študentke želje uresničile, da so se preizkusili tudi v vlogi 

živali. Kljub vsemu je na samem koncu manjkal nek skupen zaključek, da bi se vse skupine 

zbrale in se primerjale med seboj. Tako bi si otroci lažje zapomnili, po čem so si podobni in 

po čem različni. S tem pa bi jih tudi lažje spodbudili k razmišljanju, da so razlike pozitivne. 

Evalvacija 

Dejavnost sem analizirala z vidika ključnega cilja dejavnosti, t.j. »doživljanje raznolikosti kot 

prednosti in ustvarjanje temeljev kulture strpnosti«. Skozi celoten nastop sem bila pozorna na 

komentarje in odzive otrok, odzive študentk in vzgojiteljice ter na rabo jezika. Sama sem 

našla tudi kakšno izboljšavo pri posameznih dejavnostih. Nastop je bil dobro izveden z vidika 

doživljanja raznolikosti kot prednosti. 
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Povzetek evalvacijskega razgovora 

Najprej so študentke povedale, da je otroke uvodna motivacija pritegnila. Pri razgovoru so 

otroci dobro odgovarjali in sodelovali. Opazila se je razlika med fanti in deklicami. Namreč 

deklice so ustvarjale dlje časa. Morda bi naslednjič pri uvodni motivaciji in kasneje za 

dejavnost uporabile trši papir. 

Vzgojiteljica je povedala, da bi prav tako namesto papirja A4 potrebovale bolj širok papir, da 

bi se videla vsaka stopinja na njem. Zelo dobro so otroke usmerjale v uresničevanje cilja, 

zagotavljanje pozitivnih izkušenj povezanih s prepoznavanjem podobnosti in razlik med 

otroki z naslednjimi vprašanji: »Kakšen si pa ti? Kakšen nos imaš, kakšno stopalo? Kaj rad 

ješ? Koga imaš rad? Kaj imaš rad?« Za boljšo komunikacijo z otroki bi bilo boljše, da bi 

počepnile pred njimi, da bi imeli stik z očesom. Opozorila je, da so za trenutek pozabile na 

knjižni jezik, postavljanje pravilnih vprašalnic in na odprta vprašanja. Premalo je bilo 

primerjave stopal, nosu, dlani. Pomembno je, da so otroci uživali in je bil dosežen načrtovani 

cilj. Radi packajo, ne obremenjujejo se, da so umazani. Prav tako mi je bilo všeč, da so imeli 

na koncu še čas, da so lahko podoživljali stopala živali, ker je bilo časa dovolj. Prav tako je 

bilo organizacijsko zelo dobro, da so se izmenjavali, všeč mi je bila tudi pot do umivalnice. 
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5.5 TELESNA LUTKA SE PREDSTAVI 

Prva dejavnost 

Opis izvedbe 

Nastop so študentke pričele v skupnem jutranjem krogu. Najprej so same predstavile svoje 

lutke, ki so si jih skupaj z otroki izdelale skozi nastope. 

Zatem pa je imela vsaka pri sebi nekaj lutk otrok, ki so jih otrokom pokazale in jih 

povprašale, čigave so. Vsak otrok je brez večjih težav prepoznal svojo lutko in jo tudi 

predstavil. 

Analiza 

Pri predstavljanju lutk sem bila pozorna na jezik, ena izmed študentk je uporabila "čudno" 

pomanjševalnico, ko je predstavila svojo lutko, in sicer;: »Jaz sem v "srčeka" narisala ...« Ta 

pomanjševalnica je tudi meni ˝padla v ušesa˝, saj se kot bodoča vzgojiteljica zavedam, da 

bom otrokom zgled in moram biti pozorna na jezik ter pomanjševalnic ne smem uporabljati. 

Po končanem predstavljanju svojih lutk je študentka povabila otroke k sebi, ob izrekanju 

besed pa ni bila pozorna na jezik in je od otrok želela nekaj drugega, kot je izrekla. Rekla je: 

»Postavimo se v vrsto«. S tem pa je mislila, postavimo se v kolono. Ti dve besedi nam 

povzročata težave, a na takšne besede je potrebno paziti in jih pravilno uporabljati. Saj lahko s 

takšnim izražanjem, morda tudi ponavljajočim, v otroku ustvarimo napačno predstavo o 

izrečenem. Z nepozornostjo lahko privedemo do slabšega razvoja otrok ali jim razvoj celo 

otežimo. 

Otroci so se že pri prvi dejavnosti seznanjali s širšo družbo, kulturo ...,ko so predstavljali 

svojo lutko in prisluhnili drugemu otroku, ki predstavlja lutko. Tako je bil že na začetku naš 

cilj vpleten v dejavnost, t.j. »otrok se postopoma seznanja s širšo družbo in kulturo ter 

narečji.« 

Pri ugotavljanju, čigava je lutka in predstavljanju, so težave nastale le pri otrocih, ki so tisti 

dan manjkali, a tudi za te otroke so nekateri vedeli, čigave lutke so. Dva izmed otrok svoje 

lutke nista želela predstaviti. Ena izmed teh je deklica, ki ima selektivni mutizem. Njo je 

poizkušala spodbuditi vzgojiteljica z vprašanjem :»Je to tvoja lutka?« Deklica je prikimala. 

Vzgojiteljica je nadaljevala z vprašanjem:»Jo želiš predstaviti?« Deklica je samo odkimala. 

Ob tem je vzgojiteljica upoštevala dekličino zasebnost. Menim, da je bilo to primerno, tudi 
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glede na njeno bolezen (selektivni mutizem). Dečka, ki tisti dan ni bil tako zgovoren, je k 

odgovarjanju spodbujala ena izmed študentk, a kljub spodbudam svoje lutke ni želel 

predstaviti. Študentka se mu je le zahvalila za njegovo lutko in mu dopustila njegovo 

zasebnost. 

Zaradi skupinskega dela sem dobila občutek, da je prostor premajhen ali celo prenatrpan. Ko 

so se v krogu predstavljali, je vsak izmed otrok prišel do svoje lutke. Ob tem je ostalim 

otrokom zakril pogled na svojo lutko, ki jo je predstavil. Tudi drugi otroci so se pomikali proti 

sredini in ostalim zastirali pogled na otroka, ki se je predstavljal. Sama bi takšno težavo 

skupinskega dela izboljšala s tem, da bi vsakega otroka, ki predstavlja svojo lutko, poklicala k 

sebi malo stran od skupine, morda bi pripravila oder, na katerem bi se imel vsak otrok 

možnost predstavit. S tem pa bi priskrbela tudi za dober pogled ostalih otrok na oder. Morda 

bi oder otrokom predstavljal nek izziv, s katerim bi se soočili in bili seveda za svoje dejanje 

nagrajeni z aplavzom. Menim, da bi s tem tudi sama dejavnost potekala v bolj prijetnem 

vzdušju, saj kot vidim, so v večini vrtcih otroci navajeni le jutranjega kroga. Z dejavnostjo, ki 

sem jo predlagala, mislim, da bi razbili "običajen" jutranji krog z malo drugačnim, otrokom 

prijetnim pozitivnim vzdušjem. 

Druga dejavnost 

Opis izvedbe 

V vsebinskem delu so študentke skupaj z otroki potovale po deželah, ki so se razlikovale po 

različnih lastnostih. Tisti otroci, ki so ustrezali določeni lastnosti, so izstopili iz avtobusa in na 

velikem papirju pobarvali kvadratek z določeno lastnostjo. 

Analiza 

Pri vstopanju na avtobus sem bila pozorna na poimenovanje prevoznega sredstva, saj je ena 

izmed študentk uporabljala besedo avtobus, druga pa je omenjala vlak. Ob tem sem opazila, 

da študentke niso bile usklajene med sabo, saj so govorile o dveh prevoznih sredstvih, peljali 

pa so se le z enim. 

Ob zaključku dejavnosti sem pri vprašanjih študentk zasledila nekaj napačno rabljenih besed, 

in sicer pri naslednjih vprašanjih: »Vas ima "dosti" rjave lase? ˝Kolko˝ vas ima modre oči?« 

Besedo "dosti" bi morala zamenjala z besedo veliko, prav tako bi besedo "kolko" zamenjala z 
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besedo koliko. Sama bi nastop izboljšala tako, da bi pri vprašanjih s koliko, pobarvane 

kvadrate tudi naglas preštela skupaj z otroki. 

Druga dejavnost 

Opis izvedbe 

Študentke so otroke zelo dobro motivirale za naslednjo dejavnost, kjer so potovali po deželah. 

Piščalka je bila povod in motivacija za naprej. Ob pisku piščalke so otroci odkorakali za 

študentko. Za bolj prijetno vzdušje so med potjo prepevali pesem Tu tu tu po cesti. Študentke 

so imele pripravljenih 11 postaj in tabelo, na kateri so barvali kvadratke, kdor je ustrezal 

določeni lastnosti. 

Analiza 

Prisotna je bila tudi domišljija otrok. Eden izmed otrok si je slekel jopico, jo pospravil na 

svoje mesto v garderobi, za tem pa rekel: »Joj, hitro nazaj, da mi ne pobegne«. Ob takšnem 

komentarju ugotovimo, da se jih je sama dejavnost Potovanje v deželo res dotaknila, zajeli so 

bistvo, dobro jih je motivirala že sama piščalka na začetku, ki je skrbela za pozitivno in 

dvignjeno motivacijo tudi med potovanjem. 

Pri potovanju po deželah sem pogrešala upoštevanje otrokovega interesa, saj jim je pri zadnjih 

postajah motivacija že upadla. Prav zato bi lahko dejavnost morda predčasno zaključili in je 

ne dolgovezili še z ostalimi značilnostmi. A večjih težav ni bilo. Ves čas pa so otroke 

spodbujale študentke kot tudi vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice z naslednjimi 

komentarji: »Hitro se vkrcaj! Pazi, da ti vlak ne uide...« Pri nekaterih postajah so bili 

izpostavljeni tudi posamezni otroci, a to ni povzročalo večjih težav, saj smo skozi celotne 

nastope spremljale sam proces otrokovega sprejemanja in prepoznavanja različnosti. To 

mislim, da smo tudi dosegli, saj je bil pri eni izmed postaj, kjer so bili rojeni otroci v Bosni in 

Hercegovini, izpostavljen le eden izmed otrok. Prve njegove besede so bile (navdušeno, 

veselo): »Ja, jaz, jaz sem«. In takoj je stekel do razpredelnice in z nasmeškom na obrazu 

pobarval kvadratek, ki mu je ustrezal. 

Potovanje po deželah so vsi skupaj zaključili v igralnici, kjer so študentke spodbudile otroke z 

naslednjimi vprašanji glede izpolnjene razpredelnice: »Vam je bilo potovanje z vlakom všeč? 

Kaj smo ugotovili, smo vsi enaki? Vas ima veliko rjave lase? Koliko vas ima modre oči? Pet 

vas ima modre oči«. Komentarji otrok so bili naslednji: »Ja, všeč nam je bilo. Ne, nismo vsi 
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enaki. Različni smo. Ja, veliko nas ima rjave lase«. Dobro je bilo, da so študentke analizirale 

nastalo razpredelnico. Otroci so ob tem dobili nek vpogled v to, koliko različnih značilnosti 

imamo, da se razlikujemo med seboj ter da s tem ni prav nič narobe. 

Tretja dejavnost 

Opis izvedbe 

Pri naslednji dejavnosti so študentke zaigrale kratek prizor pravljice Žabec in tujec, pri tem pa 

so dodobra izkoristile svoje narečje. Prizor Žabca, Podgane in Pujska so zaigrale v 

belokranjskem, prleškem in prekmurskem narečju, tako da je vsaka žival govorila v svojem 

narečju. Sama igrica je otroke res pritegnila, to je bilo videti že po sami mimiki obraza otrok. 

Otroci so študentke opazovali z odprtimi usti in široko odrtimi očmi. 

Analiza 

Otroci so se postopoma seznanjali z narečjem (belokranjskim, prleškim, prekmurskim) in s 

tem je bil cilj uresničen. 

Četrta dejavnost 

Opis izvedbe 

Pri izvajanju nastopa je zelo pomembna tudi dobra volja, veselje in vživetost nastopajočih, 

tokrat študentk. Ena izmed študentk (živali v igrici) je po kratki igrici otroke povabila, da 

skupaj odpotujejo. To je izrekla doživeto, veselo in poskočno, saj je od veselja kar poskočila. 

Že s to izraženo energijo študentke je bilo lažje doseči zastavljeni cilj  potovanje po 

pokrajinah. Pri vsaki pokrajini so spoznali določene značilnosti (tipična jed, narodna noša, 

glasba ...). 

V igralnici se je dejavnost zaključila. Skupaj so obnovili, katere pokrajine so obiskali, katere 

so se dobro zapomnili in jih izgovorili. Pri tem so jih spodbujale študentke. Zatem so se 

otrokom zahvalile in jim za spomin v igralnici pustile CD z glasbo različnih pokrajin, ki so jih 

spoznali. 

Analiza 

Pri potovanju do določene pokrajine jih je spremljala tudi glasba s pokrajine, ki so ji sledili. 

Glasba je bila za otroke spet nova motivacija za naprej. Pri vsaki pokrajini so spoznali 
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določene značilnosti (tipična jed, narodna noša, glasba ...). Otroci so si prav dobro zapomnili, 

iz katerega kraja prihaja katera žival. To trditev lahko potrdim z enim izmed komentarjev 

otrok. Ko je študentka povedala, da so prispeli v Prekmurje, je ena izmed deklic tukaj zavpila: 

»V pujskovo deželo«. Ob potovanju od postaje do postaje so vmes tudi zaplesali. Prav zanimiv 

je bil tudi eden izmed komentarjev otrok: »Daj, z ritko migajmo«. To je le potrditev, da so 

otroci pri dejavnosti res uživali. Ob tem so si otroci lažje zapomnili posebnosti posamezne 

dežele, saj jim je bilo to v veselje. S tem so dosegle, da so otroci pogledali še malo v drug 

svet, ˝v svet narečij˝, se z njimi seznanjali. V uho jim je padla beseda ˝guidek˝, ki pomeni 

pujsek. S tem menim, da je bil tudi cilj, da se otrok postopoma seznanja s širšo družbo, 

kulturo ter narečji, dosežen. 

Sama bi dejavnost izvedla malo drugače. Otroke bi razdelila v skupine. V vsaki skupini bi 

otroci spoznali določeno pokrajino z njenimi značilnostmi. Morda bi se naučili tudi kakšno 

besedo, kakšen korak v plesu, se oblekli v narodno nošo. Morda bi zaigrali tudi kakšno igrico 

v tem narečju. Za tem pa bi se vsi skupaj zbrali in se predstavili ostalim. Tako bi se otroci več 

naučili in odnesli od posameznega narečja oziroma pokrajine. Prav tako bi jim dopustila 

domišljijo pri predstavljanju določenega narečja na njihov poljuben način. Menim, da bi pri 

tem lahko videli marsikatere zanimive ideje. Otroci bi imeli možnost ostale naučiti določenih 

besed v določenem narečju. 

Evalvacija 

Dejavnost sem analizirala z vidika ključnega cilja dejavnosti, t.j. »otrok se postopoma 

seznanja s širšo družbo in kulturo ter narečji«. Skozi celoten nastop sem bila pozorna na 

komentarje in odzive otrok, odzive študentk, vzgojiteljice in rabo jezika. Sama pa sem tudi 

našla kakšno izboljšavo pri posameznih dejavnostih. Nastop je bil dobro izveden z vidika 

spoznavanja narečij, ki so jih otroci lahko spoznali in poslušali z velikim zanimanjem. Sem pa 

mnenja, da bi se lahko izvedlo še boljše seznanjanje otrok s širšo družbo in kulturo ter 

njihovimi narečji. 

Povzetek evalvacijskega razgovora 

Pri skupni analizi so sprva študentke povedale, da so bile z nastopom zadovoljne in da so bile 

kar presenečene in navdušene nad takšnim sodelovanjem otrok. Prav tako je morda dejavnost 

Potovanje v deželo trajala predolgo časa, ker so skušale izpostaviti več različnih značilnosti. 

Zadovoljne so bile, da so v dejavnost vključile tudi glasbo, povedale so, da jim je bilo to všeč. 
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Vzgojiteljica jih je sprva pohvalila, da so dobro izvedle nastop. Ob tem pa jim je povedala, kaj 

bi ona izboljšala in na kaj naj bodo v prihodnje bolj pozorne. Pri prvi dejavnosti bi lahko 

predstavljali še telesne značilnosti (barva las, oči, očala ...), saj so jih tudi otroci risali. S tem 

bi bilo smiselno, da bi svoj izdelek predstavili v celoti. Morda bi s predstavljanjem telesnih 

značilnosti otroke spodbudila študentka, ko se je sama predstavila, potem pa bi to ponovili 

tudi otroci. Dobro bi bilo, da bi otrokovo govorjenje še bolj definirale (kaj ima rad in kaj nima 

rad), da bi še ostali otroci to dobro slišali. Ob tem je študentke opozorila tudi na jezik 

(pomanjševalnice, sklanjatve, skladnja, zborni jezik). Pri predstavljanju razpredelnice bi bilo 

boljše, da bi kvadratke prešteli, ne le podali odgovor, s štetjem bi utrjevali še matematiko. 

Prizor oziroma igra v narečjih je bila super. Pri zadnji dejavnosti bi bilo morda boljše delo po 

skupinah, zatem pa bi se skupine predstavile, kaj so spoznale pri posameznih krajih (ples, 

glasba, hrana ...). 
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6 OVREDNOTENJE PROJEKTA 

S takšnim načinom raziskovanja v okviru diplomske naloge sem se srečala prvič. Z otroško 

igrivostjo, radovednostjo, inovativnostjo in izvirno motiviranostjo sem se vedno rada soočala. 

Po vseh izvedenih dejavnostih, sprotni analizi, evalvaciji vsakega nastopa posebej in 

teoretični zasnovi menim, da sem zastavljene cilje raziskovanja tudi dosegla. 

Pri načrtovanju dejavnosti in poznejšem izvajanju smo študentke že vnaprej gledale na 

dejavnosti skozi otroške oči. Upoštevale smo otrokove predhodne izkušnje, interese in 

informacije. Preko nastopov so otroci svoje predhodne izkušnje in znanje še utrdili in 

poglobili. Otroci so radi sodelovali, videl se je njihov interes za sodelovanje pri dejavnostih. 

Eden izmed naših ciljev je bil, da bi bili otroci aktivni raziskovalci, da bi sodelovali, iskali 

rešitve, ideje, nove informacije, jih urejali, analizirali in dokumentirali. To je bila ključna 

točka naše rdeče niti in seveda tudi želja, da bi dejavnost gladko stekla. 

Za otrokov interes, motiviranost in sodelovanje smo ves čas skrbele študentke. Otroke smo 

spodbujale na različne načine, prav tako smo poskrbele in zagotovile ustrezne pogoje in učne 

izkušnje za uresničitev zastavljenih ciljev medkulturne vzgoje. Za ustrezne pogoje in učne 

izkušnje smo poskrbele s tem, da smo bile za vsak nastop vnaprej pripravljene za dejavnost, 

pripravile smo dovolj različnega, potrebnega materiala, zagotovile primeren prostor za 

izvajanje (dovolj prostora), brez prostorske stiske, upoštevale smo razvojno stopnjo otrok in 

se pozanimale o njihovem predhodnem znanju. Seveda pa smo skozi celoten nastop strmele k 

najboljšemu izvajanju, a smo se zavedale, da so napake poučne, jih sprejele in se ob njih učile 

za vnaprej. Zavedale smo se, da vsi delamo napake, še zlasti, ko smo mladi in brez izkušenj a 

najpomembneje je, da se iz njih učimo. Tudi me smo se. 

Zastavljeni cilji posameznih dejavnosti in nastopov so bili doseženi. Dosegle smo jih z 

razgovorom in diskusijo z otroki, z ustreznim materialom, s pomočjo socialnih iger in 

empatije, s pogovorom, primerjanjem in pozitivnim sprejemanjem različnosti in s 

seznanjanjem z narečji ter širšo kulturo in obenem tudi učenjem. 

Študentke smo vseskozi vplivale na pozitivno dojemanje raznolikosti. Rdeča nit celotnega 

poteka dejavnosti je bila knjiga Maxa Velthuijsa Žabec in tujec. Z njeno pomočjo smo 

pripravljale dejavnosti in vrednotile pozitivno sprejemanje podobnosti in različnosti. 

Otroci so bili pri predlaganju nenasilnih poti reševanja sporov nadpovprečno uspešni. 

Predlogi, ideje in rešitve pri reševanju sporov so dobro vidni na videoposnetku. Otroci so bili 
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res pravi raziskovalci s številnimi idejami, še nas študentke so prijetno presenetili s 

kreativnostjo, z zanimanje, izvirnostjo in domiselnostjo in s pravimi intelektualnimi idejami. 

Čeprav je projekt potekal načrtovano, je bila potrebna fleksibilnost pri izvedbi. Skupaj smo 

poskrbele za prijetno vzdušje in klimo pri izvajanju. 

V projektu je bila moja vloga organizacijska. Otrokom sem morala posredovati razne 

informacije ter jim pomagati pri njihovem delu in analizi. Otroci so bili za dejavnosti dobo 

motivirani, dejavnosti so jih zanimale, bili so radovedni in z željo po sodelovanju, igrivi, 

sproščeni in takoj pripravljeni za delo. Prav tako so bili pripravljeni delati v manjših skupinah 

in brez težav priskočiti prijatelju na pomoč, če jo je le-ta potreboval. Med njimi je 

prevladovala želja po povezanosti in sodelovanju. 

Zavedam se, da je za projekt, ki traja dlje časa, potreben: trud, kreativnost, zagretost za delo, 

se pravi pripravljenost vseh sodelujočih, dobrodošle so vse ideje in seveda, kar je 

najpomembneje, je sodelovanje v timskem delu s polno energije v srcu. Vem, da je bilo zelo 

pomembno skupno sodelovanje in povezovanje vseh študentk, vzgojiteljice, pomočnice 

vzgojiteljice in mentorice, saj smo le tako lahko speljale projekt do konca z dobrim občutkom 

in obilico prijetne in dobrodošle dobre volje pri dobro zaključenih nastopih. 

Delale smo z željo, da bi se vsak otrok počutil sprejetega, unikatnega in spoštovanja vrednega, 

enkratnega glede na ostale, čeprav ga bogati 'drugačnost oziroma raznolikost' od ostalih otrok. 

Želele smo, da otroci doživijo bogastvo drugačnosti in menim, da smo to dosegle. Skozi 

celoten projekt, raziskovanje, s pogovorom, analizo, dejavnostmi po kotičkih in diskusijo so 

otroci postajali vedno bolj odprti za druga mnenja, jih sprejeli in pozitivno analizirali, kljub 

drugačnemu mnenju. Iz nastopa v nastop je otroke vedno bolj družila njihova močna 

povezanost v skupini, ki je temeljila na strpnosti eden do drugega. 
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7 ZAKLJU ČEK 

Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu je bil zame pomembna izkušnja, v okviru katere sem se 

podrobneje seznanila pri načrtovanju, sodelovanju v skupini in izvajanju samega dela v vrtcu. 

Največ izkušenj sem pridobila pri lastnem nastopu (pri načrtovanju, iskanju zamisli, pripravi, 

timskem delu, udejstvovanju, pri vživetosti v igranju, s pozitivno energijo ...). Veliko novega 

sem se naučila ob zaporednem opazovanju in zapisovanju ter pri evalvaciji vsakega nastopa 

posebej. Iz nastopa v nastop sem bolj sledila projektu in pogovoru ob njem in ob tem tudi 

podala argumente in komentarje ob zaključku nastopa. Skozi celotno delo sem spoznala, da je 

dobro načrtovana priprava ključ do dobrega uspeha. Ob dobro načrtovani pripravi pa je enako 

pomembno slediti tudi zamislim, pobudam otrok. 

Zelo sem zadovoljna, da sem si za diplomsko nalogo izbrala večtedenski projekt medkulturne 

vzgoje v vrtcu. Tema medkulturnost je zelo aktualna, a menim, da se premalo o njej 

pogovarjamo in jo živimo. Dotaknile smo se je pod mentorstvom profesorice, jo z njeno 

pomočjo dobro spoznale, se o njej poučile ob podanem in lastno iskanem gradivu. Dobro je 

bilo, da smo imele v projektu dovolj časa za dobro načrtovanje in hkrati za refleksijo. 

Projekt smo zasnovale skozi igro, kreiranje neposrednih (socialnih) izkušenj in druge aktivne 

(dejavne) strategije (socialnega) učenja. Skozi projekt smo uresničile tako vsebinske kot 

procesne cilje posameznih nastopov ter Projekta medkulturne vzgoje kot serije zaporednih 

nastopov. Otroci so raznolikost pozitivno vrednotili in se je veselili. To je jasno razvidno že iz 

enega samega primera, pri zadnjem petem nastopu, so otroci potovali po deželah in 

spoznavali njene značilnosti. Ustavili smo se tudi v deželi, kjer je bil rojen eden izmed otrok, 

v Bosni in Hercegovini. Izpostavljen je bil le en otrok, ki se je značilnosti zelo razveselil. Prav 

tako so bili otroci zelo uspešni pri predlaganju nenasilnih poti reševanja sporov. Pri 3. nastopu 

so iskali nenasilne rešitve v zgodbi Dva Pujsa. Razmišljali so v več smereh, da bi le našli 

ugodno rešitev. Odgovori otrok so bili, da bi Pujsoma zgradili ograjo ali še en most, 

predlagali so, da lahko gre čez most najprej eden in potem še drug. Priznam, da na zamisel 

ograje še sama nisem pomislila. 

Ugotovila sem, da je pri vseh projektih v vrtcih pomembno, da imaš vse otroke rad in 

pristopaš s pozitivnim ter ljubečim odnosom do vseh. Vendar slednje ne zadošča; sklop 

medkulturnih kompetenc sodi med ključne kompetence vzgojiteljic oz. vzgojiteljev sodobnih 

vrtcev. Menim, da smo skozi predstavljeni projekt študenti pridobili navedene kompetence, 

ustrezne za spodbujanje medkulturnega dialoga na predšolski stopnji. 
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Pisanje diplomske naloge zaključujem z mislijo zdravnika in misijonarja Alberja Schweizerja, 

ki pravi: »Uspeh ni ključ do sreče, sreča je ključ do uspeha. Če imaš rad, to kar delaš, boš 

uspešen.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mojca, Erman: Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  
 

92 
 

8 VIRI IN LITERATURA 

Bahovec, E. D. (2008). Kurikulum za vrtce. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport in 

Zavod RS za šolstvo. 

Bregant A. (1999). Prvi koraki. Metodični priročnik za poučevanje človekovih pravic. 

Ljubljana: Amnesty International Slovenije. 

Giuseppe, M. (2006). Medkulturnost izziva svet vzgoje. Pridobljen 18. 3. 2014, s 

https://www.google.si/?gws_rd=cr&ei=n0hmU_XLBYa84ATE8YGoBw#q=medkulturnost+i

zziva+svet+vzgoje. 

Krek, J. In Metljak, M. (18. 3. 2014.). Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji. 2011, 1 − 520. Pridobljeno 18. 3. 2014 s 

http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf. 

Krofli č, R. (2007). Vzgojna vrednost estetike izkušnje. Sodobna pedagogika, št. 3, str. 12 - 30. 

Lesar, I. (2009). Ali formalne rešitve na področju šolanja marginaliziranih omogočajo 

uresničevanje ideje inkluzije. Pridobljeno 20. 1. 2014 s 

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-VOHZW9JV. 

Markel, K. (2008). Vsi se rodimo svobodni. Radovljica: Didakta. 

Marjanovič Umek, L. (2001). Otrok v vrtcu: Priročnik h kurikulumu za vrtce. Maribor: 

Obzorja. 

Sašek, P. (2009). Medkulturna vzgoja v vrtcu. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

Sen, A. (2006). Identity and Violence. London: Penguin Books. 

Skubic Ermenc, K. (2003). Komu je namenjena interkulturna pedagogika? Sodobna 

pedagogika, št. 1, str. 44−59. 

Turnšek, N. (2013). Primeri dejavnosti medkulturne vzgoje v vrtcu: študijsko gradivo v e-

obliki za integrirano prakso pri predmetu Otrok v družbi. (Učno gradivo). 



Mojca, Erman: Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu. Pedagoška fakulteta, Ljubljana.  
 

93 
 

Vah Jevšnik, M. (2010). Medkulturna vzgoja in izobraževanje v vrtcu in v prvem triletju 

osnovne šole. Pridobljeno 18. 3. 2014 s http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-

DHMAR39A/. 

Velthuijs, M. (1997). Žabec in tujec. Ljubljana: Slovenska knjiga.  

Vsi drugačni, vsi enakopravni. (1998). Evropski mladinski projekt za boj proti rasizmu, 

ksenofobiji, antisemitizmu in nestrpnosti. Vzgojno-izobraževalni priročnik.  Informacijsko 

dokumentacijski center Sveta Evrope, Ministrstvo za šolstvo in šport, Iskanja - Skupnost 

dijaških domov Slovenije. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. 

Wintersteiner, W. (1994). Mirovna vzgoja. Klagenfurt/Celovec: Drava Verlag. 


