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POVZETEK 

 

Diplomsko delo temelji na izvedenem projektu medkulturne vzgoje v vrtcu z naslovom 

Žabec in tujec, osnovanem na istoimenski knjigi, avtorja Max Velthuijsa. Namen 

projekta je, da skozi projektno delo otrokom zagotovimo pozitivne izkušnje, povezane 

s prepoznavanjem podobnosti in razlik med njimi, ter otroke postavimo v situacije, v 

katerih doživijo raznolikost kot prednost. Na ta način ustvarjamo temelje kulturne 

strpnosti. V projekt je bila vključena skupina devetnajstih otrok, v kateri smo izvajali 

projekt medkulturne vzgoje; dejavnosti so potekale v skupini enkrat tedensko 2–3 ure. 

V teoretičnem delu diplomske naloge so pojasnjeni ključni pojmi, kot sta večkulturna 

in medkulturna družba, opredeljene so podlage za uresničevanje medkulturnega 

kurikuluma: človekove in otrokove pravice ter navedene določbe iz Kurikuluma za 

vrtce. V okviru poglavja interkulturna pedagogika so opisana področja interkulturnega 

delovanja. V zaključku je opisan induktivni pristop k razvoju prosocialnih zmožnosti.  

 

Empirični del projekta je sestavljen iz šestih delov. Otroci se skozi zgodbo o Žabcu in 

tujcu srečajo z odklonilnim odnosom do drugih in drugačnih, oblikovanem na 

predsodku, stereotipu in strahu. Skozi različne dejavnosti (npr. obnavljanje in 

nadaljevanje zgodbe, razlaganje in vrednotenje odnosov v zgodbi, …) so se otroci 

soočili s presojanjem in delovanjem z lastnega vidika, učili so se potrpežljivosti, si 

medsebojno pomagali in bili drug do drugega solidarni. Skozi proces so razvijali 

sposobnosti sožitja, strpnosti in sprejemanja drugega kot drugačnega. Otroci so 

spoznavali razlike in podobnosti med seboj; cenili izkušnje drugih in delili svoje izkušnje 

z ostalimi v skupini. 

 

Evalvacija dejavnosti projekta je temeljila na sprotnih evalvacijskih tehnikah, kot so  

dnevniški zapisi, analize videogradiv, zapisi razgovora z mentorico in zapisi razgovora 

s študentkami. Evalvacija projekta je pokazala ustvarjalnost otrok pri nastajanju 

zgodbe, ilustracij in lutkovne predstave. Otroci so v vseh zgodbah rešili spor po 

nenasilni poti in ustvarili sporazum. Kritično so presodili nastale zgodbe in podali 

mnenja na zastavljena vprašanja s strani študentk. Aktivno so se vključili v vzporedno 

dejavnost Žabec spoznava »tuje« okolje, svoj dan z žabcem so predstavili skupini in 

med seboj primerjali svoje izkušnje. Otroci so bili skozi projekt Žabec in tujec pozitivno 



 

naravnani k razmišljanju o drugačnosti kot prednosti in ne slabosti, obenem pa jim je 

bila to zanje igra. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, medkulturna vzgoja, induktivni pristop. 



ABSTRACT 

 

INTERCULTURAL EDUCATION – THE PROJECT FROG AND THE STRANGER 

 

This diploma thesis was written based on a project of intercultural education Frog and 

the Stranger in kindergarten, which is based on the eponymous book by Max Velthuijs. 

The purpose of this project is to provide children with positive experiences associated 

with the identification of similarities and differences between them. Namely, children 

were put into situations where they experienced diversity as an advantage and this 

way the bases of cultural tolerance can be formed. The project of intercultural 

education included a group of nineteen children, who were enrolled into group activities 

once a week between 2 to 3 hours. The theoretical part of the thesis explains the key 

concepts, such as multicultural and intercultural society, as well as defines the basis 

of intercultural curriculum realization: human and children's rights and the provisions 

of the curriculum for kindergartens. The chapter of intercultural pedagogy describes 

the areas of interculturality. In conclusion, the inductive approach to the development 

of pro-social skills is described.  

 

The empirical part consists of six parts. Children learned the story of Frog and the 

Stranger where they saw a negative attitude towards the others and the different, 

based on prejudices, stereotype and fear. Children tried various activities (e.g. 

summarizing and continuation of the story, description and assessment of the 

relationships in the story, etc.) which helped them to assess and act from their own 

point of view, they learned patience and solidarity and helped each other. Through this 

process, they developed the ability of co-existence and tolerance, as well as accepting 

others as different. The children learned about the differences and similarities between 

them, and finally, they appreciated the experiences of others and shared their 

experiences with other members of the group. 

 

The evaluation of the project's activities was based on the regular evaluation 

techniques, such as log records, analysis of the video material, recordings of the 

interview with the mentor and the records of the interview with the students. The project 

evaluation showed the creativity of children in experimental creation of stories, 



 

illustrations and puppet shows. In all stories, children found a non-violent conflict 

resolution and made all decisions by consensus. They critically assessed the stories 

and gave opinions on the questions raised by the students. They actively participated 

in the parallel activity Frog is getting to know the »foreign« environment, presented 

their day with the frog to the group and compared their experiences with each other. 

Throughout the project Frog and the Stranger, children had a positive attitude to the 

diversity and thought of it as an advantage rather than disadvantage, while at the same 

time, they experienced all this as a game. 

 

Key words: preschool child, intercultural education, inductive educational approach
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1 UVOD  

 

Menim, da je vzgoja za pozitivno sprejemanje raznolikosti nekakšen uvod v vzgojo za 

strpnost, ki se začne že v vrtcu. V vrtcu otrokom predstavimo drugačnost kot prednost 

in tako vplivamo na zmanjšanje predsodkov v medkulturni družbi. Z uporabo socialnih 

iger vzgojitelj otroke postavi v situacije, v katerih doživijo raznovrstne izkušnje 

raznolikosti oz. izkušnje, da je raznolikost dobrodošla; predpostavka učenja strpnosti 

je navedena v samih ciljih projekta. Naučijo se poslušanja drugega, sprejemanja mnenj 

drugih in ustvarjanja dogovorov; skozi zgodbo Žabec in tujec pa se spoznajo tudi s 

stereotipi.  

 

Na področju medkulturnega delovanja v vrtcu je izjemno dobrodošel tudi induktivni 

pristop k razvoju prosocialnih zmožnosti predšolskih otrok, ki pa narekuje drugačno 

metodiko vzgoje. Preko odnosov in dejavnosti z bližnjimi otroki nastaja moralno 

senzibilno, spoštljivo in etično bitje. Prepoznavanje drugega kot drugačnega, a vseeno 

vrednega, in ustrezna induktivno vzgojna argumentacija naredita otroka občutljivega 

in odgovornega za lastne posledice ravnanja (Kroflič, 2010). 

 

Diplomska naloga predstavlja projekt medkulturne vzgoje, utemeljen na socialnem 

učenju – izkušnjah raznolikosti – in induktivnem pristopu. »V začetnem delu projekta 

se otroci srečajo z zgodbo Žabec in tujec, zgodba se ustavi pri problemski situaciji, ki 

jo rešujejo otroci v manjših skupinah (Turnšek, 2013, str. 1), zato začetni del temelji na 

modelu presojanja in delovanja (Kroflič, 2003), ki temelji na štirih temeljih moralne 

vzgoje: zgledu, dialogu, praktični izkušnji in potrditvi (Turnšek, 2013). Otroci so 

sestavljali zgodbe; poslušali in sprejemali ideje drugega; se seznanjali  z zgradbo 

knjige; izdelavo knjige za svojo zgodbo, naslovnice. V drugem delu so otroci: spoznali 

pomen ilustracij; določili ključne dogodke iz zgodbe; se dogovorili, kdo bo ilustriral 

določen dogodek iz zgodbe; ilustrirali dogodke iz lastnega nadaljevanja zgodbe; 

pripovedovali nadaljevanje zgodbe; izgubili strah pred nastopanjem; se učili 

potrpežljivosti; spodbujali k nastopanju tudi sramežljive otroke; si medsebojno 

pomagali, če se je nekomu beseda ustavila; ustvarjalno izdelali sceno; se učili 

solidarnosti pri delitvi materiala in pripomočkov. Tretji del je bil namenjen spoznavanju 

različnih interpretacij in zaključkov zgodb; razvijanju sposobnosti sožitja, strpnosti, 
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sprejemanja drugega kot drugačnega; razvijanju sposobnosti izmenjave mnenj in 

sprejemanje drugačnih mnenj in pogledov. V četrtem delu so otroci: izdelali telesno 

lutko s pomočjo drugega otroka; izdelali portret druge osebe, jo poiskali in opisali; 

prepoznavali drugega otroka po opisu nekih znanih lastnosti. Peti del je temeljil na 

spoznavanju razlik in podobnosti med otroki v skupini. Otroci so spoznavali študentke, 

njihove krajevne grbe in kraje, od koder prihajajo, nato pa izdelali svoj grb in iz teh 

zastavo skupine. Zadnji šesti del je bila vzporedna dejavnost. Otroci so: spoznavali, 

da smo si med seboj različni; se učili ceniti izkušnje drugih in jih poslušali ter o njih 

razmišljali; delili svojo izkušnjo z ostalimi pripadniki skupine in jih primerjali z ostalimi. 

Vsakodnevno so uživali o zgodbah žabca in dogodivščinah, ki so jih pripovedovali 

otroci v skupini. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Večkulturna in medkulturna družba 
 

Današnje družbe so raznolike, zato tudi skupine v vrtcu sestavljajo otroci, ki govorijo 

različne jezike oziroma pripadajo različnim etničnim skupnostim oziroma kulturam. 

Kurikulum za vrtce (Bahovec, 2007, str. 12) nas opozarja na načelo enakih možnosti 

in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturnosti. To načelo je 

opredeljeno v šestih točkah, in sicer: »omogočanje enakovrednih pogojev za 

optimalni razvoj vsakega otroka, upoštevanje značilnosti starostnega obdobja, 

upoštevanje individualnih razlik pri 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.) 

ter 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)«. Da bi 

razumeli to načelo, moramo vedeti, kaj je multikulturnost. Pojav multikulturnosti je 

posledica dobe globalizacije, kot jo opisujeta Matej Makarovič in Klavdija Zorec 

(2009). V tej dobi se je začela porast interakcij med kulturnimi entitetami, ki se še 

danes izraža na različnih ravneh, tako na področju politike kot znotraj heterogenosti 

posamezne družbe (Makarovič in Zorec, 2009). 

 

Otrok se uči od družbe in preslika tudi njene predsodke, z njimi se ne rodi. Nada 

Turnšek govori o dejavni strpnosti, torej skupnosti, ki si prizadeva za enakopravnost 

in pojmovanje razlik kot prednosti. Vzpostavitev take skupnosti od vzgojitelja 

zahteva razumevanje pojma manjšina in poznavanje tako človekovih kot otrokovih 

pravic. Glede na opravljeno raziskavo stališč vzgojiteljic v slovenskih vrtcih leta 2002 

pa Nada Turnšek ugotavlja, da se za pravice drugih kultur in njihovo aktivno 

uveljavitev zavzema le nekaj več kot polovica anketiranih vzgojiteljic. Tretjina 

anketiranih zagovarja ohranjanje njihove kulture »znotraj domačih zidov«, kar 

pomeni, da vzgojiteljice menijo, naj pripadniki različnih kultur svojo kulturo ohranjajo 

doma v zasebnem življenju, v javnosti (vrtcu) pa naj se otroci prilagodijo večinskemu 
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jeziku in kulturi. Manjši delež vzgojiteljic pa se zavzema za asimilacijo, torej od 

družin priseljencev zahteva postopno prilagoditev in prevzemanje običajev in kulture 

okolja, v katerega so se preselili tako v javnem kot zasebnem življenju (Turnšek, 

2004b).  

 

Za medkulturno spodbudno okolje ne zadošča koncept strpnosti, ki temelji le na 

toleriranju razlik brez interakcij med večinskim prebivalstvom in manjšinami. »Pojem 

dejavna strpnost vključuje: preseganje negativnih predsodkov in etničnih 

stereotipov, spodbujanje pozitivnega vrednotenja raznolikosti, iskanje in 

osvetljevanje podobnosti, razvijanje pozitivnih odnosov do »drugih« in »drugačnih« 

ter udejanjenje načela solidarnosti in državljanskega poguma« (Turnšek, 2004b, str. 

193). Gre torej za koncept aktivne (dejavne) strpnosti, ki se udejanja v prizadevanju 

za vključujočo družbo, ki drugih in drugačnih ne marginalizira, temveč raznolikost 

izkoristi kot pridobitev ter jo uporabi za novo kakovost življenja (Turnšek, 2004b). 

 

Eden ključnih pokazateljev demokratičnosti je odnos do sočloveka. Turnškova 

(2004b) ta odnos opredeljuje kot odnos do tistih ljudi, ki zaradi različnih razlogov 

odstopajo od večine. »O vključujoči družbi oziroma skupnosti govorimo, kadar ima 

ta »posluh« za posebne potrebe manjšin in ranljivih skupin prebivalstva ter si 

prizadeva, da omenjene skupine ne bi bile potisnjene na rob družbenega dogajanja« 

(Turnšek, 2004b, str. 193). Writh (1999 v Turnšek, 2004b, str. 193) manjšino opisuje 

takole: »Manjšina je vsaka skupina ljudi, ki so zaradi svojih fizičnih in kulturnih 

značilnosti izločeni iz ostale družbe, v kateri živijo, z ločevalnim in neenakim 

obravnavanjem, ki se torej imajo za predmet kolektivne diskriminacije.« 

 

Komac (2002 v Turnšek, 2004b) ugotavlja, da ima Slovenija kar veliko narodnih 

manjšin. Mogoče jih je razvrstiti na zgodovinske narodne manjšine (italijanska, 

madžarska in romska skupnost) in novodobne narodne skupnosti (pripadniki 

nekdanje skupne jugoslovanske države). Medkulturne pravice so opredeljene tako 

v Konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah kot v Konvenciji o 

otrokovih pravicah. Pomembna dokumenta sta tudi Zakon o vrtcih in Zakon o 

posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje 

in izobraževanja. Kurikulum za vrtce (Bahovec, 2007) daje poseben poudarek t. i. 

avtohtonim manjšinam in njihovim pravicam. Pravice avtohtonih manjšin so 
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natančneje opredeljene v dveh dokumentih. To sta Dodatek h kurikulu za vrtce na 

narodno mešanih območjih in Dodatek h kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov. 

Turnškova (2004b, str. 195) opozarja, da so bile do sprejetja Smernic za 

vključevanje otrok priseljencev (2012) spregledane pravice mnogih drugih 

neslovensko govorečih otrok.  

 

Danes življenje otrok v vrtcu določa več kultur. Zagotavljanje koncepta 

medkulturnega vrtca omogoča izgrajevanje navad in tradicij vseh kultur, zastopanih 

v vrtcu. Z učenjem in spoznavanjem različnih kultur otroci pridobivajo nova znanja 

in spoznanja, obenem pa ohranjajo svojo kulturo. Vloga vrtca presega zgolj 

spoznavanje kulturnih posebnosti. Od vzgojitelja zahteva, da zavzame položaj 

zagovornika za otroka v deprivilegiranem položaju. Prepozna in zazna kršitve 

človekovih pravic in se nanje ustrezno odzove (Turnšek, 2004b).  

 

2.2 Človekove in otrokove pravice v medkulturni družbi 
 

Človekove pravice temeljijo na pravicah in temeljnih svoboščinah. Uresničujejo se 

neposredno na podlagi Ustave Republike Slovenije. V uvodnem delu konvencije je 

zapisano: »Vlade podpisnice te Konvencije, članice Sveta Evrope, so se, upoštevajoč 

Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, ki jo je razglasila Generalna Skupščina 

Združenih narodov dne 10. decembra 1948, upoštevajoč, da si ta deklaracija prizadeva 

zagotoviti splošno in učinkovito priznavanje in spoštovanje v njej razglašenih pravic, 

upoštevajoč, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med njegovimi članicami, 

in da je eden izmed načinov za zagotavljanje tega cilja varstvo in nadaljnji razvoj 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ponovno potrjujoč svojo globoko vero v 

temeljne svoboščine, na katerih temeljita pravičnost in mir v svetu, in ki jih je mogoče 

najbolje zavarovati na eni strani z dejansko politično demokracijo in na drugi strani s 

skupnim razumevanjem in spoštovanjem človekovih pravic, od katerih so te 

svoboščine odvisne, odločene, da kot vlade evropskih držav, ki jih navdihuje ista 

miselnost in ki imajo skupno dediščino idealov in političnega izročila o spoštovanju 

svobode in vladavine prava, store prve korake k skupnemu uveljavljanju nekaterih 

pravic, ki so določene v splošni deklaraciji« (Evropska konvencija o varstvu človekovih 

pravic, 2010, str. 5).  
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Človekove pravice, ki zavzemajo področje medkulturne družbe, so zajete v devetem, 

desetem in štirinajstem členu Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin. Deveti člen konvencije (Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, 

2010) se zavzema za svobodo mišljenja, vesti in vere. V njem je zapisano: »Vsakdo 

ima pravico do svobode mišljenja, vesti in vere. Ta pravica vključuje svobodo 

spremembe vere ali prepričanja ter svobodo, da človek bodisi sam ali skupaj z drugimi 

ter zasebno ali javno izraža svojo vero ali prepričanje, pri bogoslužju, pouku, praksi in 

verskih obredih. Svoboda izpovedovanja vere ali prepričanja se sme omejiti samo v 

primerih, ki jih določa zakon, in če je to v demokratični družbi nujno zaradi javne 

varnosti, za varovanje javnega reda, zdravja ali morale ali zaradi varstva pravic in 

svoboščin drugih ljudi.« Deseti člen opredeljuje svobodo izražanja takole: »Vsakdo ima 

pravico do svobode izražanja. Ta pravica obsega svobodo mišljenja ter sprejemanja 

in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti in ne glede na meje. Ta 

člen ne preprečuje državam, da zahtevajo dovoljenje za delo radijskih, televizijskih in 

kinematografskih podjetij. Izvrševanje teh svoboščin vključuje tudi dolžnosti in 

odgovornosti in je zato lahko podrejeno obličnosti in pogojem, omejitvam ali kaznim, ki 

jih določa zakon, in ki so nujne v demokratični družbi zaradi varnosti države, njene 

ozemeljske celovitosti, zaradi javne varnosti, preprečevanja neredov ali kaznivih 

dejanj, za varovanje zdravja ali morale, za varovanje ugleda ali pravic drugih ljudi, za 

preprečitev razkritja zaupnih informacij ali za varovanje avtoritete in nepristranskosti 

sodstva« (Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, 2010, str. 10). 

 

V štirinajstem členu je opredeljena prepoved diskriminacije, ki pravi: »Uživanje pravic 

in svoboščin, določenih s to Konvencijo, je zagotovljeno vsem ljudem brez razlikovanja 

glede na spol, raso, barvo kože, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodnostni 

ali socialni izvor, pripadnost narodni manjšini, lastnino, rojstvo ali kakšne druge 

okoliščine« (Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, str. 11). Ta 

člen je v dodatnem protokolu številka dvanajst dopolnjen z naslednjo določbo: »Noben 

organ oblasti ne bo razlikoval na podlagi okoliščin, navedenih v prvem odstavku« 

(Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, 2010, str. 41).  

 

Poleg omenjenih človekovih pravic je v Konvenciji o varstvu otrokovih pravic zapisan 

pomemben člen, ki se nanaša na manjšinsko kulturo. Ta pomembna tematika je 

opredeljena v tridesetem členu, v katerem je zapisano: »V tistih državah, v katerih 
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živijo etnične, verske ali jezikovne manjšine ali osebe staroselskega porekla, otroku, ki 

pripada taki manjšini ali ki je staroselec, ne sme biti vzeta pravica, da skupaj z drugimi 

člani svoje skupine uživa svojo lastno kulturo, izpoveduje in izraža svojo lastno vero in 

da uporablja svoj lastni jezik« (Konvencija o varstvu otrokovih pravic, 2010, str. 18).  

 

Konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in Konvencija o varstvu 

otrokovih pravic opisujeta osnovne pravice in smernice za delo vzgojiteljev v vrtcu. 

Podrobneje pa naloge vzgojiteljev Kurikulum za vrtce v uvodu opiše takole: 

»Uresničitev načela enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki se 

uresničuje preko zagotavljanja enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega 

otroka in ob upoštevanju individualnih razlik v razvoju in učenju, kar pomeni širše in 

fleksibilno, vendar strokovno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno vključevanje 

predšolskih otrok s posebnimi potrebami v oddelke vrtca.  Vloga vrtca na jezikovnih in 

narodno mešanih področjih je, da ustvarijo primerno podlago za razvoj dvojezičnosti 

pri pripadnikih obeh narodnostnih skupnosti in večinskega naroda« (Bahovec, 2007, 

str. 8). V kurikulumu je omenjena tudi posebna skupina, to so Romi, in skupina tistih 

otrok, ki jim slovenščina ni materni jezik. Za otroke s posebnimi potrebami, narodni 

manjšini in za romsko skupnost Kurikulum za vrtce ustrezne vsebine opisuje v prilogah. 

Priloga, namenjena otrokom s posebnimi potrebami, vključuje prilagoditve oziroma 

prilagojeno izvajanje kurikuluma; vsebina priloge za narodni manjšini je naravnana k 

seznanjanju s kulturo in kulturno dediščino obeh narodov, z ustreznimi pedagoškimi in 

didaktičnimi načeli, oblikovanimi v okviru dvojezične vzgoje in izobraževanja; priloga 

za otroke romskih skupnosti v večji meri posega na področje socializacije (Bahovec, 

2007). 

 

2.3 Dodatka h kurikulu za vrtce in smernice za vključevanje otrok 

priseljencev 
 

Dodatek h kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih se opira na načelo, 

opisano v Kurikulumu za vrtce: »Načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti 

med otroki ter načelo multikulturalizma in 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)« (Bahovec, 

2007, str. 12).  
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Dodatek za narodno mešana območja Kurikulum za vrtce dopolnjuje takole: 

»Kultura so formalne in neformalne norme človekovega sodelovanja in sobivanja, ki 

se razlikujejo od družbe do družbe, pa tudi znotraj različnih skupin v družbi. Kultura 

prehaja iz generacije v generacijo, se spreminja in razvija, vendar ima globoke 

korenine v družbi, v družini in v človeku. Je pomemben del identitete posameznika. 

Kultura nam določa tudi naše predstave o času in prostoru in vpliva na vedenje, ki 

je povezano s temi predstavami. Razumevanje samega sebe, poznavanje 

domačega kraja, kulture in nacionalne tradicije je zelo pomembno za otrokovo 

zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami; spoznavanje in 

razumevanje, v čem smo si ljudje podobni in v čem različni. Življenje mnogih otrok 

v vrtcu določa več kultur, zato se morajo postopoma seznanjati, razumevati in 

prisvajati različne vrednotne in normativne sisteme, vzorce delovanja, tradicije, jezik 

in stkati svojo lastno kulturo. Izvorno kulturo in jezik je treba spoštovati kot 

samoumevno izhodišče za otrokovo identiteto in nadaljnji razvoj. Z učenjem 

novih/drugačnih kulturnih sistemov naj otroci pridobivajo, obenem pa ohranjajo 

svojo izvorno kulturo. Jezik, ki je pomemben pri oblikovanju posameznikove lastne 

identitete, pri identifikaciji z lastno kulturo, vključevanju v tradicijo naroda pri 

spoznavanju in spreminjanju drugih kultur in civilizacij, igra veliko vlogo v kontekstu 

multikulturne vzgoje. Jezik je v bistvu kulturni sistem. Njegove oblike in strukture 

imajo kulturno zgodovino, prav tako pa je kulturno pogojen tudi njegov pomen. Raba 

jezika v različnih govornih položajih otroku omogoča preseganje neposredne 

izkušnje tu in sedaj, preseganje egocentrizma ter večjo miselno in socialno 

fleksibilnost« (Dodatek h kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih, str. 5).  

 

Dodatek h kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov se opira na naslednja načela in 

cilje iz Kurikuluma za vrtce. Načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne 

odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu je dodatno utemeljeno tako: 

»Kulturni sinkretizem, ki je značilnost romske kulture, se odraža tudi v heterogenosti 

romske kulture v Sloveniji. Prvine romske kulture je treba raziskovati v vsakem 

okolju posebej in v skladu s tem izbirati ustrezne oblike, metode, sredstva in vsebine 

dela na ravni vrtca in na ravni oddelka. Prav tako bodo morale strokovne delavke 

same odkrivati skupne prvine slovenske in romske kulture na osnovi sodelovanja s 

starši in opazovanja otrok. Vsakokratno avtonomno strokovno iskanje ustreznih 
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rešitev v izvedbenem kurikulu zahtevajo tudi različni modeli vključevanja romskih 

otrok v vrtce« (Dodatek h kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov, 2002, str. 4).  

 

Načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki ter načelo 

multikulturalizma je razloženo: »Delo z romskimi otroki je vsekakor oblika vzgojnega 

dela, ki zahteva specifične strategije, saj gre za poskus integracije dveh kultur, ki 

nimata veliko skupnih značilnosti in se že stoletja trudita sobivati. Gre za poseben 

primer medkulturne vzgoje, ki zahteva sodelovanje obeh kultur, tako večinske kot 

romske, pri doseganju soglasja za oblikovanje minimalnega programa 

medkulturnega kurikula. To pomeni, da je potrebno najti tiste kulturne prvine, ki so 

skupne romski in slovenski kulturi in na njih graditi. Treba je upoštevati pravico 

Romov do drugačnosti, do sporazumevanja v njihovem jeziku, do ohranjanja 

romske identitete. Ob očitnem ekonomskem, družbenem in kulturnem pomanjkanju 

slovenski Romi ne gojijo posebnega odnosa in spoštovanja do svoje tradicije in 

kulture. Zato je v vzgojno-izobraževalnih ustanovah treba romske otroke ne le 

integrirati v slovensko kulturo, pač pa jih učiti tudi lastne, romske kulture. V ta namen 

je potrebno k sodelovanju v vrtcu povabiti starše, starejše brate in sestre ter druge 

odrasle ljudi iz romske skupnosti. Na Češkem npr. uvajajo v vrtcih z romskimi otroki 

romskega asistenta. Romski asistenti ne le da poznajo obe kulturi in lahko 

posredujejo med njima, ampak so lahko tudi pozitiven identifikacijski zgled romskim 

otrokom. Tudi starši radi sodelujejo z romskim asistentom, saj prinaša v vrtec 

romsko vzdušje in z njim se lahko pogovarjajo v svojem jeziku. Uvajanje romskih 

asistentov v vrtce z romskimi otroki je praksa, ki se uveljavlja že tudi v nekaterih 

slovenskih vrtcih« (Dodatek h kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov, 2002, str. 

4–5).  

 

Cilj 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. je v Dodatku h kurikulu za 

vrtce za delo z otroki Romov opredeljen z naslednjimi besedami: »Strokovne 

delavke naj bi bile posebej pozorne na to, kako romske otroke sprejemajo drugi 

otroci v vrtcu. Namesto poudarjanja razlik naj otroke navajajo na razmišljanje, zakaj 

je dobro, da nismo vsi ljudje enaki in da smo lahko zadovoljni, da se družimo z ljudmi 

različnih ras, religij in kultur, saj nas to bogati. Organizirajo naj dejavnosti, kot so: 
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različne socialne igre, glasbeno-plesne in druge gibalne dejavnosti, dramatizacije, 

risanje, slikanje in podobne univerzalne dejavnosti, ki so aktualne v obeh kulturah. 

Romski otrok bo lažje vzpostavil stik z vzgojiteljicami in doživljal vrtec kot varno 

okolje, če bodo znale nekaj romskih besed in fraz« (Dodatek h kurikulu za vrtce za 

delo z otroki Romov, 2002, str. 5).  

 

V načelu sodelovanja s starši romskih otrok je zapisano: »Pri uvajanju romskih otrok 

v vrtce ima sodelovanje s starši poseben pomen. Družinam je potrebno vzbuditi 

zaupanje do vzgojno-izobraževalnih ustanov, razložiti jim je potrebno, da ni namen 

vključevanja njihovih otrok v vrtce ta, da jim otroke spremenimo in ukrademo. 

Potrebno jim je predstaviti pomembnost vzgoje in izobraževanja v nadaljnjem 

življenju njihovih otrok, prednosti dvojezičnosti in bikulturnosti ter pomen ohranjanja 

lastne kulturne identitete ob hkratnem vključevanju v večinsko kulturo. Da bi to 

dosegli, je dobro navezati s starši oziroma z družino osebne stike še pred vstopom 

otroka v vrtec. Kot kaže praksa, so primerni obiski strokovnih delavk na  domu otroka 

kakor tudi staršev z otrokom v vrtcu. Za seznanitev staršev s programom vrtca, do 

česar imajo zakonsko pravico, ni dovolj samo publikacija o vrtcu, ampak je zaradi 

slabe pismenosti večine staršev nujno, da se jim program predstavi in razloži tudi 

ustno. Enako velja tudi za vse ostale informacije, s katerimi se v vrtcu seznanja 

starše. V okvir sodelovanja s starši je potrebno vključiti vsebine s področja zdravja 

in varnosti, ki so v širšem smislu primerne za soočanje pogledov dveh različnih 

kultur. Odkrivanje skupnih in različnih prvin, izmenjavanje prepričanj, izkušenj, 

veščin in znanj so osnova za iskanje soglasij o tem, kar je skupno in sprejemljivo za 

vse otroke in starše v vrtcu« (Dodatek h kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov, 

2002, str. 5).  

 

Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja je opredeljeno: »Romski otroci so na vseh področjih sposobni učenja, 

napredka in doseganja visokih ciljev, prav tako kakor drugi otroci. Romskim otrokom 

je potrebno zagotoviti možnosti za vključevanje v vse dejavnosti iz Kurikula, še 

posebno pa jih je potrebno opogumljati in podpirati pri učenju na tistih področjih, na 

katerih imajo zaradi kulturne in jezikovne različnosti največ težav ter  jim nuditi 

možnosti, da se izkažejo na tistih področjih, na katerih so močni, to so glasba, ples 

in družabnost. Otroci morajo imeti možnost verbalizacje in rabe jezika v različnih 
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funkcijah. Tega ne bi smelo ovirati pomanjkljivo znanje slovenščine pri romskih 

otrocih. Otroke je potrebno spodbujati k verbalizaciji, pa naj bo to v romskem ali 

slovenskem  jeziku ali pa v mešanici obeh. Mešanje in menjavanje jezikov sta močni 

jezikovni orodji za bilingvista. Teh sposobnosti ne smemo pripisovati neprimernemu 

ali pomanjkljivemu učenju jezika. Verbalizacijo pri otrocih spodbujajo dejavnosti, ki 

so po vsebini in obliki zanje smiselne, zanimive in privlačne. K pogovarjanju, 

dogovarjanju, pogajanju, utemeljevanju idr. jih spodbuja igra in delo v majhnih 

skupinah vrstnikov ali vrstnikov skupaj z odraslimi, kjer iščejo poti za reševanje 

skupnega problema oziroma  doseganje skupnega cilja« (Dodatek h kurikulu za 

vrtce za delo z otroki Romov, 2002, str. 5).  

 

Med temeljne cilje Smernic za vključevanje otrok priseljencev sodijo: »zagotavljanje 

optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, 

veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo; vzgajanje za 

medsebojno strpnost; razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov; spoštovanje 

drugačnosti in sodelovanje z drugimi; spoštovanje otrokovih in človekovih pravic ter 

temeljnih svoboščin; razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje 

sposobnosti za življenje v demokratični družbi« (Smernice za vključevanje otrok 

priseljencev, 2012, str. 2–3).  

 

Pri vključevanju in uresničevanju pravic otrok priseljencev so za njihovo učinkovito 

vključitev in oblikovanje medkulturne družbe pomembna naslednja načela in cilji:  

 Načelo odprtosti, avtonomnosti in strokovna odgovornost vzgojno-

izobraževalnega zavoda in strokovnih delavcev v njem:  

» Avtonomnost in odgovornost strokovnih delavcev temelji na pojmovanju 

drugačnosti kot vrednote ter znanju in veščinah medkulturnega učenja in 

poučevanja. Vsak vzgojno-izobraževalni  zavod, ki vključuje otroke priseljence, 

v letnem delovnem načrtu strategijam dela z njimi nameni posebno pozornost. 

V letnem delovnem načrtu vzgojno-izobraževalni zavodi načrtujejo konkretne 

ukrepe za to, da bi učenci/dijaki priseljenci dosegali standarde znanja, hkrati s 

tem pa jim bo zagotovljena pravica do ohranjanja lastne kulturne identitete.« 

(Smernice za vključevanje otrok priseljencev, 2012, str. 3–4). 

 Načelo enakih možnosti z upoštevanjem različnosti med otroki (spoštovanje 

otrokove izvorne kulture) in razvijanjem večkulturnosti in raznojezičnosti: 
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Vsak otrok ima pravico do dobrih razvojnih možnosti. Pri vključitvi otroka  

pripomorejo delavci vrtca tako, da pomagajo staršem z razvijanjem 

partnerskega odnosa med vrtcem in starši. Strokovni delavci vrtca otroku nudijo 

podporo pri uporabi maternega jezika, obenem pa ga spodbujajo pri 

sporazumevanju v slovenskem jeziku. Vzgojno-izobraževalna ustanova oblikuje 

okolje in organizira tako, da tako otroci kot njihovi starši pridobivajo izkušnje 

enakih možnosti. Vrtec upošteva kulturno identiteto v učnem procesu, tako da 

zagotovi ustrezno kulturno izobraževanje za vse. Pomembno je stalno 

preverjanje razumevanja naučenega, ki je podprto z različnimi jezikovnimi, 

slikovnimi in didaktičnimi pripomočki. Zelo pomemben cilj medkulturnega 

izobraževanja je, da otrok doseže dejavno in polno udeležbo v družbi. Smernice 

za vključevanje otrok priseljencev pravijo, da se: »značilnost multikulturnega 

vrtca/šole/dijaškega doma kaže v tem, da osebje gleda na kulturno, jezikovno 

in versko raznolikost kot na normalno situacijo, ki vključuje tako manjšinske 

populacije kot večinsko, in ravna z njo kot z enovitim učnim sredstvom, ki je 

dragocen vir znanja in razumevanja, ter s tem vsem pomaga k sprejemanju in 

priznavanju različnosti. Ob zavedanju otrok, da smo ljudje različni, nastaja tudi 

potreba po spoznavanju razlik v kulturi drugih, ki jih lahko tako priseljeni otrok 

kot otrok večinske populacije sprejme kot novo vrednoto. Zato morajo vsebine 

in metode dela v vrtcu/šoli/dijaškem domu vsebovati vrednote, kot so enakost, 

demokracija, svoboda,  prijateljstvo, ter  zagotavljati razvoj multikulturnih 

kompetenc otrok/učencev/dijakov. Osrednjo pozornost v medkulturnem 

izobraževanju in integraciji otrok priseljencev je treba nameniti pridobivanju 

medkulturnih kompetenc, tj. izgradnji in utrjevanju štirih stebrov znanja: učiti se, 

da bi vedeli; učiti se, da bi znali delati; učiti se, da bi znali živeti skupaj; učiti se 

biti. Bistveni dejavnik učinkovitega medkulturnega izobraževanja je jezik 

poučevanja, ob tem pa je nujno upoštevati tudi vlogo maternega jezika (kadar 

je ta drugačen od jezika poučevanja) in vseh drugih jezikov, ki so del 

učenčevega repertoarja … Večjezičnost ne pomeni le uporabljati več jezikov, 

pomeni tudi neposredno premagovanje medkulturnih ovir, ob spoznavanju 

drugega in drugačnega v izkušenjski praksi. Jezikovna raznolikost in 

medkulturnost pripomoreta k učinkovitemu sodelovanju in ustvarjalnemu okolju 

v novih življenjskih okoliščinah, v katere družbo danes sili hiter razvoj 

informacijskih in tehnoloških orodij, pri čemer tudi Slovenija prevzema 
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pomembno vlogo« (Smernice za vključevanje otrok priseljencev, 2012, str. 4–

5).  

 Načelo zagotavljanja pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja: 

»Šola razvija ustrezne oblike in metode dela, s katerimi učencem in dijakom 

priseljencem omogoča uspešno vključevanje v šolo in doseganje predpisanih 

standardov znanja. Vsaka šola, ki sprejme priseljene učence oz. dijake, za 

vsakega od njih izdela individualni načrt aktivnosti, ki vsebuje načrtno trajanje 

individualizacije in diferenciacije, program dopolnilnega in dodatnega pouka ter 

druge ukrepe, tako da upošteva učne in druge potrebe ter specifiko učencev 

oziroma dijakov, ki pripadajo drugim kulturam. Šole naj razvijajo tudi mreže 

učne pomoči med učenci ali dijaki. Individualni načrt aktivnosti vključuje tudi 

načrt spremljanja doseganja vzgojno-izobraževalnih ciljev« (Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev, 2012, str. 5).  

 Načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti komunikacije in drugih 

načinov izražanja – učenje jezika:  

Otroke priseljence je treba spodbujati k rabi jezika (maternega, slovenskega ali 

mešanice obeh) v različnih funkcijah in pri različnih dejavnostih. Tako vrtci kot 

šole in dijaški domovi spodbujajo učenje jezika učnega okolja – tj. slovenščine 

in maternega jezika posameznega otroka. Vsak strokovni delavec oziroma 

učitelj je tudi učitelj jezika, zato morajo biti vsi učitelji osveščeni in seznanjeni s 

slabšim znanjem slovenščine tako  pri  priseljenih  otrocih/učencih kot  pri  

nekaterih  potomcih priseljencev (problem druge generacije) (Smernice za 

vključevanje otrok priseljencev, 2012, str. 5).  

 Načelo sodelovanja s širšo lokalno skupnostjo: 

»V izobraževalni proces je treba občasno vključiti poleg družinskih članov otrok 

tudi člane širše skupnosti (vključno z otroki). V vrtcu/šoli/dijaškem domu je treba 

določiti osebo, t. i. zaupnika, ki bo skrbela za interakcijo med starši in 

šolo/dijaškim domom ter med šolo in lokalno skupnostjo. Zaupnik se poveže 

tudi z lokalnimi nevladnimi in mladinskimi organizacijami, ki se ukvarjajo z 

integracijo priseljenih otrok in mladostnikov, delujejo tako v ožjem kot širšem 

okolju, imajo pri delu z otroki/mladostniki ter njihovimi starši dobre izkušnje in 

so lahko v pomoč pri iskanju učinkovitih poti. Te organizacije izvajajo vrsto 

aktivnosti, ki kakovostno dopolnjujejo delo učiteljev in strokovnih delavcev: 

ponujajo učno pomoč, pomoč pri učenju slovenščine, možnost uporabe 
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prostorov po pouku, možnost aktivnega preživljanja prostega časa in sodelujejo 

s starši. Vzpostavitev sodelovalnega in partnerskega odnosa med strokovnimi 

delavci na šoli in delujočimi v nevladnih in mladinskih organizacijah pripelje do 

pozitivnih rezultatov, ki koristijo priseljenemu otroku/učencu dijaku. K 

sodelovanju v šoli in zunaj nje je treba pritegniti tudi druge otroke, učence in 

dijake, spodbujati je treba med vrstniško pomoč. Vrtec/šola/dijaški dom v svoj 

program dela vključuje različne strategije in oblike dela sodelovanja s starši 

otrok priseljencev; poudarjeno je uresničevanje različnih aktivnosti, ki jih tudi 

sicer izvajajo za vse starše« (Smernice za vključevanje otrok priseljencev, 2012, 

str. 6).  

 

Smernice za vključevanje otrok priseljencev poleg načel in ciljev vsebujejo tudi 

napotke, predloge in ideje za udejanjanje načel. Napotki so razdeljeni na devet 

sklopov. To so: priprava na vključitev otrok priseljencev v sistem vzgoje in 

izobraževanja; vključitev otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja; obseg, 

oblike in načini prilagajanja vzgojno-izobraževalnega dela; slovenščina kot učni jezik; 

skrb za kakovostno poučevanje jezikov otrok priseljencev; razvijanje večkulturnosti in 

medkulturnih zmožnosti; sodelovanje s starši; kakovostno izobraževanje in 

usposabljanje strokovnih delavcev; ukrepi na nacionalni ravni. Upoštevanje napotkov, 

predlogov in idej za udejstvovanje načel so lahko dobra predloga za načrtovanje 

vzgojno-izobraževalnih dejavnosti (Smernice za vključevanje otrok priseljencev, 

2012). 

 

 

2.4 Interkulturna pedagogika  
 

»Interkulturna pedagogika je disciplina, ki se je pojavila kot odziv na družbeno in šolsko 

realnost, ki jo zaznamuje: prvič, dejstvo, da so naše države (vedno bolj) večetnične oz. 

večkulturne; drugič, po svetovni vojni sprejeta norma (izražena v številnih mednarodnih 

dokumentih, ki se nanašajo na različne vidike človekovih pravic), da imajo pripadniki 

manjšinskih etičnih skupnosti v državi določene skupinske in individualne pravice, in 

tretjič, spoznanje, da je šolski uspeh otrok pripadnikov manjšinskih etnij veliko slabši 

kot uspeh pripadnikov večinske etnije in kulture« (Skubic Ermenc, 2003, str. 47). V 

sodobni obliki ima interkulturna pedagogika dva medsebojno povezana cilja: izluščiti 
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pogoje, ki omogočajo uresničitev enakih možnosti v izobraževanju za pripadnike 

manjšinskih etnij/kultur v dani družbi, in opredeliti pogoje, ki celotni šolski populaciji 

omogočajo usposobitev za življenje v multikulturni družbi na podlagi kulturnega 

sprejemanja, razumevanja in ustvarjalnega sodelovanja (Skubic Ermenc, 2003). 

 

2.4.1 Področja interkulturnega delovanja 

 

Pomembna področja interkulturnega delovanja so področje učenje maternega jezika, 

učenje slovenščine, spoznavanje manjšinskih kultur in interkulturnost kot didaktično 

načelo (Skubic Ermenc, 2003). Problematiko učenja maternega jezika avtorica opiše 

z naslednjimi besedami: »Če ne dosežemo globljega obvladovanja svojega jezika, ne 

dosežemo niti globljega obvladovanja tujega jezika, torej jezika, v katerem poteka 

pouk. Če učenec na pogovorni ravni obvlada jezik, nas sicer lahko zavede in mislimo, 

da jezik obvlada, toda to še zdaleč ne pomeni, da je sposoben razumeti akademska 

besedila in jih tudi sam producirati« (Skubic Ermenc, 2003, str. 53). Učenje maternega 

jezika torej ni samo pravica manjšinskih kultur, temveč nujen pogoj za šolski uspeh. 

Posledično to lahko predstavlja težave pri učenju jezika okolja. Uspešnost učenja pa 

je odvisna od otrokove nadarjenosti, družinske vzgoje in socialnega statusa družine. 

Spoznavanje manjšinskih kultur naj bi prispevalo k vzgoji za strpnost. Obenem pa se 

s kulturo spoznajo tako odrasli kot otroci v izobraževalni ustanovi. Pedagogov pristop 

mora biti senzibilen za drugačnost na sploh. Drugačnost mora sprejemati kot 

normalnost in spremeniti oziroma prilagoditi način dela (Skubic Ermenc, 2003).  

 

2.4.2 Medkulturni predsodki 

 

V večkulturni družbi se začnejo pri ljudeh pojavljati predsodki, ki so posledice naših 

strahov do neznanega. Predsodki se lahko ob nepravilnem ravnanju hitro spremenijo 

v agresijo, diskriminacije, preganjanja, izganjanja ali ogrožanje skupin, za katere 

veljajo (Ule, 2005). Da bi se izognili predsodkom, so strokovnjaki s Kurikulumom za 

vrtce naredili pomemben premik z uveljavitvijo ideje medkulturnosti. S tem so soočili 

vzgojitelje z lastnimi predsodki, nestrpnim vedenjem v vsakdanjem življenju in 

dejavnim zavzemanjem za spoštovanje osnovnih človeških pravic. S prizadevanjem 

za enakopravnost in videnjem razlik kot prednosti ter njihovo uporabnost za 
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vsakodnevno vzgojno-izobraževalno delo je postal vrtec vključujoča skupnost. Otroci 

se ne rodijo s predsodki, ampak jih pridobijo iz svoje okolice. Prav zato je pomembno, 

da se vrtec zavzema za koncept medkulturnega vrtca in v svojih dejavnostih izgrajuje 

navade in tradicije vseh kultur. S tem otroci pridobivajo znanje o drugih kulturah, 

obenem pa ohranjajo svojo izvorno kulturo. Učenje in zavedanje o kulturni raznolikosti 

ne zadošča, saj je v vsakdanji situaciji otrok ta lahko izpostavljen neenakopravni 

obravnavi ali celo diskriminaciji in izločanju. Naloga vzgojitelja je, da nastopi kot 

otrokov zagovornik in prepoznavalec kršenja njegovih pravic ter se na situacijo 

ustrezno odzove (Turnšek, 2004b).  

 

Za dobro sodelovanje vzgojitelja s pripadniki druge kulture mora pridobiti medkulturne 

kompetence. Medkulturne kompetence so kompetence, opredeljene s strani Evropske 

komisije in jih potrebujemo za uspešno življenje v sodobni medkulturni družbi. Za 

uspešno delo si mora vzgojitelj pridobiti naslednje kompetence: pozanimati se mora o 

otrokovi kulturi; mora biti fleksibilen in strpen ob nepredvidljivih situacijah; pomembno 

je tudi, da se zaveda lastne kulturne identitete, saj ga tako druga kulturna identiteta ne 

bo ogrozila; njegova odprtost je nujen pogoj za uspešno poučevanje; sposobnost 

sprejemanja mnenj in sposobnost prilagajanja vrednotam drugih; etično obnašanje; 

potrpežljivost, zavzetost, interpersonalne veščine; na kulturne razlike mora gledati kot 

nekaj pozitivnega, poudariti kulturne podobnosti in ne samo razlik; empatija je 

najpomembnejša med kulturnimi kompetencami, saj vzgojitelju olajša delo z otrokom; 

odsotnost obsojanja; občutek za humor; odsotnost etnocentrizma in sposobnost 

refleksije (Lukšič Hacin, Sardoč in Vrečer, 2011). 

 

 

2.4.3 Induktivni pristop v predšolskem obdobju  

 

Martin Hoffman je uporabil induktivni pristop, ki ga je mogoče uporabiti tudi v okviru 

medkulturne vzgoje. Induktivni pristop si prizadeva pri otrocih osvetliti perspektivo 

drugega, izpostaviti čustva in občutja druge osebe kot posledico nekega ravnanja. 

Odrasli otroku tako pokaže perspektivo žrtve, s katero se otrok poistoveti in se tako 

posledično zave svoje napake in nemoralnega ravnanja. Način izkustvenega učenja 

je otroku bližje kot abstraktno moralno presojanje, sklicevanje na moralno normo 
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oziroma univerzalno etično načelo. S pomočjo induktivnega pristopa vzgojitelj vpliva 

na otrokovo ravnanje, izrazi nestrinjanje z njegovim ravnanjem in izpostavi moralno 

obsodbo dejanja. Otrokovo pozornost usmeri na stanje osebe, ki jo je otrok prizadel, 

in s tem vzbudi empatični odziv in občutek krivde. Odrasel tako otroka spodbudi k 

iskanju rešitve konflikta s popravo storjene napake (Kroflič, 2010). 

 

Temelj moralne vzgoje je spoštljiv odnos do sočloveka, do okolja in do graditve 

smiselnega bivanja. Kar pomeni, da je človek etično odgovorno bitje, ki svoje 

namere ravnanja usmerja glede na posledice, vpliva na sočloveka ali okolje ne 

glede na skladnost dejanja z družbeno normo. Da človek postane etično odgovorno 

bitje, mora pridobiti sposobnosti prepoznavanja čustvenih odzivov drugega, ko mu 

nekdo povzroči bolečino, in ob tem lastno zaznavanje nelagodja ob njegovem 

stanju. Sočutje, prizadetost in empatična krivda so zasnove prosocialne dimenzije, 

ki se razvije pred socialno kognitivnimi zmožnostmi, ki omogočajo etično presojanje. 

Celovit induktivni pristop poleg disciplinskih praks vsebuje tudi druge vzgojne 

dejavnosti. S spodbujanjem medsebojne pomoči, zmanjševanjem strahu pred 

drugačnostjo, spodbujanjem skupinskega sodelovanja in z domišljijskim vživljanjem 

v zgodbe drugih in iskanjem drugih možnosti pomembno vplivamo na oblikovanje 

prosocialnih občutij, moralnega presojanja in delovanja. Otrok tako že v zgodnjih 

obdobjih pridobiva sposobnosti vključevanja v odnose, prek katerih se razvija 

prosocialni in moralni razvoj. Skozi vsakdanje situacije razvije občutek spoštovanja 

do konkretne osebe in razvije spoštljiv um. Postopoma se zave etičnih načel in 

humanističnih zahtev, ki so potrebne za dogovarjanje in reševanje medsebojnih 

konfliktov (Kroflič, 2010). 

 

Kroflič (2010) pravi, da prepoznanje paradigme otroka kot socialno kompetentnega 

bitja narekuje drugačno metodiko vzgoje. Ta vključuje odnosno razumevanje vzgoje 

in razvijajočega se sebstva, kar pomeni, da moralno senzibilna, spoštljiva in etična 

bitja nastajamo šele prek odnosov in dejavnosti z bližnjimi osebami. Otrok pridobi 

sposobnost prepoznanja drugega kot drugačnega, a vseeno vrednega. To otrok 

spozna preko empatičnega poslušanja življenjskih zgodb. Induktivna vzgojna 

argumentacija otroka naredi občutljivega in odgovornega za posledice svojega 

ravnanja. Pri opisanem individualnem pristopu je naloga vzgojitelja, da ponudi 

ustrezne dejavnosti, ki omogočajo različne načine komunikacije in vzpostavitve 
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osebnih odnosov. To nalogo bomo izpolnjevali skozi projekt Žabec in tujec, kjer 

bomo pri otrocih spodbujali samostojno etično odgovorno in občutljivo raziskovanje 

vrednot, ki so povezane z ustreznim oblikovanjem strukture razsojanja in delovanja 

v skupnosti odraslih in otrok v vrtcu. Poleg opisanega induktivnega pristopa za 

uresničevanje medkulturnih ciljev Turnškova (2013) priporoča uporabo socialnih 

iger.  

 

2.4.4 Socialno učenje v vrtcu 

 

Socialne igre so eden od metodičnih pristopov, s katerim lahko vplivamo na potek 

socialnega učenja pri predšolskih otrocih. Splošni cilj na področju čustvenega in 

socialnega razvoja je doseči višjo raven psiho-socialne kompetence. Socialne igre 

vplivajo na dva vidika socialne kompetence: na razvoj socialnih spretnosti in na 

otrokovo samovrednotenje. S socialnimi igrami skušamo izboljšati kakovost 

medvrstniških odnosov. Z igro lahko vplivamo na dinamiko komunikacije in status 

otroka med vrstniki. Socialne igre so uspešen pripomoček pri ustvarjanju specifičnih 

vzgojno-izobraževalnih programov (program medkulturne vzgoje in vzgoje za 

strpnost). V tem primeru s socialnimi igrami razvijamo le določene spretnosti, 

veščine, ki so relevantne za doseganje specifičnih ciljev programa. Socialne veščine 

pridobivamo na področju odnosa, komunikacije in sociale. Učijo nas razumeti in 

upoštevati lastne in sogovornikove potrebe, čustva in spoštovanje različnosti. Dobro 

razvite veščine nam omogočajo uspešno zadovoljevanje lastnih potreb, ne da bi s 

tem oškodovali drugega. Z učenjem socialnih veščin pripomoremo k oblikovanju 

zadovoljujoče klime v skupini predšolskih otrok (Turnšek, 2004a). 

 

»Prostovoljnost udeležbe je temeljno – vendar še zdaleč ne zadostno – pravilo pri 

izvajanju socialnih iger. V skupini naj bo vsem jasno, da ima vsak možnost 

sodelovati ali ne; pa tudi da ima v okviru posamezne igre možnost določene 

dejavnosti odkloniti, se umakniti, se sproti odločati … in se hkrati opredeljevati, 

kakšen je njegov odnos do dejavnosti. Posebej velja imeti v mislih upoštevanje 

pravice do zasebnosti in drugačnosti, saj se na področju socialnega in čustvenega 

življenja ljudje med seboj zelo razlikujemo. Prav tako se predšolski otroci razlikujejo 

v tem, koliko sproščeni in odprti so v komunikaciji, koliko želijo deliti z drugimi, koliko 
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telesne bližine »prenesejo« … Kadar s socialnimi igrami segamo na področje 

kulturnih razlik, verskih in drugih običajev, norm in vrednot družine, je potrebno 

spoštovati pravico do samoopredelitve. Družine in njihovi otroci, ki pripadajo 

neslovenskim jezikovnim in etničnim skupinam, imajo zelo različne zahteve glede 

izražanja teh posebnosti. Nekateri želijo obdržati svoje posebne običaje in navade 

zgolj v okviru zasebnega življenja družine, drugi se želijo čim prej vključiti v večinsko 

kulturo; le nekateri so pripravljeni in si želijo o njih spregovoriti tudi v vrtcu. Pri tem 

tako starši kot otroci potrebujejo spodbudo in zaupanje s strani vzgojiteljice. 

Socialne igre so izjemna priložnost za vnašanje recipročnosti, egalitarnosti in 

demokratičnosti v odnose, zlasti v odnose med vzgojiteljico in otroki. Vzgojiteljica 

igre ne le vodi, pač pa se jih igra. V njih prevzema vloge, ki jih dodeljuje otokom, z 

njimi vloge zamenjuje in enakovredno sodeluje s svojimi prispevki. To je hkrati ena 

od zahtev uspešnega izvajanja socialnih iger« (Turnšek, 2004a, str. 30). 

 

Socialne igre služijo postopnosti doseganja medkulturnih ciljev. Sestavljene so iz petih 

sklopov, ki se medkulturno nadgrajujejo. Prvi sklop so igre predstavljanja in 

spoznavanja otrok, ki otroku omogočajo poznavanje sebe in zavest o prisotnosti drugih 

v vrtcu. Drugi sklop so igre razlik in podobnosti – uvod v učenje strpnosti, ki temeljijo 

na upoštevanju in cenjenju edinstvenosti ter spoštovanju drugačnosti. V tretjem sklopu 

so igre skupinske identitete in pripadnosti. Cilj tega sklopa je v otrocih vzbuditi zavest 

o pozitivnih straneh drugačnosti in raznolikosti. Naslednji sklop so igre sodelovanja, ki 

opredeljujejo različnost kot prednost in možnosti dopolnjevanja. Otroci spoznajo, da so 

med seboj odvisni, kar pripelje do sodelovanja. V zadnjem sklopu so igre reševanja 

konfliktov, ki temeljijo na prizadevanju za skupne cilje in skupno dobro (Turnšek, 

2004a).  

 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opredelitev problema in cilji 
 

Menim, da je v vrtcu premalo zastopano pedagoško delo na področju medkulturne 

vzgoje. Nada Turnšek (2004a) se v svojem gradivu sklicuje na Brunerja, ki trdi, da je 
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učenje v vrtcu aktiven in vključujoč proces s strani otroka, kadar zadostimo naslednjim 

kriterijem: otrokova nova spoznanja nadgrajujemo na predhodnih znanjih, izkušnjah, 

pojmovanjih otrok; zagotovimo čim večjo samostojnost otrok v procesu zbiranja 

informacij, s katerimi odgovorimo na zastavljena problemska vprašanja, in jim 

omogočimo, da otroci nova spoznanja prepoznajo v dani situaciji oziroma jih uporabijo 

za reševanje različnih problemskih situacij.  

 

Namen diplomskega dela je, da skozi projektno delo otrokom zagotovimo pozitivne 

izkušnje, povezane s prepoznavanjem podobnosti in razlik med njimi; otroke 

postavimo v situacijo, da doživijo tako raznolikosti kot prednosti in ustvarjajo temelje 

kulturne strpnosti. Glede na raziskave, ki so bile opravljene leta 1998, je v javnem 

mnenju slovenskih državljanov prisotnih več elementov, ki kažejo na nizko stopnjo 

demokratične kulture, med katerimi izstopata prav nestrpnost in ksenofobija (Turnšek, 

2004b). Samo učenje in zavedanje razlik o kulturni raznolikosti ne zadoščata, zato smo 

se odločili za projekt medkulturne vzgoje v vrtcu. Na ta način lahko otroke spodbudimo 

h kritičnemu mišljenju in etičnemu razsojanju ter k pridobivanju sposobnosti ustvarjanja 

različnih rešitev problemske situacije in prepoznavi nenasilnih poti reševanja sporov in 

ustvarjanja sporazumov. Kot okvir našega projekta smo si izbrali knjigo Maxa 

Velthuijsa (2005) z naslovom Žabec in tujec. Razdelili smo se v pet skupin za izvedbo 

projekta v petih delih. Projekt se je nanašal na vsebino medkulturne vzgoje (Žabec in 

tujec), skozi katero se je vsebina razvijala in se obenem tudi tematsko in težavnostno 

nadgrajevala iz dneva v dan. Načrtovanje vsakega nastopa smo začeli s tehniko 

»brainstorming« (možganska nevihta), ki nam omogoča večji izbor dejavnosti, za 

katere smo se nato odločali in jih v nadaljevanju tudi izvedli. Opirali smo se na skripto 

z naslovom Žabec in tujec – medkulturna vzgoja v vrtcu (2013), ki jo je sestavila 

profesorica Nada Turnšek in nam tako predstavila nekaj dejavnosti, ki bi bile primerne 

za uporabo glede na izbrano temo. 

 

3.2 Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze 
 

Z izvedbo tega projekta sem želela odgovoriti na dve zastavljeni raziskovalni vprašanji. 

Zanimalo me je: 

 ali bodo vsi otroci sodelovali pri vzporedni dejavnosti, ki je potekala skozi cel 

projekt z naslovom Žabec spoznava »tuje« okolje, in  
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 na katere načine se bodo otroci udejstvovali skozi celoten projekt (Žabec in 

tujec ter Žabec in »tuje« okolje).  

 

V empiričnem delu diplomskega projekta sem uporabila eksperimentalno metodo 

raziskovanja, ki je temeljila na posameznih dejavnostih in sprotnih evalvacijskih 

tehnikah v obliki dnevniških zapisov, zapisov razgovora z mentorico in analize 

videogradiv. Kot vzorec nam služi skupina devetnajstih otrok, v kateri smo izvajali 

projekt medkulturne vzgoje. V tej skupini so trije otroci s posebnimi potrebami na 

socialnem in čustvenem področju. V skupini je tudi otrok s težavami na jezikovnem 

področju, ki pa nima statusa otroka s posebnimi potrebami. 

 

3.3 Raziskovalne metode in metode evalvacije 
 

V okviru projekta Žabec in tujec smo uporabili eksperimentalno metodo kvalitativnega 

raziskovanja. Vogrinc se za opis kvalitativnega raziskovanja opira na naslednjo trditev: 

»S pojmom kvalitativna raziskava označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno 

izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v 

kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno in brez uporabe merskih 

postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili« (Mesec 1998, str. 26 v Vogrinc, 

2008, str. 13). Opis kvalitativnega raziskovanja Vogrinc nadaljuje z pojasnilom o 

položaju raziskovalca: »Raziskovalec je neposredno vključen v okolje, kar mu pomaga 

pri opazovanju proučevanega predmeta. Razume lahko tisto, kar je izraženo v 

racionalni govorici, pa tudi tisto, česar z besedami ni mogoče izraziti. Želje, 

pričakovanja, interesi, potrebe, osebni pogledi ljudi, ki so vključeni v raziskavo, naj bi 

raziskovalcu pomagali do popolnejšega spoznanja proučevanih pojavov. Ob tem se 

mora raziskovalec zavedati, da s svojo udeležbo in raziskovalno situacijo tudi sam 

vpliva na dogajanje, ki ga opazuje« (Vogrinc, 2008, str. 14). 

 

Pri raziskovanju so bile uporabljene tri tehnike: opazovanje, intervju in analiza 

dokumentacije. Opazovanje je tehnika, pri kateri opazovalec v določenem položaju 

predstavlja raziskovalni instrument. Opazovalec podatke zbira predvsem z vidom, 

uporablja pa tudi druga čutila. Oblika opazovanja je odvisna od postavljene strukture 

in standardov ter vloge v skupini, ki jo prevzame opazovalec. Opazovanje je lahko 

neznanstveno (nesistematično opazovanje vsakodnevnih dejavnosti) ali znanstveno 
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(načrtovano, poteka sistematično, je povezano z določenimi cilji in je podrejeno 

določenemu nadzoru). Lahko poteka skrivno, pri katerem raziskovalec ne razkrije 

svoje vloge in ciljev raziskave opazovanim osebam, ali javno, pri katerem pa 

raziskovane osebe vedo, da jih nekdo opazuje in so seznanjeni z namenom raziskave. 

Opazovalec lahko opazuje brez aktivne udeležbe, kar pomeni, da nima aktivne vloge 

v procesu dogajanja in je njegova vloga v skupini le opazovanje. Opazovalec z 

udeležbo pa je aktivni član v procesu dogajanja. Opazovanje lahko poteka v naravnem 

okolju ali v umetni situaciji, kot je laboratorij. Navadno opazujemo druge osebe, 

samoopazovanje pa je redkeje. Slednje temelji na podlagi videoposnetkov lastnih 

odzivov.  

Intervju je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo med dvema osebama. 

Prva oseba je spraševalec, druga pa intervjuvanec. Kadar spraševalec intervju 

opravlja le z eno osebo, tak intervju imenujemo individualni intervju. O skupinskem 

intervjuju pa govorimo takrat, ko se spraševalec pogovarja s skupino oseb. Standardni 

intervju temelji na že vnaprej pripravljenemu standardiziranemu vprašalniku, medtem 

ko je nestandardiziran intervju odprt in manj formalen. Le-ta je usmerjen v proučevanje 

stvarnih, vsakdanjih, praktičnih, življenjskih problemov ljudi in raziskovanje doživljanja 

ljudi, ki so vključeni v proučevan problemski položaj (Vogrinc, 2008). 

 

Tehniki opazovanja in intervjuja sta bili uporabljeni v empiričnem delu. Podatke smo 

skozi proces zbirali na dva načina. Prvi instrument raziskovanja je bil izdelava 

dnevniškega zapisa na temeljih opazovanja. Vloga opazovalca je bila pri prvih štirih 

nastopih brez aktivne udeležbe. Pri petem nastopu pa sem bila aktivno udeležena. Za 

opazovanje sem uporabila naslednje smernice: proces raziskovanja (ali so bili otroci 

aktivni raziskovalci); vsebina; odzivi otrok; ostali stranski rezultati (dolžina nastopov, 

motivacija, …). Drugi instrument raziskovanja je bilo ustvarjanje videogradiva poteka 

projekta, tretji instrument je zapisnik razgovora z mentorico --vzgojiteljico. Zadnji, četrti 

instrument pa je zapisnik razgovora s študentkami. Razgovore sem opravila po 

vsakem nastopu.  

Na podlagi pridobljenih podatkov sem izvedla analizo dokumentacije. Analiza 

dokumentov se uporablja kot samostojna tehnika zbiranja podatkov. Lahko pa je 

uporabljena v kombinaciji z drugimi tehnikami (Vogrinc, 2008). Pri projektu Žabec in 

tujec je uporabljena samostojna analiza dokumentov v teoretičnem delu diplomskega 

projekta. S pomočjo analize dokumentacije smo razjasnili pojme medkulturna družba, 
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človekove in otrokove pravice, pravice priseljencev in tujcev in interkulturna 

pedagogika. V praktičnem delu pa smo analizo dokumentov uporabili v kombinaciji z 

opazovanjem in intervjujem. Dokumentacijo sem evalvirala po naslednjih kriterijih 

vrednotenja: proces raziskovanja; vsebina; odzivi otrok; ostali stranski rezultati. 

 

3.4  Načrt projekta Žabec in tujec, izvedba in evalvacija 
 

Projekt Žabec in tujec je zasnovan na podlagi istoimenske knjige avtorja Max 

Velthuijsa. Načrt projekta je sestavljen iz petih priprav in ene vzporedne dejavnosti. 

Projekt je potekal strnjeno. Študentke smo v mesecu dni izvedle pet nastopov. Od 

začetka nastopov pa do zaključka je potekala vzporedna dejavnost Žabec spoznava 

tuje okolje. Priprave so delo študentk moje skupine. Študentke so svoje priprave 

izvedle v vrtcu. Potek procesa sem spremljala, tako da sem bila prisotna na vsakem 

nastopu. Pred začetkom opazovanja se si določila naslednje smernice za opazovanje: 

proces raziskovanja (ali so bili otroci aktivni raziskovalci); vsebina; odzivi otrok; ostali 

stranski rezultati (dolžina nastopov, motivacija, …). Sproti sem zapisovala in evalvirala 

dogajanje v skupini, kasneje pa sem si še ogledala nastalo videogradivo. Najprej bom 

podala načrt izvedbe, sledil bo opis poteka, na koncu pa še analiza. Analiza je 

sestavljena iz sprotnih evalvacijskih tehnik (dnevniških zapisov, zapisov razgovora z 

mentorico, zapisa razgovorov s študentkami in analize videogradiv). 

 

Načrt dejavnosti projekta 

a) Prvi nastop: 

• otrok ob slikanicah sledi pripovedovanju zgodbe Žabec in tujec; 

• otrok spozna, da so si liki v zgodbi med seboj različni; 

• otrok s pomočjo študentke nadaljuje zgodbo; 

• otrok ob nadaljevanju zgodbe razlaga odnose v zgodbi in jih z 

lastnega vidika ovrednoti; 

• otrok ob sestavljanju zgodbe spozna, da nas različnost bogati; 

• otrok se uči strpnosti (posluša ideje prijatelja in čaka, da pride na 

vrsto); 

• otrok se seznani z zgradbo knjige; 

• otroci izdelajo knjigo za svojo zgodbo; 
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• otroci se dogovorijo, kateri so ključni elementi naslovnice, ki 

pritegnejo bralca; 

• otroci izdelajo naslovnico knjige; 

• otroci spoznajo, da so z združenim znanjem učinkovitejši; 

• otroci predstavijo zgodbo ob naslovnici. 

 

b) Drugi nastop: 

• otroci spoznajo pomen ilustracij; 

• otroci določijo ključne dogodke iz zgodbe; 

• otroci se dogovorijo, kdo bo ilustriral določen dogodek iz zgodbe;  

• otroci ilustrirajo dogodke iz lastnega nadaljevanja zgodbe; 

• otroci pripovedujejo nadaljevanje zgodbe; 

• otroci izgubljajo strah pred nastopanjem; 

• otroci se učijo potrpežljivosti; 

• otroci spodbujajo k nastopanju tudi sramežljive otroke; 

• otroci si medsebojno pomagajo, če se nekomu beseda ustavi; 

• otroci ustvarjalno izdelajo sceno; 

• otroci se učijo solidarnosti pri delitvi materiala in pripomočkov. 

 

c) Tretji nastop: 

• otroci spoznavajo različne interpretacije in zaključke zgodb; 

• otroci usvajajo sposobnost sožitja, strpnosti in sprejemanja drugega 

kot drugačnega; 

• otroci izmenjajo mnenja in sprejemajo drugačna mnenja in poglede. 

 

d) Četrti nastop: 

• otrok izdela telesno lutko s pomočjo drugega otroka; 

• otrok izdela portret, ga poišče in opiše; 

• otrok lutko do konca izdela in jo uporabi v komunikaciji; 

• otrok si izbere novo ime in nek poklic ter izdela oblačila lastni lutki; 

• otrok prepozna drugega otroka po opisu nekih znanih lastnosti. 

 

e) Peti nastop: 

spoznavanje razlik in podobnosti med otroki v skupini: 
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• spoznavajo, od kod prihajamo; 

• otroci razlikujejo med grbi krajev, od koder prihajamo; 

• otroci delajo za občutek pripadnosti vsakega posameznika v 

medkulturni družbi. 

 

f) Vzporedna dejavnost Žabec spoznava »tuje« okolje: 

• otrok spozna, da smo si med seboj različni; 

• otrok ceni izkušnje drugih, jim prisluhne ter o njih razmišlja; 

• otrok deli svojo izkušnjo z ostalimi pripadniki skupine in jih primerja z 

ostalimi. 

 

3.4.1 Priprava za prvi nastop  

 

Datum izvedbe nastopa: 3. 1. 2014 

Vrtec: slovenski vrtec, starostna skupina 5–6 let 

 
Cilji nastopa:  

 otrok ob slikanicah sledi pripovedovanju zgodbe Žabec in tujec; 

 otrok spozna, da so si liki v zgodbi med seboj različni; 

 otrok s pomočjo študentke nadaljuje zgodbo; 

 otrok ob nadaljevanju zgodbe razlaga odnose v zgodbi in jih z lastnega vidika 

ovrednoti; 

 otrok ob sestavljanju zgodbe spozna, da nas različnost bogati; 

 otrok se uči strpnosti (posluša ideje prijatelja in čaka, da pride na vrsto); 

 otrok se seznani z zgradbo knjige; 

 otroci izdelajo knjigo za svojo zgodbo; 

 otroci se dogovorijo, kateri so ključni elementi naslovnice, ki pritegnejo bralca; 

 otroci izdelajo naslovnico knjige; 

 otroci spoznajo, da so z združenim znanjem učinkovitejši; 

 otroci predstavijo zgodbo ob naslovnici. 

 

UVODNA DEJAVNOST 
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Kdo si ti?  

Otroci skupaj s študentkami sedijo v krogu in se predstavijo tako, da otrok najprej pove 

ime in najljubšo žival otroka, ki je pred njim, in nato še svoje ime in svojo najljubšo 

žival: 

Primer:  

Tjaša: »Moje ime je Tjaša in moja najljubša žival je podgana.« 

Petra: »Tvoje ime je Tjaša in tvoja najljubša žival je podgana. Moje ime je Petra in moja 

najljubša žival je pujs.« 

 

Prehod na osrednji del  

Ko se vsi otroci predstavijo, jih študentke spodbudimo, če se spomnijo, katere so naše 

najljubše živali (žaba, pujs, podgana, račka). Ko jih otroci naštejejo, jim povemo, da so 

slike naših najljubših živali nekje v igralnici in naj jih poiščejo. Ko otroci najdejo slike 

živali, jih prinesejo do študentk. 

 

OSREDNJI DEL 

 

Prva dejavnost: ustvarimo zgodbo  

 

Cilj prve dejavnosti:  

 otrok ob slikanicah sledi pripovedovanju zgodbe Žabec in tujec;  

 otrok spozna, da so si liki v zgodbi med seboj različni; 

 otrok s pomočjo študentke nadaljuje zgodbo;  

 otrok ob nadaljevanju zgodbe razlaga odnose v zgodbi in jih z lastnega vidika 

ovrednoti; 

 otrok ob sestavljanju zgodbe spozna, da nas različnost bogati; 

 otrok se uči strpnosti (posluša ideje prijatelja in čaka, da pride na vrsto). 

 

Opis poteka/izvedbe prve dejavnosti 

»Otrokom obnovimo zgodbo Žabec in tujec pisatelja Maxa Velthuijsa. Zgodbo 

pripovedujemo ob ilustracijah iz slikanice. Vsaka ilustracija je na svojem listu formata 

A4. Zgodbo obnovimo tako, da je ena izmed študentk pripovedovalec zgodbe, ostale 

tri pa si izmenjujejo vloge likov v zgodbi (premi govor). Zgodbo pripovedujemo le do 
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osnovnega zapleta: do spora med prebivalci vasi – žabcem, pujskom, račko – glede 

podgane, ki je prišla v naselje kot tujka. Predstavitev zgodbe prekinemo na 

dramaturškem višku, ko ta doseže konflikt med žabcem, ki se je začel družiti s 

priseljenko podgano, ter pujskom in račko na drugi strani, ki menita, da to ni prav, saj 

je podgana drugačna od njih, umazana in ker so oni od tukaj, podgana pa ni … Na tem 

delu besedila prenehamo s pripovedovanjem zgodbe. Otrokom rečemo, da smo 

izgubile ostale ilustracije in sedaj zgodbe ne moremo nadaljevati. Pojasnimo, da smo 

me študentke zelo radovedne, kaj se je zgodilo, in da nas zanima, kaj menijo oni: kako 

bi se morala zgodba od tu dalje nadaljevati in kakšen naj bi bil njen zaključek. Igrali se 

bomo, da smo zdaj mi pisatelji, ki ustvarjamo svoje nadaljevanje zgodbe. Razmisliti 

moramo, kaj se je zgodilo od tu dalje, ko so se prebivalci vasi, ki so bili sicer dobri 

prijatelji, sprli zaradi podgane. Če bomo napisali dober zaključek zgodbe, ga lahko 

pošljemo tudi pisatelju« (Turnšek, 2013, str. 6–7).  

 

 

Slika 1: Obnavljanje zgodbe 

 

Delitev v skupine: gibaj se kot …  

»Otroci sedijo v krogu; prosimo jih, naj pozorno poslušajo, saj bomo vsakemu nekaj 

prišepnili na uho. Po vrstnem redu prišepetavamo otrokom imena živali: račka, žaba, 

pujsek … in jih v istem zaporedju ponavljamo do zadnjega otroka v krogu. Povprašamo 

jih, ali so si dobro zapomnili, kaj so slišali, in prosimo, da tega ne povedo na glas« 

(Turnšek, 2013, str. 7). Zatem jih pozovemo, naj vstanejo, se razporedijo po celotnem 

prostoru in najprej skupaj pokažemo gibanje živali, vsi ponovimo vse gibe. Na znak 
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študentke (udarec po bobnu) se vsi začnemo gibati glede na to, katera žival smo, in 

na podlagi tega se razdelimo v skupine. Z otroki se sprva gibamo tudi študentke (vsaka 

študentka je ena od živali, ki nastopajo v zgodbi), nato pa se poizkusimo umakniti in 

prepustimo gibanje otrokom samim. Otroci se razdelijo v štiri skupine, tako vsako 

skupino vodi ena študentka. Naloga vsake skupine je, da sestavi nadaljevanje zgodbe. 

V 1. skupini bodo 4 otroci, v preostalih 3 skupinah pa bo 5 otrok. Ker bo vsako skupino 

vodila ena študentka, bodo imeli otroci veliko možnosti sodelovanja. Da bodo otroci 

lahko čim bolj enakovredno prispevali k nadaljevanju zgodbe, bo na sredini vsake mize 

ena žogica. Tisti član skupine, ki ima žogico v rokah, ima tudi besedo, ostali pa ga 

morajo poslušati. Prvemu otroku žogico poda študentka. Ko ta pove svojo idejo, preda 

žogico svojemu sosedu na njegovi desni strani in ta lahko pove svoje mnenje. Tako 

bodo otroci mnenje podajali po določenem vrstnem redu točno bodo vedeli, kdo je na 

vrsti glede na to, kdo ima v rokah žogico. 

 

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

 Kaj se je zgodilo v vasi? Kdo so bili žabec, račka in pujs?  

 Kdo je bila podgana? Od kod je prišla? Kdo je tujec? 

 Zakaj mislite, da so bile živali tako vznemirjene?  

 Zakaj se je žabec obnašal drugače?  

 Zaradi česa so se sploh sporekli? Ali so se sporekli zaradi podgane? 

 Kaj bi se zdaj moralo zgoditi? Kaj bi morala storiti podgana? Kaj naj naredijo 

žabec, račka in pujs? 

 Kaj je spor? Kaj pomeni sporazum?« (Turnšek, 2013, str. 8).  

 

Študentka, ki vodi skupino, bo ideje otrok zapisovala sproti na list papirja. Ko bodo 

otroci nanizali vse ideje, jih bo študentka ponovno prebrala in jih spodbudila, da svoje 

ideje povežejo v smiselno celoto. Povezovanje idej otrok pa bo sprotno zapisovala na 

nov list papirja. Z otroki znotraj skupine povzamemo zgodbo, da jo vsi poslušajo in 

potrdijo še njeno zapisano vsebino. 
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Slika 2: Sestavljanje zgodb 

 

Prehod na naslednjo dejavnost 

Otroke vprašamo, ali so sestavili zgodbe. Pogovorimo se o tem, kako je sestavljena 

otroška knjiga (naslovnica, ilustracije, besedilo). Nato se dogovorimo, da bomo skupaj 

izdelali knjigo nekoliko večjega formata A3. Vsako skupino otrok povabimo, da izdelajo 

naslovnico za zgodbo, ki so jo ravnokar sestavili. 

 

Druga dejavnost: naredimo naslovnico knjige  

 

Cilj druge dejavnosti:  

 otroci se seznanijo z zgradbo knjige; 

 otroci izdelajo knjigo za svojo zgodbo; 

 otroci se dogovorijo, kateri so ključni elementi naslovnice, ki pritegnejo bralca; 

 otroci izdelajo naslovnico knjige; 

 otroci spoznajo, da so z združenim znanjem učinkovitejši; 

 otroci predstavijo zgodbo ob naslovnici. 

 

Opis poteka/izvedbe druge dejavnosti 

Otroci knjigo izdelajo tako, da vsaka skupina izdela naslovnico in prazne strani, na 

katere bodo otroci pri naslednjem nastopu lepili ilustracije. V našem nastopu torej 

izdelamo 4 knjige s praznimi listi in izdelanimi naslovnicami. Otroci bodo naslovnico 

izdelali z barvnimi flomastri zato, da bo le-ta bolj vidna. Otroci se morajo tako med 

seboj dogovoriti, kaj je tisto, kar mora naslovnica prikazovati, in kaj je tisto, kar bo 
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pritegnilo bralca, ko bo v roke vzel njihovo knjigo. Naslovnica je tako prvi korak k 

izdelavi knjige, ki sledi na naslednjem nastopu. 

 

 

Slika 3: Izdelovanje naslovnice 

 

ZAKLJUČEK 

 

Študentka zapusti igralnico in gre po knjižničarko, ki jo že čaka na hodniku, tam pa 

čaka tudi žabec (plišasta igrača). Študentka se skupaj z žabcem in knjižničarko vrne v 

igralnico in otrokom pove, da je na hodniku poleg knjižničarke čakal tudi žabec, ki 

nastopa v zgodbi. Žabec otrokom pove, da mu je knjižničarka povedala, da je prišla v 

njihovo skupino poslušat zgodbe, ki so jih sestavili, in da bi jih tudi on sam zelo rad 

slišal. Otroci tako knjižničarki in žabcu predstavijo svojo naslovnico in zgodbo, ki so jo 

sestavili. Knjižničarka posluša njihove zgodbe, na koncu pa otroke še enkrat spodbudi, 

da ji povedo, kaj njihovi knjigi manjka. Knjižničarka tako preveri, ali otroci poznajo vse 

elemente knjige, in jih opozori na tiste, ki so jih mogoče pozabili (ilustracije, podpis 

avtorjev, besedilo …). Skupaj z otroki se pogovorimo, da naslovnico že imamo, 

manjkajo nam pa še ilustracije, naslov knjige in avtor. Zaradi pomanjkanja časa smo 

se odločili, da bomo to izdelali naslednjič. Da pa do naslednjega srečanja naših knjig 

ne bomo izgubili, jih bomo hranili pri knjižničarki v vrtčevski knjižnici. Otroci se poslovijo 

od knjižničarke, ki odnese njihove knjige. Žabec jim pove, da se zelo dobro počuti v 
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njihovi družbi in bi jih rad bolje spoznal. Ena izmed študentk mu pove, da bo čez dan 

lahko v vrtcu skupaj z otroki, ponoči pa v vrtcu ni nikogar. Žabec se tako domisli, da bi 

lahko vsako popoldne in noč preživel pri drugem otroku in tako ne bo sam v vrtcu. 

Otroke vpraša, če se strinjajo z njegovo idejo, prav tako pa se z njimi dogovori, da se 

bodo po kosilu domenili, pri katerem otroku bo preživel prvi preostanek dneva in noč. 

 

DEJAVNOSTI DO NASLEDNJEGA NASTOPA 

 

Otroci skupaj z vzgojiteljico naštejejo like, ki nastopajo v zgodbi Žabec in tujec (žabec, 

račka, pujs, podgana, zajec), in pojme, s katerimi so se v zgodbi srečali (prijateljstvo, 

tujec, drugačnost itd.). Vsak otrok nato na liste papirja nariše vse pojme, o katerih so 

se pogovorili. 

 

Otroci ob sredah hodijo na angleščino. S seboj nesejo vsak svoje ilustracije in prosijo 

učiteljico angleščine, naj jih nauči angleških besed za like in pojme, s katerimi so se 

srečali (žabec, račka, pujs, podgana, zajec, prijateljstvo, tujec, drugačnost itd.).  
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3.4.2 Priprava za drugi nastop 

 

Datum izvedbe nastopa: 6. 1. 2014 

Vrtec: slovenski vrtec, starostna skupina 5–6 let 

Cilji nastopa: 

 otroci spoznajo pomen ilustracij; 

 otroci določijo ključne dogodke iz zgodbe; 

 otroci se dogovorijo, kdo bo ilustriral določen dogodek iz zgodbe;  

 otroci ilustrirajo dogodke iz lastnega nadaljevanja zgodbe; 

 otroci pripovedujejo nadaljevanje zgodbe; 

 otroci izgubljajo strah pred nastopanjem; 

 otroci se učijo potrpežljivosti; 

 otroci spodbujajo k nastopanju tudi sramežljive otroke; 

 otroci si medsebojno pomagajo, če se nekomu beseda ustavi; 

 otroci ustvarjalno izdelajo sceno; 

 otroci se učijo solidarnosti pri delitvi materiala in pripomočkov. 

 

UVODNA DEJAVNOST 

 

Knjigi nekaj manjka 

Študentka prinese štiri knjige iz knjižnice, vendar ko jih želi prebrati otrokom, ugotovi, 

da ne more prebrati knjig, ker jim nekaj manjka. Otroke vpraša, kaj jim manjka, jim 

pomaga pri priklicu lastnosti, ki jih mora imeti knjiga, ter jih povpraša, zakaj bi knjiga 

morala imeti ilustracije.  

 

Prehod na osrednji del 

Obnovitev začetnega dela zgodbe 

Otroci študentki  pomagajo pri lepljenju ilustracij iz knjige na steno po vrstnem redu do 

prekinitve. Ogledamo si jih in z vprašanji obnovimo zgodbo do prekinitve. Otrokom 

povemo, da se bomo razdelili v skupine, kjer bomo sami izdelali ilustracije za svoje 

knjige.  

 

OSREDNJI DEL 
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Prva dejavnost: ilustriranje dogodkov iz nadaljevanja zgodbe 

 

Cilj prve dejavnosti:  

 otroci spoznajo pomen ilustracij; 

 otroci določijo ključne dogodke iz zgodbe; 

 otroci se dogovorijo, kdo bo ilustriral določen dogodek iz zgodbe;  

 otroci ilustrirajo dogodke iz lastnega nadaljevanja zgodbe. 

 

Opis poteka/izvedbe prve dejavnosti 

Študentka povabi otroke, da se razdelijo v štiri skupine. Otroci gredo k tisti naslovnici 

knjige, ki so jo zadnjič izdelali. Vsaka študentka vodi svojo skupino. Če bo možnost, 

se bosta ena ali dve skupini premaknili v drug prostor v vrtcu, ostale dve ali tri skupine 

pa bodo ostale v igralnici. Nadaljevanje zgodbe, ki so si ga zadnjič v vsaki skupini 

izmislili, obnovimo s pomočjo vprašanj. Študentke jih spomnimo na dele zgodbe, ki jih 

otroci izpustijo. Pogovorimo se o namenu ilustracij; te ponazarjajo posamezne 

pomembne dogodke v zgodbi. Otroke spodbudimo, da dodajo ilustracije, ki bodo 

predstavljale nadaljevanje njihove zgodbe. Otroci z dogovorom določijo ključne 

dogodke, ki jih je treba narisati; odločijo se, kdo bo ilustriral posamezen prizor. 

Študentke otrokom ponudimo bele liste in suhe barvice, oni pa prizore ilustrirajo. Zatem 

vsaka skupina risbe v pravilnem vrstnem redu prilepi v svojo knjigo. 
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Slika 4: Izdelava ilustracij 

 

Prehod na naslednjo dejavnost 

Študentka pove otrokom, da bomo šli na slavnostno predstavitev knjig, ki so jih sami 

izdali. Z otroki odidemo v telovadnico, kjer bo potekala predstavitev knjig. Skupina, ki 

predstavlja svojo knjigo, ima določene stole, ki so okrašeni.  

 

Druga dejavnost: predstavitev zgodb  

 

Cilj druge dejavnosti: 

 otroci pripovedujejo nadaljevanje zgodbe; 

 izgubljajo strah pred nastopanjem; 

 učijo se potrpežljivosti; 

 spodbujajo k nastopanju tudi sramežljive otroke; 

 medsebojno si pomagajo, če se nekomu beseda ustavi. 

 

Opis poteka/izvedbe druge dejavnosti 

Vsaka skupina pride na oder in predstavi svojo knjigo ostalim otrokom. Ob ilustracijah 

otroci predstavijo svoje nadaljevanje zgodbe. Študentka, ki vodi svojo skupino, jih 

spodbuja k izmenjavanju, tako da predstavitev sooblikujejo vsi otroci iz skupine. Ostali 

otroci poslušajo in opazujejo izdelane ilustracije.  
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Slika 5: Predstavitve zgodb 

 

 

 

Prehod na naslednjo dejavnost 

Študentka vodi pogovor z vsemi otroki. Pohvali jih, da so dobro predstavili svoje 

zgodbe, in jim predlaga, da bi izdelali tudi lutkovno predstavo Žabec in tujec. Vpraša 

jih, kaj potrebujemo za lutkovno predstavo. Ugotovimo, da potrebujemo sceno, zato jo 

bomo izdelali. Razdelimo se v tri skupine in če bo možno, bosta dve skupini v igralnici, 

ena pa v drugem prostoru (v telovadnici).  

 

Tretja dejavnost: izdelava scene 

 

Cilji tretje dejavnosti: 

 otroci se dogovarjajo, kako bi oblikovali sceno; 

 otroci se učijo solidarnosti pri delitvi materiala in pripomočkov. 

 

Opis poteka/izvedbe tretje dejavnosti 

Študentke pripravimo materiale in pripomočke, s katerimi bodo otroci izdelali sceno za 

lutkovno predstavo. Ena skupina dobi karton in naravne materiale (vejice, listje, želod), 

iz katerih izdelajo drevo – vejice in liste prilepijo na karton. Druga skupina dobi barvne 

liste, iz katerih izdelajo travo, travne cvetlice. Tretja skupina pa dobi karton, modro 

blago in kopreno, iz katerih bodo izdelali jezero. Otroci se dogovarjajo, kako bi 
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ustvarjalno izdelali svoj del scene. Četrta študentka pomaga v skupini, kjer bi se 

izkazalo, da potrebujejo njeno pomoč. 

 

 

Slika 6: Izdelovanje scene 

 

Prehod na zaključek 

Študentka vse otroke povabi v igralnico, kjer sceno pritrdijo na paravan.  

 

ZAKLJUČEK 

 

Igrajmo se z dlančnimi lutkami 

Dve študentki in si na roko narišeta dlančno lutko (žabca in račko) in za paravanom 

zaigrata kratko igrico.  

Žabec: »Pozdravljena, račka!« 

Račka: »Pozdravljen, žabec! Kako si?« 

Žabec: »Odlično, danes sem spremljal dogajanje v vrtcu, kakšne čudovite zgodbe so 

nastale.« 

Račka: »Seveda, tudi jaz sem vse opazovala. In kakšne knjige.« 

Žabec: »Račka, si za, da si greva ogledati eno knjigo?« 

Račka: »Pa pojdiva!« 

 

Povabita otroke, da si tudi oni sami narišejo obraze likov iz zgodbe Žabec in tujec na 

dlan. Povabimo jih, da se igrajo s svojimi dlančnimi lutkami. Igro z lutkami usmerjajo 
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študentke, ki v igro vstopajo s svojimi dlančnimi lutkami. Ni nujno, da se igrajo za 

paravanom, lahko se igrajo tudi prosto po igralnici.  

 

Tistim, ki želijo, lahko narišemo lutko na stopalo. 

 

 

Slika 7: Dlančne lutke 
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3.4.3 Priprava za tretji nastop 

 

Datum izvedbe nastopa: 9. 1. 2014 

Vrtec: slovenski vrtec, starostna skupina 5–6 let 

Cilji nastopa: 

 spoznavanje različnih interpretacij in zaključkov zgodb; 

 razvijanje sposobnosti sožitja, strpnosti, sprejemanja drugega kot drugačnega; 

 razvijanje sposobnosti izmenjave mnenj in sprejemanja drugačnih mnenj in 

pogledov. 

 

UVODNA DEJAVNOST 

 

Izdelava lutke 

Opis poteka/izvedbe uvodne dejavnosti 

Otroke pozdravijo lutke: žaba, podgana, pujs, raca. Vsaka študentka ima eno lutko. 

Nato lutke povedo, da so s seboj pripeljale še štiri prijateljice (študentke) in jih 

predstavijo otrokom. Otroke povabijo, da tudi sami naredijo lutke, tako da sami (po 

navodilih študentk) zgibajo papir v origamije. Študentke vnaprej pripravimo sestavne 

dele za lutke, ki jih otroci sami poljubno nalepijo in dokončajo.  

 

Slika 8: Izdelovanje lutk 
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Prehod na osrednji del 

Z otroki pripravimo oder iz scene, ki so jo naredili na prejšnjem nastopu, uporabimo še 

paravan, da bodo imeli otroci občutek pravega odra. Otroci najprej po skupinah vadijo 

in zaigrajo zgodbo, ki so jo sami napisali na prejšnjih nastopih. Študentke se po 

skupinah z otroki najprej spomnimo njihove zgodbe, pri tem si lahko pomagamo s 

knjigo, ki so jo izdelali.  

 

OSREDNJI DEL 

 

Prva dejavnost: dramatizacija zgodbe 

 

Cilj prve dejavnosti 

Razvijanje izražanja in komuniciranja prek lutke, spoznavanje, da lahko na različne 

načine interpretiramo neko zgodbo. 

 

Opis poteka/izvedbe prve dejavnosti 

Vsaka skupina odigra zgodbo ostalim otrokom. Po vsaki videni predstavi vsak otrok na 

barometer, ki predstavlja tisto zgodbo, prilepi svoj znak, in sicer na mesto, ki označuje, 

koliko mu je bila igra všeč (zelo, srednje, malo, nič). Nato nadaljujemo z drugo 

predstavo in takrat pogovor še ne teče o tem, zakaj so tako označili na barometru. Ko 

prva skupina odigra, dobi malico, da jo poje med samimi predstavami in ne izgubljamo 

dodatnega časa. Na enak način se predstavita in ovrednotita tudi tretja in četrta 

predstava (Turnšek, 2013). 
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Slika 9: Dramatizacija zgodb 

 

Prehod na naslednjo dejavnost 

Ko otroci pojedo in se umijejo, jih plišasta igrača žabec povabi, da se mu pridružijo v 

telovadnici. Otroci se igrajo gibalno igro »podgana, reši me«. Eden od otrok lovi, ostali 

pa bežijo. Ko se lovec dotakne otroka, se mora ulovljeni ustaviti in stopiti v razkorak 

ter zaklicati: »Podgana, reši me!« Otroci, ki niso ulovljeni, mu pomagajo tako, da se 

plazijo med njegovimi nogami. Po gibalni igri žabec vpraša otroke, če vedo, kako se je 

zgodba v resnici končala. Povabi jih, da se usedejo na blazine. 

 

Druga dejavnost: pisateljev konec zgodbe 

 

Cilj druge dejavnosti 

Otrok ob poslušanju zgodbe razvija zmožnost domišljijske rabe jezika, spoznava 

moralno-etično dimenzijo in se s književno osebo identificira ter doživlja književno 

dogajanje.  

 

Opis poteka/izvedbe druge dejavnosti 

Z otroki se najprej spomnimo, kaj se je do sedaj zgodilo v zgodbi. Žabec, ki je že nekaj 

časa prisoten v skupini, pove nadaljevanje zgodbe ob predstavitvi ilustracij s pomočjo 

programa PowerPoint. Nato otroci spoznajo izvirni konec zgodbe (Turnšek, 2013). 
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Slika 10: Pisateljev konec zgodbe 

 

Prehod na naslednjo dejavnost 

Otroke povabimo, da tudi za ta zaključek na barometru označijo, kako jim je bil všeč. 

Povabimo jih v krog in vse barometre postavimo na vsem vidno mesto (Turnšek, 2013).  

 

 

Slika 11: Ocenjevanje zgodb 

 

Tretja dejavnost: izdelava plakatov 

 

Cilj dejavnosti 
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Otrok kritično ocenjuje različne družbene predsodke in razmišlja, kaj pomeni živeti v 

sožitju in sprejemanju drugega kot sebi enakega. 

 

Opis poteka druge dejavnosti 

Z otroki se pogovarjamo ob barometrih, razmišljamo o vprašanjih in širimo svoja 

obzorja. Nato se razdelimo nazaj v štiri skupine in po skupinah razmišljamo naprej ob 

vprašanjih in skupaj izdelujemo plakat o vsem, o čemer se pogovarjamo in razmišljamo 

(Turnšek, 2013). 

 

Vprašanja za pogovor 

 

»Vprašanja, s katerimi spodbujamo primerjanje: 

 Katero nadaljevanje zgodbe ti je bilo najbolj všeč? Zakaj? 

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

 

Vprašanja, s katerimi spodbujamo razmislek o možnih rešitvah sporov: 

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

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

 Kaj bi spremenil pri nadaljevanju zgodbe?...  

 

Vprašanja, ki spodbujajo razmislek o stereotipih in predsodkih: 

 Zakaj je pujsek rekel, da je podgana grda in umazana? 

 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? 
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 Kdo je drugačen?  

 

Vprašanja, ki sprožajo vživljanje in sočutje: 

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

 Kako bi se počutil? Kako bi se obnašal? 

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

da bi te sprejeli kot prijatelja? 

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

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

(Turnšek, 2013, str. 11–12).   

 

 

Slika 12: Izdelovanje plakatov 

ZAKLJUČEK 

 

Predstavitev naših izdelkov 

Vsaka skupina v krogu predstavi svoj plakat. Nato jih obesimo na predvideno mesto, 

pano ali steno. Od otrok se poslovimo in jih povabimo, da sedaj zgodbo odigrajo s 

svojimi lutkami tako, kot je zaključek v izvirni zgodbi.  

 

DEJAVNOSTI DO NASLEDNJEGA NASTOPA 

V popoldanskem času se otroke povabi, da igrajo izvirni konec zgodbe tako. 



44 
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3.4.4 Priprava za četrti nastop 

 

Datum izvedbe nastopa: 10. 1. 2014 

Vrtec: slovenski vrtec, starostna skupina 5–6 let  

Cilji nastopa: 

 otrok izdela telesno lutko s pomočjo drugega otroka; 

 otrok izdela portret, ga poišče in opiše; 

 otrok lutko do konca izdela in jo uporabi v komunikaciji; 

 otrok si izbere novo ime in nek poklic ter izdela oblačila lastni lutki; 

 otrok prepozna drugega otroka po opisu nekih znanih lastnosti. 

 

UVODNA DEJAVNOST 

 

Barometer čustev 

 

Opis poteka/izvedbe uvodne dejavnosti 

Pogovorimo se o barometru, ki so ga izdelali skozi prejšnji nastop. Otroci povedo o 

svojih izkušnjah z barometrom. Barometer dopolnimo z razpoloženjskimi simboli. Na 

barometru nato označijo svoje trenutno razpoloženje. Najprej svoje razpoloženje 

označimo študentke, nato pa otroci. O novo nastalem barometru se pogovorimo o tem, 

zakaj so svoj znak postavili na določeno razpoloženje (žalost, veselje) (Turnšek, 2013).  

 

 

Slika 13: Barometer čustev 
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Prehod na osrednji del 

Študentke nagovorimo otroke, če vedo, kateri stavek je bil njim najbolj všeč. Same 

podajo odgovor – ko je žabec rekel, saj tudi mi nismo vsi enaki. Otroke vprašam, kaj 

menijo, da to pomeni. Skozi pogovor poiščemo podobnosti in razlike med nami. 

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

razlik in podobnosti med otroki.  

 

OSREDNJI DEL 

 

Prva dejavnost: telesna lutka »jaz« 

 

Cilj prve dejavnosti: otrok izdela telesno lutko s pomočjo drugega otroka. 

 

Opis poteka/izvedbe prve dejavnosti 

»Priskrbimo pole plakatnega papirja, ki so dovolj velike, da otroci nanje narišejo obris 

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

obris njegovega telesa z barvico; zatem zamenjata vlogi. Plakate obesimo na vrv in jih 

v pogovoru primerjamo med seboj« (Turnšek, 2013, str. 11).  

 

 

Slika 14: Telesna lutka »jaz« 
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Prehod na naslednjo dejavnost 

Otroke vprašamo, kaj vse vsebuje naša lutka, ki smo jo izdelali. Ko omenijo obraz, jim 

povemo, da je ravno to tisti del telesa, po katerem najhitreje prepoznamo 

posameznika. Zato bomo sedaj vsem nam izdelali obraze iz papirja.  

 

Druga dejavnost: portret 

 

Cilj druge dejavnosti: otrok izdela portret, ga poišče in opiše. 

 

Opis poteka/izvedbe druge dejavnosti 

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

hkrati in ne vidijo risb, ki nastajajo. Slikar sedi za mizo, nasproti pa njegov model. Z 

barvicami na papir nariše portret soseda. Otroke opozorimo, naj pri risanju zelo 

pozorno opazujejo svoj model. Nato vloge zamenjajo. Ko so vsi portreti narisani, 

vzgojiteljica vse slike spravi v skupno škatlo in pomeša med sabo.  

 

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

Ko se otroci vrnejo, si ogledajo portrete in skušajo najti risbo lastnega obraza. Nato se 

zberemo in otroci pripovedujejo, po čem so se prepoznali. Portrete nato izrežejo s 

škarjami in prilepijo na plakat v obris telesa, kjer je glava« (Turnšek, 2013, str. 12).  

 

 

Slika 15: Risanje portretov 

 

Prehod na naslednjo dejavnost 
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Ker so nam lutke sedaj že zelo podobne, jih moramo le še oživiti, da bodo govorile kot 

mi. Otroke povabimo k dokončni izdelavi lutke in uporabi v komunikaciji.  

 

Tretja dejavnost: telesna lutka oživi 

 

Cilj tretje dejavnosti: otrok lutko do konca izdela in jo uporabi v komunikaciji. 

 

Opis poteka/izvedbe tretje dejavnosti 

»Silhuete, ki predstavljajo »moj drugi jaz«, otroci izrežejo s škarjami in na zadnji strani 

pritrdijo držalni trak. Otrok telesni lutki predstavi vrtec (kuhinjo, kurilnico, pralnico, 

hišnikov prostor oz. druge manj poznane prostore) in jo predstavi ostalim otrokom« 

(Turnšek, 2013, str. 12–13).  

 

Prehod na naslednjo dejavnost 

Našim lutkam bomo sedaj določili imena in poklice ter jih bolje spoznali kot naše 

prijatelje.  

 

Četrta dejavnost: novo ime, nov poklic 

 

Cilj četrte dejavnosti: otrok lutki izbere novo ime in nek poklic ter ji izdela oblačila. 

 

 

Opis poteka/izvedbe četrte dejavnosti 

»Lutki določimo novo ime in poklic in ji nato narišemo obleko glede na izbran poklic. 

Vzgojiteljica otrokom pomaga tako, da najprej začne razmišljati sama: »Moja lutka je 

Mici in je stevardesa.« Spodbudimo otroke, da nadaljujejo s svojimi lutkami. Ko otroci 

lutkam določijo ime in poklic, lutki narišejo uniformo« (Turnšek, 2013, str. 12). 

 

Prehod na naslednjo dejavnost 

Sedaj se z otroki odpravimo na potovanje okrog planeta čudes. Tam ležijo dežele, kjer 

živijo ljudje, ki so si na nek način enaki oz. podobni. Pa obiščimo to zanimivo deželo.  

 

Peta dejavnost: potovanje v deželo 
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Cilj pete dejavnosti: otrok spozna druge otroke po sebi enakih lastnostih in se 

ustrezno razporedi v deželo, v katero spada. 

 

Opis poteka/izvedbe pete dejavnosti 

Potovanje v deželo 

»V igralnici označimo kroge, ki predstavljajo različne dežele. Otroci sestavijo kolono – 

vlak, ki potuje od dežele do dežele. V vsaki deželi izstopijo otroci, ki so si podobni v 

neki lastnosti« (Turnšek, 2013, str. 13) (deklice/dečki, imajo brata/sestro, imajo 

dolge/kratke lase, imajo radi zelenjavo/sadje, imajo radi sladoled, imajo 

modre/rdeče/pisane copate, hodijo v cerkev, obiskujejo kino, radi govorijo, se radi 

igrajo …). Nato otroke postavimo v vlogo strojevodje, da sam predlaga deželo, v katero 

potuje (Turnšek, 2013). 

 

Slika 16: Potovanje v dežele 

 

Prehod na naslednjo dejavnost 

Sedaj smo se srečno vrnili s planeta čudes in se med seboj odlično poznamo. Vendar 

pa smo med potovanjem v nekaterih deželah pozabili nekaj otrok. Poiščimo jih!  

 

ZAKLJUČEK 

 

Lutka išče izgubljenega otroka  

Postavimo gledališki oder, kjer študentki igrata dialog med žabcem in pujskom. Žabec 

potarna, da se je včeraj na planetu čudes izgubil otrok iz naše skupine. Nagovori 

pujska, da mu pomaga najti otroka, pujs pa mu odvrne, da bo moral otroka zelo dobro 
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opisati, če želi ugotoviti, kdo je izgubljen. Žabec našteva lastnosti izgubljenega otroka: 

»Ima rjave lase, živi v bloku, rada bi bila zdravnica, ne mara mesa …« Pujsek ne more 

pomagati žabcu pri prepoznavanju izgubljenega otroka, zato na pomoč priskočijo 

otroci. Dejavnost večkrat ponovimo (Turnšek, 2013).  

 

Slika 17: Lutka išče izgubljenega otroka 
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3.4.5 Priprava za peti nastop  

 

Datum izvedbe nastopa: 17. 1. 2014 

Vrtec: slovenski vrtec, starostna skupina 5–6 let 

Cilji nastopa 

Spoznavanje razlik in podobnosti med otroki v skupini: 

- spoznavamo, od kod prihajamo; 

- spoznavamo razlike med grbi krajev, od koder prihajamo; 

- spoznavamo in prepoznavamo slovenske grbe ter jih primerjamo med seboj; 

- delo za občutek pripadnosti vsakega posameznika v medkulturni družbi. 

 

UVODNA DEJAVNOST  

 

Viseči most 

 

Cilj 

Spoznavanje razlik in podobnosti med otroki v skupini. 

 

Opis poteka/izvedbe uvodne dejavnosti 

»Na tla položimo nekaj metrov dolgo vrv. Otroci na to vrv stopijo po poljubnem vrstnem 

redu. Igramo se igro »razlike med nami na visečem mostu«. Študentke dajemo ukaze, 

kot so npr.: na desno stran vrvi se postavijo vsi otroci, ki imajo temno rjave lase; vsi, ki 

imajo dolge hlače; vsi, ki imajo modre oči … Ukaze menjavamo poljubno, upoštevamo 

pa njihove zunanje lastnosti. Otroci se pomikajo po vrvi glede na naše ukaze. Med igro 

ne smejo stopiti z vrvi, med seboj si morajo pomagati in sodelovati, da se postavijo na 

pravilno mesto. Za povečanje težavnosti lahko dodamo telesno lutko« (Turnšek, 

2004a, str. 37). 
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Slika 18: Viseči most 

Prehod na osrednji del 

Na tla postavimo plakat s planetom Zemlja. Vsak otrok dobi sličico dečka ali deklice. 

Otroci na plakat s planetom Zemlja nalepijo svojo sličico dečka ali deklice, študentke 

pa na sličice napišemo ime otroka, čigar sličica je, v kolikor tega ne zmorejo sami.  

 

OSREDNJI DEL 

 

Prva dejavnost: od kod prihajamo in kje se nahajamo 

 

Cilj prve dejavnosti: 

- spoznavamo, od kod prihajamo; 

- spoznavamo razlike med grbi krajev, od koder prihajamo. 

 

Opis poteka/izvedbe prve dejavnosti 

Na sredino kroga postavimo različne globuse. Otroci opazujejo globuse in jih primerjajo 

med seboj. Nato na globusih poiščemo Evropo, v Evropi pa Slovenijo. Najprej 

poizkusijo to poiskati otroci, nato jim pokažemo me. Na zemljevidu Slovenije študentke 

pokažemo, iz katerega dela Slovenije prihajamo, in na pripadajoči kraj prilepimo svoj 

grb, po našem zgledu pa nadaljujejo otroci, a le s prikazom, od kod prihajamo.  
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Slika 19: Kje se nahajamo? 

 

Prehod na naslednjo dejavnost 

Ker se trenutno nahajamo v Ljubljani in so vsi otroci iz Ljubljane, nas zanima, kakšen 

grb ima Ljubljana. Po igralnici so se nam raztresli različni grbi. Naloga otrok je poiskati 

grbe in jih razvrstiti na pravo mesto. Med njimi je poleg grbov krajev, od koder 

prihajamo študentke, tudi ljubljanski. 

 

Druga dejavnost: razlike med grbi 

 

Cilj druge dejavnosti 

Spoznavamo in prepoznavamo slovenske grbe ter jih primerjamo med seboj. 

 

Opis poteka/izvedbe druge dejavnosti 

Na predstavitvi s programom PowerPoint imamo grbe mest, od koder prihajamo 

študentke. Med njimi so tudi grbi drugih slovenskih mest (Ljubljana, Celje, Maribor, 

Kranj …). Grbe skupaj pogledamo in se pogovorimo, kaj predstavlja grb in kaj je v 

njem.  
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Slika 20: Razlike med grbi 

 

Prehod na naslednjo dejavnost 

Pogovorimo se o tem, kaj so skupne značilnosti njihove skupine. Dogovorimo se, da 

bomo naredili grb vsakega posameznika, nato pa vsake podskupine. 

 

»Vsak otrok nariše svoj znak – za katerega misli, da ga bo kot posameznika najbolje 

predstavil. Risba je lahko figurativna ali abstraktna; običajno narišemo to, kar nam 

najprej pade na pamet. Otrokom pomagamo razmišljati tako, da jih vprašamo, kakšen 

znak bi si na primer narisal na svojo poletno majico. Otrokom ponudimo le barvice, s 

katerimi ustvarjajo po svoje. Ko končajo, vsak otrok v skupini skuša ostalim pojasniti, 

kaj risba predstavlja, kakšno povezavo ima z njim, zakaj je narisal prav to, kar je …« 

(Turnšek, 2004a, str. 35).  

 

 

Slika 21: Risanje grba 
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ZAKLJUČEK 

 

Sestavimo svoj grb  

Otroci sestavijo grb iz svojih slik, ki bo predstavljal njihovo skupino. Slike nalepimo v 

okvir grba in se pogovorimo, kaj so skupne lastnosti skupine Veveric. Vsi skupaj tudi 

pridemo do zaključka, da smo si med seboj različni, vendar nas ta grb predstavlja kot 

eno skupino, posameznike, ki pripadajo eni skupini. Grb prilepimo ob vrata pred 

igralnico. 

 

 

 

  

 

 

 

Slika 22: Naši grbi 

 

 

DEJAVNOSTI DO NASLEDNJEGA NASTOPA 

 

Otroci svojo telesno lutko uporabljajo v prosti igri – telesna lutka spremlja otroka skozi 

bivanje v vrtcu. Otroci se lahko igrajo »potovanje v deželo«. 

  

GRB 
Skupina 

Veverice, 

naša zastava 

in grb 

Risbe 

otrok 
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3.4.6 Priprava na potek dejavnosti žabec spoznava »tuje« okolje 

 

Skozi celoten projekt poteka dejavnost: žabec spozna naše družine in tuje okolje 

skupaj z zvezkom, v katerem so podrobna navodila. V zvezek starši napišejo in otrok 

sam nariše, kako je žabec spoznal njihove navade oz. kulturo. Otrok svoje dejavnosti 

z žabcem predstavi celotni skupini, poslušalci pa spoznavajo različne družinske in 

kulturne navade in običaje. Pridobljeno znanje jih bogati in spodbuja k razmišljanju o 

slišanem in med sabo primerjajo svoje izkušnje z žabcem.  

 

Cilji dejavnosti: 

- otrok spozna, da smo si med seboj različni; 

- otrok ceni izkušnje drugih in jih posluša ter o njih razmišlja; 

- otrok deli svojo izkušnjo z ostalimi pripadniki skupine in jih primerja z ostalimi. 

 

Pismo: 

Pozdravljeni otroci skupine Veverice in starši. 

 

Jaz sem žabec. Sedaj me že zagotovo poznate in za vas nisem več »tujec«. Rad bi 

spoznal veliko novih ljudi, njihovih navad in običajev. Kaj so to navade, običaji in kdo 

je tujec, se bomo pogovarjali tudi mi v vrtcu. Želim si, da se skupaj z mano pogovorite 

o tem tudi doma. Vesel bi bil, v kolikor bi mi predstavili kakšno značilno domačo jed, ki 

jo radi jeste, kakšno narodno nošo, ki jo imate, kako preživljate prosti čas, sobote in 

nedelje ter katere knjige berete skupaj, ali kakšen kulturni običaj, ki ga ne poznam. Več 

novih dogodkov bom doživel, bolj bom vesel, tako da kakršen koli vtis (risba, slika, 

besede) mi bo koristil pri spoznavanju novih kultur. S sabo bom imel dnevnik 

dogodivščin, v katerega boste skupaj s starši zapisali, narisali in prilepili slike mojega 

doživetja pri vas. Naše skupno doživetje bova predstavila naslednji dan v vrtcu. 

 

Veselim se spoznavanja »tujcev«, ki bodo postali moji prijatelji.  

 

Vaš žabec 
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Slika 23: Moj dan z žabcem 
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3.5 Povzetek in analiza nastopov 
 

Poglavje povzetek in analiza nastopov je sestavljen iz štirih delov. To so: potek izvedbe 

dejavnosti, mnenje mentorja – vzgojitelja, mnenje nastopajočih študentk in moja 

analiza nastopa. Analiza je sestavljena na podlagi dnevniških zapisov in ogleda 

videogradiv. Pri analizi bom uporabila naslednje kriterije vrednotenja: proces 

raziskovanja (ali so bili otroci aktivni raziskovalci); vsebina; odzivi otrok; ostali stranski 

rezultati (dolžina nastopov, motivacija, …). 

 

3.5.1 Analiza poteka prvega nastopa 

3.5.1.1 Potek izvedbe dejavnosti 

 

Študentke so ob ilustracijah začele s pripovedovanjem zgodbe. Zgodbo so pripeljale 

do zapleta, ko v mesto pride tujec – podgana. 

 

Dejavnost so začele s spoznavno igro: jaz sem Sonja in moja najljubša žival je želva. 

Po vzorcu, ki so ga začele izvajalke, so nadaljevali tudi otroci. Igra je bila otežena 

dečku iz drugega govornega okolja, saj ima pomanjkljivo usvojeno slovensko 

besedišče. Na pomoč mu je priskočila vzgojiteljica in skupaj sta izpolnila dano nalogo. 

Otrok (deček) s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP) je našel več kot eno 

najljubšo žival. Pomoč vzgojiteljice pa je bila potrebna še pri enem dečku. Pri igri so 

prišli na vrsto vsi otroci. Študentke so dejavnost nadaljevale z vprašanjem, če se 

spomnijo, katere so najljubše živali deklet. Nekaj otrok je pravilno ugotovilo živali. Nato 

so začele s pripovedovanjem zgodbe, a niso našle ilustracij. Odločili so se, da jih bodo 

poiskali. Vsi otroci so jim pomagali pri iskanju. Nato so se posedli v krog. 

 

Otroci so ponovno poslušali interpretacijo pravljice s strani študentk. Vsaka študentka 

je prevzela vlogo nastopajočih oseb v zgodbi. Zgodbo so prekinile z besedami: »Mi 

smo od tukaj, podgana pa ni.« Nastopajočim je zmanjkalo ilustracij, zato so se z otroki 

odločili, da jih bodo še poiskali. Ker jih niso našli, so se odločili, da si izmislijo svojo 

zgodbo. Tokrat pri iskanju niso sodelovali vsi otroci. Šest dečkov je obsedelo na 

preprogi in dogajanje le opazovalo. 
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Sledila je delitev v štiri skupine. Najprej so prikazali gibanje žabe, račke, pujsa in 

podgane. Pri gibanju podgan se je pokazala raznolikost idej za gibanje podgan. Nekaj 

otrok je izbralo lastne tehnike gibanja, ostali so jim sledili. 

 

Študentke so nato otroke razdelile tako, da so jim na uho šepnile eno žival, otrok pa si 

jo je moral zapomniti. Vsak otrok si je zapomnil svojo žival. Začeli so z oponašanjem 

gibanja. Vsak otrok je poiskal preostale otroke, ki so se gibali enako kot on:  pujsi pujse, 

žabe žabe itd. Tako je vsaka študentka dobila svojo skupino štirih ali petih otrok. Vsaka 

skupina se je usedla za svojo mizo in začelo se je pisanje lastnih zgodb. Najprej so 

obnovili izvirno zgodbo, nato pa so nadaljevali s sestavljanjem lastnih zgodb. Za 

sestavljanje zgodbe so otroci prišli na vrsto tako, da so držali v rokah žogo in 

nadaljevali zgodbo svojega predhodnika. Tako so se zvrstili vsi otroci v manjših 

skupinah. Študentke so jim pomagale pri sestavljanju s podvprašanji (npr. kaj je bilo 

potem, kaj se je še zgodilo ipd.). V skupini so bili nekateri otroci bolj govorno aktivni, 

drugi so raje poslušali in se govorno manj izpostavljali, kljub temu pa so sodelovali v 

dejavnostih. 

 

Ko so zaključili s sestavljanjem zgodbe, so jo skupaj prebrali najprej v skupini, nato so 

jo predstavili ostalim skupinam. Med sestavljanjem zgodb so se otroci, ki niso bili na 

vrsti, dolgočasili in se igrali s stvarmi, ki so jim bile na voljo. Kljub drugim aktivnostim 

so še vedno spremljali pisanje zgodbe. 

 

Sledilo je ilustriranje naslovnice. Na pripravljene spete risalne liste so narisali 

naslovnico knjige. Medtem ko je nekdo risal, je bilo pri drugih opaziti neučakanost. To 

so dekleta rešila z dodatnimi praznimi listi, na katere so otroci risali po želji. 

 

Ko so vse skupine končale, so se ponovno posedli v krog. Deklice so predlagale, da 

svoje naslovnice predstavijo knjižničarki. V sobo je vstopila knjižničarka z žabcem. S 

predstavitvijo knjig je začela skupina Podgane. Predstavili so naslednjo zgodbo Žabec 

in prijatelji (Priloga 1). Naslednje so bile skupina Žabice z zgodbo Žabec in podgana 

(Priloga 2). Pri pripovedovanju zgodbe jim je pomagala študentka s postavljanjem 

podvprašanj, kaj je bilo potem, kaj je sledilo temu … Nadaljevala je skupina Pujski in 

njihova zgodba Prepir s podgano (Priloga 3). Tudi tej skupini je pomagala obnoviti 

zgodbo študentka s podvprašanji. Zadnja skupina so bile Račke z naslovom zgodbe 
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Žabec in račka (Priloga 4). Odločili so se, da bodo nadaljevali z vsebino knjige. Da se 

knjigam ne bi pripetilo kaj neljubega, so jih odnesli v knjižnico h knjižničarki. Žabec je 

želel ostati z otroki, saj mu je bilo z njimi zelo lepo. Skupaj z dnevnikom, v katerega so 

otroci s starši zapisovali svoje dogodke, je prvi dan odšel k dečku, ki je tistega dne 

praznoval rojstni dan. 

 

3.5.1.2 Mnenje mentorja – vzgojitelja 

 

Vzgojiteljica se je odločila, da bo njena analiza vsakega nastopa strnjena in 

osredotočena tako na tiste dogodke, ki so jih študentke izvedle dobro, kot na tiste, pri 

katerih se jim izvedba ni najbolj posrečila. Pri prvem nastopu ji je bila všeč aktivnost 

otrok. Bili so zelo osredotočeni glede na to, da je bil prvi nastop po praznikih. Študentke 

je pohvalila za strpno delo z otroki, ki imajo status otroka s posebnimi potrebami. Zdelo 

se ji je pravilno, da so jim pustile, da so se po potrebi lahko umaknili in nato ponovno 

pridružili dejavnosti. Nastop pa se ji je zdel zelo statičen. Bilo bi bolje, če bi v nastop 

vključile več gibanja. Opozorila jih je na dve napaki. Prva je bila, da otrokom niso 

omejile prostora, kar se je pokazalo v nekaterih kaotičnih situacijah, na katere so dobro 

odreagirale. V kolikor bi prostor omejile, bi slike videli vsi otroci in tako bi lahko vsi 

aktivno sodelovali v dejavnosti. Druga napaka je bila postavitev vprašanja: »Otroci, ali 

bi naredili to ali ne?« Svoje mnenje je utemeljila s tem, da otrokom ne daš možnost 

izbire, kadar imaš že zastavljeno dejavnost, ki jo je treba izpeljati. V takem položaju 

jim poveš le, kaj bodo počeli. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da je odgovor 

otrok negativen in posledično propade celotna dejavnost. Zanimivo se ji je zdelo, da 

otroci ne poznajo vrtčevske knjižničarke. Ugotovila je, da je vse dejavnosti s knjigami 

in knjižnico organizirala v sodelovanju z oddelkom ljubljanske javne knjižnice, pozabila 

pa je na njihovo knjižnico v vrtcu. 

 

3.5.1.3 Mnenje nastopajočih študentk 

 

Študentke so bile zadovoljne s svojim nastopom. Osredotočile so se na posebnosti, ki 

so se dogajale v manjših skupinah. Študentki P. (v nadaljevanju bodo študentke 

navajane le z inicialkami P., J., …) se je zdela njena skupina zelo aktivna. V skupino 

je bil vključen otrok, ki je bil zelo egocentričen, zato je morala paziti, da so tudi ostali 

otroci prišli na vrsto za sestavljanje zgodbe. Skupina študentke J. je  pri sestavljanju 
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zgodbe potrebovala veliko spodbude. Študentka T. je imela OPP, zato se mu je morala 

posebej posvetiti, hkrati pa ni smela pozabiti na skupino. V začetku dejavnosti se je 

študentka trudila privabiti OPP k sodelovanju, vendar ji je pogosto odtaval stran. Ko se 

je odločila, da mu bo pustila nekaj svobode, se je večkrat vrnil in lažje aktivno 

sodeloval. Študentka M. je imela v skupini otroka iz tujega govornega okolja, zato je 

delo z njim potekalo bolj na slikovni ravni. V kolikor se otrok ni mogel spomniti 

slovenske besede, jo je pokazal na sliki ali pa je stvar, ki jo je želel ali imel v mislih, 

prinesel študentki. 

 

3.5.1.4 Analiza prvega nastopa 

 

Uvodna dejavnost prvega nastopa je pritegnila pozornost vseh otrok za delo v 

osrednjem delu nastopa. Otroci so študentkam zaupali svoje najljubše živali. Ta naloga 

je bila zelo težka za otroka iz drugega govornega okolje, zato mu je na pomoč 

priskočila vzgojiteljica. Skupaj sta tako izpolnila dano nalogo. Zanimivo se mi je zdelo, 

da je OPP našel več najljubših živali.  

 

Prva dejavnost osrednjega dela je bila izvedena dobro. Otroci so aktivno sledili 

pripovedovanju zgodbe Žabec in tujec, kar se je pokazalo v nadaljevanju pri 

obnavljanju zgodbe po skupinah. Pri obnovitvi pisateljeve zgodbe so nekatere skupine 

potrebovale več pomoči študentk, druge manj. Vse skupine so sestavile nadaljevanje 

zgodbe, pri čemer so imeli otroci največjo vlogo. Pri sestavljanju zgodbe so sodelovali 

vsi otroci po principu počakaj na vrsto, nato pa nadaljuj prijateljevo zgodbo. Pri eni 

izmed skupin se je OPP za nekaj časa umaknil iz skupine. Zazdelo se mi je, kot da ga 

je dejavnost prenehala zanimati. Moje predpostavljanje je bila zmotno, saj se je otrok 

čez nekaj časa vrnil v skupino in nadaljeval z sestavljanjem zgodbe. Spremljanje 

dejavnosti je kljub umiku iz skupine dokazal s trditvijo: »Žabec in podgana nista samo 

taborila skupaj, kot je rekla A., skupaj sta spala v šotoru in bila sta zelo dobra prijatelja.«  

 

Druga dejavnost osrednjega dela je bila ustvarjanje naslovnice. V skupini so se 

študentke z otroki najprej pogovorile o tem, kako je sestavljena knjiga. Od otrok so 

dobile zanimive odgovore. V spomin sta se mi vtisnila ta dva podobna odgovora: »To 

je nekaj, kjer piše zgodba in so narisane slike.« je povedal deček L. Deklica M. pa je 

knjigo opisala takole: »Veš, knjiga ima slike in nekaj je napisano.« Sledilo je 
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dogovarjanje po skupinah, kaj bo kdo narisal na naslovnico. V nekaterih skupinah je 

dogovarjanje potekalo gladko brez konfliktov. V eni skupini pa se je pojavila težava, 

ker so vsi otroci želeli narisati žabca. Konflikt so rešili tako, da je vsak narisal svojega 

žabca na list papirja, nato pa so ilustracije primerjali. Z glasovanjem so izbrali tisto, ki 

bo krasila naslovnico. Ta rešitev s strani študentke se mi je zdela zelo dobra, saj je 

rešila konflikt v skupini po mirni poti, hkrati pa je otrokom prepustila odločanje. Slaba 

organizacijska stvar pri risanju naslovnic se mi je zdela ta, da so se otroci brez 

zadolžitve dolgočasili, medtem ko je nekdo risal na naslovnico. Dobro je, da se otroci 

učijo strpnosti, da počakajo na vrsto, a v tem primeru bi bilo bolje, da bi študentke 

medtem spoznavale otroke s pogovorom o zgodbi, likih, ki nastopajo v zgodbi, vlogah, 

ki jih liki prevzemajo. Otroke bi lahko usmerile tudi v risanje drugih risb ali pa bi 

dejavnost risanja naslovnice izvedle drugače. Vsak izmed otrok bi lahko na svoj papir 

narisal to, za kar so se dogovorili. Študentke ali otroci bi nato svojo ilustracijo izrezali 

in nastala bi nalepljena naslovnica z posameznimi elementi vsakega otroka. Vsaka 

izmed študentk se je te situacije lotila po svoje. Najboljša rešitev se mi je zdela rešitev 

študentke, ki je združila dejavnost dodatnega risanja in pogovora. Med pogovorom z 

otroki v tej skupini sem zasledila naslednje komentarje: »Podgana ni zlobna, samo 

nova je v mestu.«,  »Zlobni so Račka, Pujsek in Zajček, ker je ne marajo.«  

 

Nastop se je zaključil z dejavnostjo, pri kateri so se otroci srečali z vrtčevsko 

knjižničarko. Knjižničarke otroci niso poznali, kar se mi je zdelo zelo presenetljivo. 

Spraševali so jo, če res dela v vrtcu, je res knjižničarka, kako to, da je ne poznajo … 

Odgovorila jim je, da oni pogosto obiskujejo mestno knjižnico, zato se še niso spoznali. 

Predlagala je, da bi kdaj prišli tudi k njej na obisk. Knjižničarki je vsaka skupina 

predstavila naslovnico svoje knjige in svoje nadaljevanje zgodbe. Zgodbo so otroci 

predstavili z dopolnjevanjem. Pri eni skupini se je predstavitev zataknila, zato je 

posredovala študentka s podvprašanji. Predstavitev vsake skupine so potrpežljivo 

poslušali vsi otroci. Po koncu predstavitev je knjižničarka odprla eno izmed knjig. 

Skupaj z otroki je ugotovila, da jo sestavljajo prazne strani. Otroke je povprašale, kaj v 

knjigi manjka. Otroci so ji odgovorili, da risbe in črke. Vključitev knjižničarke v nastop 

je bila dobra poteza, saj so otroci poleg žabca isti dan spoznali še nekoga, ki ga prej 

še niso poznali, a so z njim delili svoje nove izkušnje.  
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Študentka je na koncu skupino seznanila z vzporedno dejavnostjo. Skupini je predala 

plišastega žabca z dnevnikom. Z otroki so se dogovorili, da žabec vsako noč preživi 

pri drugem otroku. Ker so se prerekali, pri kom bo spal prvo noč, je vzgojiteljica situacijo 

umirila z odločitvijo, da bo spal pri otroku, ki je tisti dan praznoval svoj rojstni dan. 
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3.5.2 Analiza poteka drugega nastopa 

 

3.5.2.1 Potek izvedbe dejavnosti 

 

Študentke so nastop začele z izdelanimi knjigami otrok. Skupaj so ugotovili, da knjigam 

manjkajo napisi, kakor je povedala neka deklica, ostali so dodali, da manjkajo tudi 

risbe. Prepoznati so morali svoje knjige in nato so ob lepljenju ene ilustracije za drugo 

skupaj obnovili zgodbo, ki so jo zadnjič poslušali otroci. Otroci so pomagali pri lepljenju 

in pri obnavljanju zgodbe. 

 

Ko je zmanjkalo prostora nad prvo omaro, so vrsto nadaljevali zgoraj, kljub temu da na 

tak način ne beremo ilustracij, zato se mi to ni zdela najboljša rešitev. Delitev v skupine 

ni potekala najbolje, saj so se takoj, ko je študentka položila njihove knjige na tla, 

zagrebli vsak za svojo. Vsaka študentka je nato prevzela svojo skupino, tako da jo je 

poklicala. Otroci so zaradi neposrečenega prehoda v skupine postali glasni in zmedeni. 

Posedli so se s svojimi knjigami za mize, k njim pa so kasneje prisedle študentke. 

Študentke so otrokom najprej prebrale zgodbe, ki so jih sestavili pri prejšnji uri. Otroci 

so pozorno poslušali branje študentk. Nekatere skupine so se namesto branja lastne 

zgodbe odločile za obnovitev s pomočjo vprašanj študentke. S pomočjo študentke so 

si otroci izbrali odseke lastne zgodbe, ki so jih narisali. Študentke so otrokom pri risanju 

svetovale in jim z nasveti pomagale iz zagat, v katerih so se znašli.  

 

Dečka iz govorno tujega območja so preusmerile tako, da si je pri delu lahko pomagal 

z ilustracijami avtorja v prvotno brani zgodbi. Ko so bile ilustracije narisane, je vsak 

otrok ob pomoči študentke nalepil svojo ilustracijo v njihovo knjigo. Ker so bile nekatere 

skupine hitrejše od drugih, so imele več časa za pogovor tudi o vsakdanjih stvareh. 

Mogoče bi ta čas lahko izkoristile za pisanje vsebine zgodbe v knjigo. Tako bi se otroci 

lahko izpopolnjevali v svojih finomotoričnih spretnostih, ki bi jim pomagale pri vstopu v 

prvi razred osnovne šole.  

 

Ko so vse skupine opravile svoje delo, so študentke otroke ponovno povabile v krog. 

Dogovorili so se, da bodo oblikovali kolono in svoje delo predstavili v telovadnici. Ob 

vstopu v telovadnico so otroci podivjali. Preslišali so dano navodilo, naj se usedejo na 
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blazino. Predstavitev je začela skupina Žabe. Vsak otrok je predstavil svojo ilustracijo. 

Otroci iz drugih skupin pa so imeli na voljo slikanje nastopajočih. Ko so končali s 

predstavitvijo, so njihovo mesto zasedle Podgane, sledile so bile Račke (pri vrstnem 

redu ilustracij jim je pomagala študentka). V tej skupini je bil tudi otrok iz tujega 

govornega okolja, zato mu je pri predstavitvi risbe veliko pomagala študentka. Zadnja 

skupina so bili Pujski. Tudi ta skupina se je odločila za enak način predstavitve. 

 

Po predstavitvi se je delo nadaljevalo v treh skupinah. V eni skupini so izdelovali 

travniško sceno. Tu so otroci iz barvnega papirja izrezali cvetlice, travo in manjše živali 

ter jih prilepili na rjuho. Zanimivo je bilo opazovati ustvarjalnost otrok. Eni otroci so pri 

risanju cvetlic potrebovali pomoč. Tako jim je cvetlico narisala študentka, oni pa so jo 

izrezali. Neka deklica je narisala tako majhno cvetlico, da jo je s težavo izrezala iz 

papirja. Drugi fantek je narisal zelo veliko cvetlico, zraven prilepil dodatni list, da je 

cvetlica imela vse cvetove. V drugi skupini so izdelovali jezero. Za podlago so uporabili 

risalni list. Nanj so nalepili krep papir z lepilom mekol. Bolje bi bilo, če bi za podlago 

uporabili kakšno lepenko ali karton, saj bi bilo jezero obstojnejše. Jezero so okrasili z 

ribami iz papirja. V tretji skupini so izdelovali drevo. Za izdelavo so uporabljali naravne 

materiale. Zataknilo se jim je pri lepljenju. Mekol je lepilo, ki se dolgo suši, zato ni bilo 

primerno. Ker jim ni uspevalo, so otroci začeli obupavati. Na srečo je to opazila 

vzgojiteljica, tako da je predlagala, naj raje uporabijo lepilni trak. Tako so otroci 

ponovno pridobili pogum in spodbudo za nadaljnje delo. 

 

Medtem ko so dekleta pospravljala uporabljene pripomočke, so bili otroci razpuščeni. 

Brezglavo so tekali po telovadnici. Bolje bi bilo, da bi v pospravljanje vključile 

hospitantke (študentke, ki so prisostvovale nastopom svojih kolegic) in tako imele pod 

nadzorom otroke. Prav tako bi jih lahko uporabile za pomoč pri umivanju otrok (ker 

tega niso naredile, so pomoč ponudile hospitantke samoiniciativno). Glede na dano 

situacijo smo se usmerili v igro in tako ponovno pridobili njihovo pozornost in 

koncentracijo. Igra se je imenovala »dva pola«. Otroci so bili začarani v račke ali žabe. 

Odvisno od pola, iz katerega je prihajal klic.  

 

Nastop se je zaključil s pogovorom žabca, ki je bil dan prej na obisku pri enem izmed 

otrok, in dlančne lutke. Študentke so skupaj z otroki narisale dlančne lutke in se z njimi 
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igrale in pogovarjale. V kolikor pomoči študentk niso potrebovali, so si lutke otroci 

narisali sami. Študentke so se umaknile, otroci pa so nadaljevali svojo igro. 

 

3.5.2.2 Mnenje mentorja – vzgojitelja 

 

Všeč ji je bil potek dela pri ilustriranju zgodbe. Otroci so bili zainteresirani, kar pa je 

pripeljalo tudi do nadgradnje zgodb. Zataknilo se je pri izdelavi scene, saj se študentke 

niso dobro organizirale. Zaradi napačne izbire sredstva za lepljenje je prišlo do slabe 

volje in upada zanimanja otrok, tudi njihova aktivnost je padla. Ena delavnica je 

potekala hitreje, druga počasneje, kar pa je kasneje privedlo do kaosa. Študentke bi 

se morale glede na dano situacijo odločiti za nadgradnjo delavnice na licu mesta. Tako 

bi bili otroci zaposleni dalj časa in izognili bi se kaosu. Pohvalno se ji je zdelo, da so 

se hospitantke samoiniciativno vključile v proces umivanja otrok, saj je tako hitreje in 

lažje stekel ta proces. Svojo evalvacijo je vzgojiteljica zaključila z nasvetom: »Za 

uspešno delo boste morale graditi na jasnem podajanju navodil, odločnosti in 

vztrajnosti, saj boste le tako lahko uspešne pri svojem delu.« 

 

3.5.2.3 Mnenje nastopajočih študentk 

 

Študentke z nastopom niso bile zadovoljne. Pri sebi so opazile veliko napak. M. se je 

zdelo, da so uporabljale preveč sugestivnih vprašanj. Bolje bi bilo, če bi bila vprašanja 

širša in tako bi bili otroci postavljeni v situacijo, kjer bi bilo treba več razmišljati. Bila je 

vesela, kako iznajdljivo so si razdelili ilustriranje zgodbe. Deklice so si zaželele, da pri 

ilustriranju sodeluje tudi ona, zato je morala narisati zadnjo ilustracijo v knjigi. Z. je 

povedala, da ni bila zadovoljna s svojim delom nastopa, saj je situacija ušla izpod 

nadzora in nastala je zmeda. Otroci v njeni skupini so se ji zdeli zelo ustvarjalni, saj sta 

le dva otroka narisala zgodbo pisatelja, ostali pa so jo nadgradili z ilustracijami K. je 

bila zelo zadovoljna s svojo skupino. Otroci so natančno obnovili zgodbo, OPP pa jo 

je še nadgradil. 

 

3.5.2.4 Analiza  

 

V uvodni dejavnosti nastopa so študentke z otroki ponovile kaj primanjkuje knjigi (da 

manjkajo slike in da mora nekaj notri pisati) S pomočjo ilustracij so skupaj obnovili 
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pisateljevo zgodbo. Otroci so samostojno obnavljali zgodbo, zato študentke niso 

zastavile veliko podvprašanj. Otroci so se razdelili v svoje skupine s prepoznavanjem 

lastne naslovnice knjige. 

 

Prva dejavnost osrednjega dela je bila izvedena korektno. Otroci so skupaj s 

študentkami določili ključne dogodke iz njihove zgodbe. V nekaterih skupinah so se 

hitro dogovorili, kdo bo narisal kateri dogodek iz zgodbe. Ujela sem naslednji dialog 

med dvema deklicama: S.: »Jaz bom narisala živali.« B.: »Jaz bom pa narisala 

drevesa.« V eni izmed skupin je morala posredovati študentka, da je dogovor v skupini 

lažje stekel. Izdelava ilustracij je hitro stekla. Ko sem OPP vprašala, zakaj ne riše svoje 

ilustracije za mizo, mi je odgovoril: »Moral sem pogledat sliko, da bom znal narisat 

žabca.« Njegovo razmišljanje se mi je zdelo zanimivo, saj je izstopal z drugačnim 

načinom dela.  Ko so bile ilustracije v skupini izdelane, so jih postavili v pravilni vrstni 

red in nalepili v knjigo. Vsak je nalepil svojo ilustracijo. V okviru druge dejavnosti so 

otroci predstavili svoje knjige. Predstavitve knjig, ki so jih izbrale študentke, so se mi 

zdele zelo primerne, saj so pri predstavitvi sodelovali vsi otroci, tako da je vsak 

predstavil del zgodbe, ki ga je ilustriral. Pri tretji dejavnosti so otroci izdelovali sceno. 

Izdelovanje scene so študentke organizirale v treh skupinah, med katerimi so otroci 

prehajali samostojno. Konstantno prehajanje iz skupine v skupino je povzročalo nemire 

v telovadnici, zato se mi zdi ta način organizacije dela neprimeren. Študentke bi si 

morale izbrati stalno delitev v skupine. Na tak način bi si zagotovile konstantno število 

otrok v skupini in se izognile prehajanju otrok iz ene skupine v drugo. Tako bi bila 

izdelava treh pomembnih scenskih elementov (drevo, travnik, jezero) lažja in hitrejša. 

V skupini, kjer so izdelovali drevo, otroci niso bili zadovoljni in aktivni, saj je študentka 

izbrala neučinkovito vrsto lepila. D. je komentiral situacijo takole: »To pa noče stat gor. 

Grem raje drugam.« Temu otroku je sledilo še nekaj otrok, zato je bila primorana 

posredovati vzgojiteljica, ki je prinesla drugo lepilno sredstvo. Tako so otroci lahko 

dokončali začeto dejavnost. Izdelava travnika in jezera je potekala bolj gladko. »Jaz 

bom izrezala rumene rožice,« se je odločila B., nekateri otroci pa so sami iz papirja 

izrezali želeno obliko rože, drugi so želeli, da jim obliko cvetlice nariše študentka, oni 

pa so jo izrezali in nalepili. V skupini, kjer so izdelovali jezero, so otroci samostojno 

rezali in lepili ter tako ustvarili jezero. Deček S. pa je med izdelavo jezera zastavil 

vprašanje študentki, na katerega si je odgovoril kar sam. »Zakaj imamo dve modri? 

Aha, ta je za tam ko je jezero bolj globoko.«  
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Pri zaključni dejavnosti so si otroci narisali na roke dlančne lutke in jih uporabili v 

poljubni dramatizaciji. Želja nekaterih otrok je bila, da jim lutke narišejo študentke. Igra 

med otroki je stekla hitro in se je nadaljevala še ob odhodu študentk iz skupine. Otroci 

so bili tako zatopljeni v igro, da so se pozabili posloviti od študentk. 
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3.5.3 Analiza poteka tretjega nastopa 

 

3.5.3.1 Potek izvedbe dejavnosti 

 

Nastopajoče študentke so dejavnost začele z dramatičnim odlomkom med žabo, 

pujskom, račko in podgano. S pomočjo lutk so spodbudile deklico, da je predstavila 

svojo izkušnjo z žabcem.  

 

Pri predstavitvi ji je pomagala študentka z branjem zapisa v dnevnik. Dnevnik in žabca 

je predala naslednjemu otroku in se podpisala na seznam otrok, ki so že imeli žabca. 

Spomnile so jih na dejavnosti, ki so jih počeli prejšnji dan. Ker so že izdelali sceno, so 

jih vprašale, kaj še potrebujejo za lutkovno predstavo. V en glas so odgovorili, da lutke. 

Razdelili so se v obstoječe podskupine in se lotili izdelave lutk. Najprej so še enkrat 

prebrali sestavljene zgodbe in si razdelili vloge. Vsak otrok je izdelal svojo lutko. Za 

izdelavo lutk so uporabili tehniko prepogibanja. Otroci se pri svoji spretnosti 

prepogibanja zelo razlikujejo. Nekateri otroci so bili pri tej tehniki zelo spretni, drugi so 

pri njej potrebovali nekaj pomoči s strani študentk. Ko so z zgibanjem papirja končali, 

so na lutke narisali oči in nanje prilepili noge. Ko je otrok izdelal svojo lutko, je takoj 

začel s preizkušanjem.  

 

Tako so nastale nove in dodatne zgodbe med otroki. Zgodba, ki sem jo zasledila. 

Študentka pujsek: »Zakaj imaš tako velike oči, podgana?« 

Otrok: »Ker lahko gledam ponoči.« 

Študentka: »Ponoči? A ti ponoči ne spiš?« 

Otrok: »Ne, ne spim.« 

Študentka: »Ja, kaj pa delaš?« 

Otrok: »Šotor, svoj šotor.« 

Študentka: »Svoj šotor delaš? Zakaj pa potrebuješ šotor?« 

Otrok: »Da lahko kje spim.« 

Študentka: »Zakaj ga ne delaš podnevi?« 

Otrok: »Ker je to veliko dela …« 

 



70 

Ko so končali vsi otroci, se je začela vaja za gledališko predstavo. Otroci so poskusili 

zaigrati igro, ki so jo zapisali. Medtem ko so otroci zgodbe vadili, so jih nekatere 

skupine razširile in poglobile, pri nekaterih je nastala čisto druga zgodba. Le ena 

skupina je zaigrala tako, kot je bila zgodba zapisana. 

 

Ko so bile pripravljene vse skupine, smo se premaknili v »gledališče«, ki ga je 

predstavljala telovadnica. Medtem ko je ena skupina nastopala, so bile druge skupine 

gledalci. Naloga gledalcev je bila oceniti igro skupine, ki je igrala, na barometru. Opaziti 

je bilo iznajdljivost otrok. Prvi skupini je na sceni primanjkovalo sredstvo (šotor), ki so 

ga dekleta uporabila pri vaji, zato je ena deklica popustila svojo lutko in odhitela ponj. 

Medtem pa je druga deklica vzela njeno lutko in igra se je nadaljevala. Deklica se je 

vrnila s šotorom in zgodba se je končala. 

 

Pri lepljenju ocen na barometer so študentkam priskočile na pomoč tudi hospitantke. 

Pri naslednji skupini se je igri pridružila tudi dijakinja (ki je bila na praksi v tej skupini), 

saj so otroci ugotovili, da imajo premalo igralcev. Tudi to skupino so otroci ocenili po 

želji oz. lastnem občutku. Tako sta se predstavili s svojo igro še preostali skupini in 

tudi njiju so otroci ocenili na barometru.  

 

Po ocenjevanju je sledila gibalna igra »podgana, reši me«. Otroci bežijo po prostoru in 

nekdo jih lovi. Ko jih ujame, morajo zaklicati: »Podgana, reši me!« Če se jim podgana 

splazi med nogami, so rešeni, drugače ne. 

 

Po igri je sledil pisateljev konec zgodbe, ki so ga povedale študentke s pomočjo žabca. 

Pomagale so si z ilustracijami. Otroci so pozorno poslušali konec zgodbe. Po koncu 

pravljice so ocenili še pisateljev konec zgodbe. 

 

Zaradi pomanjkanja časa se dekleta niso pogovorila o njihovih ugotovitvah in 

postavitvah na barometru, kar pa bi bilo potrebno. Ob prihodu v igralnico so se razdelili 

po skupinah, v katerih so se pogovarjali o vprašanjih, s katerimi so spodbujale 

razmišljanje in primerjanje pri otrocih. Pri nekaterih situacijah so želele doseči tudi 

otrokovo vživljanje v dano situacijo in sočutje. Njihova uspešnost se je razlikovala od 

skupine do skupine. Nekateri otroci so bolj aktivno odgovarjali na vprašanja, drugi 

manj. Presenetilo me je, da so kljub temu vsi sodelovali. Skupine so se na svoj plakat 
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izražale na različne načine, tako z risanjem kot s pisanjem. Zanimive trditve so zapisali 

na plakate. Študentke so se od otrok poslovile s pomočjo lutk. 

 

3.5.3.2 Mnenje mentorja – vzgojitelja 

 

Vzgojiteljica je študentke pohvalila za delo, ki so ga opravile. Pri otrocih so zbudile 

veliko domišljije in tako nadgradile zgodbo, ki so jo prvič sestavljali otroci. Pri tem 

nastopu si je vzgojiteljica zaželela večjo vključenost hospitantk, saj bi se tako 

nastopajoče izognile pospravljanju in tako pridobile več časa za delo z otroki. 

 

3.5.3.3 Mnenje nastopajočih študentk 

 

M. se je v svoji skupini počutila zelo dobro. Zdelo se ji je, da so otroci imeli prenatrpan 

urnik, preveč dejavnosti. Želela si je več časa posvetiti igri z lutkami, v kateri so otroci 

tudi uživali. Tudi D. se je zdelo, da so morali izpeljati preveč dejavnosti za en nastop. 

Sama bi ta nastop raztegnila na dva dni in tako otrokom omogočila več časa za 

pogovor in gledališke predstave. S. je ugotovila, da so premalo pozornosti posvetile 

barometrom. Res je bilo, da so se otroci lahko odločili za želeno možnost, a je za 

evalvacijo in razgovor o odločitvah zmanjkalo časa. Pri zadnji dejavnosti se je L. 

odločila, da zaposli vse otroke. Otroci, ki niso sodelovali in odgovarjali na vprašanja, 

so svoje odgovore upodobili v obliki risbe. 

 

3.5.3.4 Analiza 

 

Uvodno dejavnost tretjega nastopa so študentke začele z (po mojem mnenju) odlično 

uvodno dramatizacijo. Pri dramatizaciji so uporabile papirnate lutke. Vsaka študentka 

je prevzela vlogo ene živali iz zgodbe Žabec in tujec. S pomočjo kratke dramatizacije 

so se predstavile otrokom in tako v otrocih spodbudile zanimanje za dramatizacijo. 

Zanimanje otrok so z dramatizacijo tako zelo pritegnile, da so jih prosili za lutke kar 

sami od sebe. Po dramatizaciji so se tako razdelili v obstoječe skupine, v katerih so se 

s pomočjo študentke dogovorili, kateri otrok prevzame vlogo katerega nastopajočega 

lika. Ko so bile vloge razdeljene, je vsak otrok izdelal svojo lutko. Največjo težavo pri 

izdelavi lutke je otrokom predstavljala zgibanje nog in rok (sprednje in zadnje okončine) 
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v »harmoniko«. Ko so bile lutke izdelane, so otroci začeli z dramatizacijo. Študentke 

so z otroki izdelale še dodatne scenske rekvizite in vaja v vsaki skupini se je začela. 

 

S prvo dejavnostjo osrednjega dela so otroci začeli v trenutku, ko je bila njihova lutka 

izdelana. Ne le da so vadili dramatizacijo sestavljene zgodbe, temveč so to zgodbo 

istočasno v procesu dopolnjevali. Vsaka skupina je predstavila dramatizacijo svoje 

zgodbe ostalim skupinam in označila svoje mnenje o dramatizaciji drugih skupin na 

barometru. Nekateri otroci so svojo označitev tudi komentirali. »Všeč mi je bilo, da so 

šli smučat v Avstrijo. Mi gremo včasih tudi,« je svojo opredelitev obrazložila deklica. V. 

pa je svojo odločitev obrazložil takole: »Jaz sem dal, da mi je bila všeč, ker so šli v 

Afriko.« Označevanje na barometrih je bilo slabo organizirano. Otroci so se prepirali 

za vrsto in svoje znake. Bolje bi bilo, če bi vsaka skupina znak za označevanje mnenja 

dobila pri svoji študentki. Otroci bi označevali svoje mnenje v vrstnem redu ena skupina 

za drugo, tako bi ta proces potekal hitreje in bolj organizirano. V okviru druge dejavnosti 

so študentke s pomočjo PowerPoint predstavitve otroke seznanile z koncem zgodbe, 

kot si jo je zamislil pisatelj. Otroci so z zanimanjem prisluhnili pisateljevi zgodbi. Zgodbi 

je sledilo označevanje mnenja o tej zgodbi. Ponovno je nastala zmeda in otroci so se 

prepirali za vrstni red označevanja. Nastalo situacijo bi tudi v tem primeru rešila z že 

omenjeno rešitvijo. V okviru tretje dejavnosti so se otroci s pomočjo študentk soočili z 

različnimi vprašanji. Kritično so ocenili različne družbene predsodke in razmišljali o 

medkulturnem življenju skozi zgodbo Žabec in tujec. Skupaj s študentkami so izdelali 

plakat. Mnenja otrok so bila zelo različna. Na zastavljena vprašanja so otroci podali 

naslednje odgovore: 

 

Vprašanja, s katerimi spodbujamo razmislek o možnih rešitvah sporov: 

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

- »Ker so bili prijatelji s podgano.« 

 

Vprašanja, ki spodbujajo razmislek o stereotipih in predsodkih: 

Zakaj je pujsek rekel, da je podgana grda in umazana? 

- »Pujsek je menil, da bo podgana nekaj ukradla, ker je bila tujka.« 

- »Pujsek je jezen na podgano, ker ni vedel, da je čista.«  

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

- »Račka to reče, ker misli, da je podgana umazana.« 
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Kakšna je bila podgana v resnici? 

- »Čista, prijazna.« 

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

pujskove goreče hiše in rešila zajčka iz reke? 

- »Če ne bi pogasila požara, ne bi bili prijatelji, ker prijatelji si pomagamo.« 

- »Živali bi jo sprejele, ker bi žabec povedal.« 

 

Vprašanja, ki spodbujajo razmislek o pojmih in predstavah: 

Kdo je tujec? 

- »Podgana je tujec, ker nima doma.«  

- »Tujec: živi v tuji državi, je meso (npr.leva …).« 

- »Tujec je tisti, ki pride od daleč, ki ga ne poznamo.« 

- »Tujec je navaden človek, ki živi v drugi državi.« 

- »Tujec je tisti, ki ga ne poznamo.« 

- »Tujec je tisti, ki je potoval po svetu.« 

- »Tujec je tisti, ki je prvič videl svet.« 

- »Če pride tujec, ga lepo sprejmemo.« 

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

poznal? 

- Strah je, ko vidiš duha. 

- Strah je, ko zakričiš. 

- Bojim se teme, ko grem po gozdu. 

- Bojim se, ko vidim volkove in lisičje oči. 

- Bojimo se teme, parkeljnov, podgane z rdečimi očmi. 

- Jaz se ne bojim teme, ker imam lučko. 

Kdo je drugačen?  

- Drugačen je ptiček. 

 

Vprašanja, ki sprožajo vživljanje in sočutje: 

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

- »Če bi šle v skupino mišk, bi bile tujke, ker nismo iz te skupine.« 

Kako bi se počutil? Kako bi se obnašal?  

- »Skrila bi se, ostala bi na mestu, da bi mislili, da sem kip.« 
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Kaj storite v vrtcu, če se sprete? Zakaj sploh pride do spora? 

- »Če se skregamo, se pogovorimo.« 

- »Ko se skregamo, se pobotamo.« 

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

- »Pomaga nam vzgojiteljica.« 

- »Povem vzgojiteljici in se zmenimo ali ona reši. Vzgojiteljica da kazen, če je 

otrok poreden, pove, da naj se lepo igra.« 

 

Tako kot so različni otroci, so različni tudi njihovi odgovori na zastavljena vprašanja. 

Študentke so nastop zaključile s predstavitvijo plakatov. Pri tem ocenjujem kot dobro 

plat, da so otroci dobili možnost spoznavanja mnenja drugih otrok. Študentke so 

otrokom razložile, da se naša mnenja razlikujejo, a kljub temu niso napačna, le 

različna, tako kot smo si različni tudi mi sami, a smo kljub temu del enotne skupine, v 

kateri se igramo, se učimo in sklepamo prijateljstva. Plakate so skupaj obesili na steno 

in Študentke so se od otrok poslovile, potem ko so skupaj obesili plakate na steno. 

Tako so si otroci kasneje še večkrat lahko ogledali plakate.  

  



75 

3.5.4 Analiza poteka četrtega nastopa 

 

3.5.4.1 Potek izvedbe dejavnosti 

 

Študentke so svoj nastop začele z žabcem, ki je otroke spremljal skozi vse nastope. 

Predstavili so se eden drugemu. 

 

Dejavnost se je začela z označevanjem počutja na barometer. Najprej so to označile 

študentke, nato še otroci. Ker nastopajoče niso bile dosledne pri navodilu: »Ko 

označite svoje občutje, se usedete,« se je zgodilo naslednje: otroci, ki so svoje delo že 

opravili, so lahko vplivali na odločitev ostalih otrok. Po označitvi je bil na vrsti otrok, ki 

je imel doma žabca, za opis njunih dogodivščin. Predstavitev je potekala z branjem 

dnevnika. Po končani predstavi so naredili analizo barometra. 

 

Bolje bi bilo, če bi dekleta najprej izvedla predstavitev žabčevega dnevnika, nato s 

pomočjo žabca označitev trenutnega počutja na barometru, kateremu bi sledila 

analiza, ki so jo opravile z otroki. 

 

Otroci so dekletom razložili, zakaj so se tako odločili. Nekateri odgovori so bili: zato, 

ker sem dobre volje, ker je lepo vreme, ker ste prišle ve in podobno. Otroke so 

opozorile na razlike in podobnosti. Tako so otroci iz ene dejavnosti z razmišljanjem 

prišli na drugo. Ugotovili so, da ni prav nič hudega, čudnega ali napačnega, če se med 

seboj razlikujemo. Razdelili so se v skupine, tako da so nastopajoče istočasno izvedle 

dve dejavnosti. 

 

Ena skupina je obrisovala svoje telo. Nekdo od para se je ulegel na papir, drugi pa ga 

je obrisal. Tako je nastala telesna lutka. Nekateri otroci so bili takoj zadovoljni s svojim 

obrisom, nekaj dečkov pa ne, zato so skupaj s študentko ponovili delo in ga ponovno 

obrisali, s čimer so bili zadovoljni. 

 

Druga skupina je risala portrete. Za pregrado so uporabili knjige, ki niso bile najbolj 

izviren izbor za pregrade. Morda bi bilo bolje, če bi uporabile prazne barvne mape, ki 

bi lahko vsebovale odsevni papir. Tako bi otroci lahko ali risali svoj obraz ali se 
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opazovali. Pri risanju portretov so se otroci namreč različno osredotočali na izvajanje 

same dejavnosti,. 

 

Ko so narisali obrise telesa, so pogledali in jih primerjali med seboj po podobnostih in 

različnostih. Otroci so ugotovili, da se razlikujejo po velikosti glave, obrisih rok. Podobni 

pa so po tem, da so vsi podobno veliki. Medtem je prva skupina dokončala svoje 

portrete in otroci so ugibali, čigav je kateri portret. 

 

Nato sta se skupini zamenjali. Skupina, ki je risala portrete na hodniku, se je vrnila v 

igralnico, skupina iz igralnice pa je odšla na hodnik. Začelo se je opazovanje in risanje 

portreta na hodniku ter obrisovanje teles v igralnici. Nastali so zelo zanimivi obrisi teles 

in portreti. Otroci so se pri delu smejali, saj jim je bilo zelo zanimivo, nekatere je 

obrisovanje tudi žgečkalo, mi je pojasnila deklica. 

 

Pri risanju portretov skupine na hodniku je bilo zanimivo, kako je deček svojega 

umetnika opozarjal na detajle in razlike, ki jih ima sam in se po njih razlikuje od ostalih. 

Njegov prijatelj je torej risal po navodilih in ne po lastnem opazovanju. Res, da je tako 

otrok svojemu prijatelju pomagal, a hkrati onemogočil, da do istih zaključkov pride sam. 

Ravno zaradi tega dogodka sem v predhodni evalvaciji že podala rešitev te situacije s 

tehniko avtoportreta, torej drugače zastavljeno dejavnost. Dekleta so situacijo rešila 

tako, da so tudi modelom dala list papirja, na katerega se je otrok izražal po želji. Ko 

je skupina, ki je obrisovala telesa, svoje delo končala, so izrezali svoje portrete in jih 

nalepili na svoj obris telesa. Otroci so se smejali, ko so lepili svoje portrete na svoj 

obris, saj so ugotovili, da je portret manjši od realne velikosti glave. 

 

Ko je skupina na hodniku končala svoje delo, so se vrnili v igralnico, da bi si ogledali 

obrise teles, svoj portret izrezali iz papirja in ga nalepili na svoj portret. Študentke so 

bile zaradi časovne stiske prisiljene izpustiti eno dejavnost, to je bila dejavnost novo 

ime, nov poklic, ki pa so ga otroci izvedli s pomočjo vzgojiteljice v nadaljevanju tedna. 

 

Nato so se ponovno usedli v krog in med seboj so primerjali svoje lutke. Ugotovili so, 

da je vsaka lutka posebna in edinstvena. Nato so se odpravili na čarobni vlak, ki se je 

najprej ustavil v deželi dečkov. Tako so vsi dečki izstopili iz vlaka. Vlak je nadaljeval 
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pot in tudi dečki so se mu priključili, da ne bi zamudili ostalih dežel. Sledile so še dežela 

nindž, telovadbe, sladoleda, deklic, dolgih las, tišine in podobno. 

 

Otroci so se med potovanjem prepirali za vrstni red in se potiskali, študentke pa se na 

nevarne situacije niso odzvale. Svoj nastop so zaključile z gledališko igro. Otroci so se 

posedli na blazino, nastopajoča žabec in pujsek pa sta začela z medsebojnim 

dialogom. 

 

Ž: »Pozdravljen, pujs.« 

P: »Živijo, žabec.« 

Ž: »Veš, imam eno težavo. Ne spomnim se imen vseh otrok.« 

P: »Joj, žabec, potem pa jih moraš zelo, zelo dobro opisati, da ti bodo otroci lahko 

pomagali.« 

Ž: »Poznam punčko, ki ima dolge oranžne lase. Na obrazu pa ima nekaj pegic. Kako 

ji je že ime?« 

P: »Najbolje je, da otroke prosiva za pomoč. Kdo bi bil to, otroci?« 

 

Tako je na vrsto prišlo kar nekaj otrok in otroških opisov. Lepo bi bilo, če bi na vrsto 

prišlo več otrok oziroma vsi otroci, saj so otroci aktivno sodelovali in komaj čakali na 

naslednji opis otroka. 

 

3.5.4.2 Mnenje mentorja – vzgojitelja 

 

Pri četrtem nastopu je bila mentorica mnenja, da bi bilo bolje, če bi dejavnost risanja 

telesne lutke izvedli v telovadnici, saj bi otroci imeli več prostora tako za risanje kot za 

primerjanje obrisov. Vzgojiteljici se je zdela zelo dobra rešitev, da so otroke razdelile v 

dve skupini. Tako so študentke otrokom omogočile aktivno udeležbo v dejavnostih. 

Zmotila jo je pregrada iz knjig. Lahko bi poskrbele za bolj nevtralno pregrado. Ker so 

bili obrisi pri portretih slabši, bi bilo bolje, da bi namesto barvnih svinčnikov uporabile 

navaden svinčnik. Zelo dobro izveden je bil konec četrtega nastopa, saj so s pomočjo 

lutkovnega gledališča študentke pridobile pozornost otrok in njihovo sodelovanje. 

Dobro bi bilo, da bi na vrsto za ugibanje prišlo več opisov, saj bi otroci lahko dalj časa 

opazovali, se primerjali in ugotavljali rešitve podanih ugank. 
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3.5.4.3 Mnenje nastopajočih študentk 

 

M. je bilo med nastopom zelo strah. Ta dan je bilo veliko otrok, ki so prehajali iz skupine 

v skupino. Posledica prehajanja je bila, da je en otrok ostal brez portreta, kar pa so 

potem popravile. K. se je zdelo, da so si zastavili preveč ciljev. Vesela je bila, da so 

speljali večino. Ostale študentke so bile enakega mnenja – otroci so imeli premalo časa 

za dejavnosti, kar pa se je poznalo pri njihovi udeležbi. 

 

3.5.4.4 Analiza 

 

V uvodni dejavnosti nastopa so se študentke in otroci ukvarjali s svojimi čustvi. Najprej 

so svoja občutja na podlagi trenutnega razpoloženja označili na barometru. Na 

vprašanje študentk, zakaj so se odločili za tako označitev, so otroci odgovarjali, ker jim 

je tako pač všeč. Študentke so otroke razdelile v dve skupini. Ker v eni skupini ni bilo 

parno število otrok, je tej skupini na pomoč priskočila ena izmed študentk na hospitaciji. 

Obe osrednji dejavnosti sta potekali v dvojicah. 

 

Pri prvi osrednji dejavnosti so otroci izdelali telesno lutko s pomočjo drugega otroka. 

Otroci, ki niso vajeni dela v paru, so bili tokrat postavljeni v vlogo: Če želim zmagati, 

moram pomagati in tako zmagava oba. Večina otrok je bila zadovoljna z delom 

prijatelja oziroma z obrisom svojega telesa. »Nariši me tako, da bom cela na listu« je 

svojo prijateljico usmerjala S., medtem ko je V. prosil prijatelja: »Bodi previden, to me 

pa žgečka.« Le neki deček z obrisom svojega telesa ni bil zadovoljen, saj ga je 

poimenoval zmazek. Študentka mu je ponudila pomoč pri ponovnem obrisovanju 

telesa. S tem obrisom je bil zadovoljen. Na mojo pobudo smo oba obrisa primerjali in 

ugotovili, da je prvemu obrisu manjkal le natančen obris nog. Ko smo to dopolnili sta 

bila oba obrisa enaka. Otroka je študentka opozorila na njegovo ravnanje ter ga 

usmerila v čustva prijatelja. Ko se je zavedel svoje napake, se je svojemu prijatelju 

opravičil zaradi svojega ravnanja. Tako je bil rešen konflikt in dokončan obris telesne 

lutke končan. Vsak otok je svoj obris telesne lutke izrezal iz papirja.  

 

Pri drugi osrednji dejavnosti so otroci risali portrete prijateljev. Najprej je bil en otrok 

model in drugi umetnik, nato pa sta vloge zamenjala. Modelu je bila med portretiranjem 

na voljo poljubna literatura za branje. Medtem ko so modeli brali knjige, sem zasledila 
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razmišljanje risarke takole: »Kakšen ima nos … Aha. Tukaj so obrvi, …« Ko je vsa 

skupina končala s portretiranjem, so s prepoznavanjem narisanih lastosti iskali lastnike 

portretov. Pri tem so bili zelo uspešni, saj so pravilno določili vse portrete. Na koncu je 

vsak lastnik portreta svoj portret izrezal in ga prilepil na svojo telesno lutko. Tretjo in 

četrto osrednjo dejavnost študentke niso izvedle zaradi časovne stiske. Te dve 

dejavnosti je izvedla vzgojiteljica med tednom. Na ta način so lutke oživele, dobile novo 

ime, poklic in oblačila. V trenutku, ko so bile lutke izpopolnjene, so jih otroci odnesli 

domov. Naloga otrok v okviru pete dejavnosti je bila, da se pravilno razporedijo glede 

na dano lastnost. Otroci so študentkam podali svoje želje glede čarobnih mest v 

čarobni deželi. Predlagali so deželo deklic, dečkov, princesk, nindž, sladkarij in tako 

dalje. Glede na razpoloženje otrok so študentke dodale še deželo tišine, deželo 

drugačnih in deželo smeha. Otrokom je bila všeč ta igra, saj so v njej aktivno 

sodelovali. 

 

Študentke so nastop zaključile z dialogom med žabcem in pujskom. Žabec je v deželi 

čudes pozabil imena otrok v skupini, zato je otroke prosil za pomoč. Glede na žabčev 

opis otroka so otroci ugotavljali, čigav opis je bil podan. Otroci so zelo pozorno 

poslušali opise otrok in zelo hitro uganili pravilno osebo. Škoda se mi je zdelo, da sta 

študentki podali le pet opisov otrok. Otroci so bili nezadovoljni, ker niso prišli na vrsto. 

Deček je rekel: » Ni pošteno. Žabec je bil že pri meni doma. Dobro me pozna, a ni 

podal mojega opisa.« 
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3.5.5 Analiza poteka petega nastopa 

 

3.5.5.1 Potek izvedbe dejavnosti 

 

Nastop smo študentke začele v krogu. Najprej je svojo izkušnjo z žabcem predstavil 

deček M. Po predstavitvi žabčevega dne smo se otrokom predstavile še študentke. 

Študentke so otroke povabile k igri »viseči most«. Najprej so se v igri preizkusile same 

in tako otrokom demonstrirale pravila. 

 

Bolje bi bilo, če bi dejavnost zastavile takole: »Žabcu je podgana povedala veliko 

zanimivih dogodivščin, med drugim tudi to. Nekega dne sem želel priti iz enega hriba 

na drugega. Vendar ni bilo druge poti, kot da prečkam star viseči most, pod katerim 

teče reka, v kateri plavajo krokodili. Na mostu so bile različne ovire, ki sem jih moral 

prestopiti.« Med zgodbo bi lahko dekleta demonstrirala prehode. Mogoče na tak način 

otroci ne bi pri igri imeli takih težav, saj sta bila v igri prehajanja uspešna le dva otroka. 

Ostali otroci pa so prosili za našo pomoč, tako da so se pri prehajanju prijeli za naše 

roke. Po nekaj menjavah smo nadaljevale z drugo dejavnostjo. Najprej smo se 

pogovarjali o razlikah med nami. Nato pa smo otrokom pokazale naš planet in jih 

povprašale, kdo vse živi na Zemlji. Odgovor je bil, da mi. Skupaj smo ugotovili, da 

živimo na istem planetu, pa se tako razlikujemo med seboj. Simbolno je vsak otrok 

izbral sličico, jo podpisal in prilepil na planet. Organizacijsko se situacije nismo lotile 

najbolje, bolje bi bilo, če bi otroci naredili kolono, si najprej izbrali sličico, nato pa jo 

eden po eden nalepili na plakat Zemlje. Študentke so z otroki ponovno oblikovale krog 

in nadaljevale z naslednjo dejavnostjo. Na sredino kroga smo postavile štiri različne 

globuse, otroci pa so si jih ogledali. Ugotovili so, da se med seboj razlikujejo. Eden je 

sestavljen iz sestavljank, ostali trije so manjši. Na enem so obarvane le celine, na 

drugem z isto barvo kopno. Najprej smo na različnih globusih poiskali Evropo, nato pa 

še Slovenijo. Iskanje Evrope je otrokom predstavljalo manjšo težavo, vendar so jo z 

našo pomočjo le našli. Ko smo našli Evropo, nam iskanje Slovenije ni predstavljalo več 

take težave. Na sredino kroga smo nato prinesle zemljevid Slovenije. Otrokom je bil 

zemljevid Slovenije poznan, saj ko smo jih vprašale, kje so Gorenjska, Dolenjska, 

Primorska in Štajerska, so vedeli. Presenetil nas je deček, ki je natančno poznal, kje 

na zemljevidu je katera regija. 
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Študentke smo predstavile tri regije in tri narečja, ki so se otrokom zdela zelo zanimiva. 

Najbolj jim je bilo všeč prekmursko narečje, saj ga niso razumeli. Nekateri otroci so 

celo ponovili besede, ki jih je uporabila K. in ki jih niso razumeli. Nato smo otroke poslali 

v lov za grbi. Po igralnici so morali poiskati vse predstavljene grbe in pravi grb prinesti 

pravi študentki. V rokah jim je ostal še ljubljanski grb, ki so ga položili na sredino 

zemljevida. Delo se je nadaljevalo z ugankami, kateri grb pripada kraju katere 

študentke, kateremu mestu pripada naslednji grb. Zadnji grb je bil slovenski grb. Z 

otroki smo ugotovili, kaj pomenijo simboli v grbu in ali imamo vse simbole res v 

Sloveniji. Nato so se otroci usedli za mizo, da bi narisali svoj grb. Zaradi slabih navodil 

ta dejavnost ni najbolj uspela. Situacijo smo reševale z dodatnimi individualnimi 

navodili in tako dobile zelo različne grbe. Grbe otrok smo prilepili na plakat, ki 

predstavlja nov grb skupine Veverice. 

 

3.5.5.2 Mnenje mentorja – vzgojitelja 

 

Vzgojiteljici se uvodna igra ni zdela težka, tako kot študentkam. Dobro se ji je zdelo, 

da smo dejavnost demonstrirale in ne samo podale verbalna navodila. Pri dejavnosti 

s sliko Zemlje bi se lahko bolj osredotočile na podobnosti in razlike. Mogoče bi lahko 

omenile vse prebivalce Zemlje. K. je naredila napako, ko je podala navodilo, naj se 

otroci nalepijo na plakat. Otroci te starosti še dobesedno prepoznavajo pomen besed 

in besednih zvez, zato jih je navodilo zmedlo (niso nalepili sebe, temveč simbolno 

sliko). Zelo je bila zadovoljna z dejavnostjo, ki je vključevala globuse. Otroci so tako 

imeli možnost na različnih globusih poiskati svojo celino in državo. Študentke smo 

prehitro prešle na risanje.  

 

3.5.5.3 Mnenje nastopajočih študentk 

 

Vsem nastopajočim študentkam se je uvodni del zdel zelo zahteven. K. je bila 

presenečena nad poznavanjem grbov s strani otrok. Sama sem bila zelo žalostna, saj 

sem v danem trenutku pozabila točna navodila za izdelavo grbov. V dani situaciji sem 

otrokom podala premalo točna navodila, kar pa se je pokazalo v nadaljevanju. V kolikor 

bi dejavnost izvajala še enkrat, bi jo izvedla drugače.  
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3.5.5.4 Analiza 

 

V uvodnem delu nastopa smo se z otroki soočili z igro viseči most. Otroci so spoznavali 

razlike in podobnosti med seboj, tako da so se razvrstili na vrvi po kriterijih, ki smo jim 

jih postavile študentke. Na primer vse deklice se pomaknejo proti vratom … vse deklice 

so se začele premikati k vratom, tako da so stopile z vrvi in šle k vratom ter se tam 

postavile na vrv. Ker otroci niso razumeli ali niso upoštevali navodil, smo jim bile 

študentke primorane po navodilih demonstrirati igro. Nato je igra gladko stekla. Neka 

deklica je bila zelo zainteresirana za igro, medtem ko neki deček v njej ni želel 

sodelovati. Za razlog nam je navedel, da je igra dolgočasna. Kljub našim spodbudam 

ga nismo uspele prepričati v sodelovanje. Menimo, da je kljub temu intenzivno 

spremljal dejavnost, saj je z navodili usmerjal ostale otroke v skupini.  

 

V okviru prve dejavnosti uvodnega dela smo se kot »tujke« predstavile otrokom. 

Najprej smo si skupaj z otroki ogledali različne globuse. »Globus je naša zemlja v 

malem,« je na vprašanje, kaj je to globus, odgovoril deček L. Na naslednje vprašanje, 

kje na globusu najdemo Evropo in Slovenijo, je tudi na ta vprašanje odgovor podal isti 

deček tako: »Veš, Evropa je tam, kjer je škorenj. Škorenj je Italija, zraven pa je 

Slovenija.« Spodbudile smo ga, naj nam vse to pokaže na različnih globusih. Deček 

nam je pokazal na Azijo. Ko smo mu Evropo, italijanski škorenj in Slovenijo pokazale 

na globusu je otrok rekel: » Težko je tukaj najti škorenj, ker je tako majhen, ter na 

vsakem globusu drugačne barve.« Ko smo vsi našli našo državo na globusih, smo 

globuse odmaknili in na sredino kroga razgrnili zemljevid Slovenije. Na zemljevidu smo 

študentke označile svoja mesta z grbi in otrokom povedale zgodbe o nastanku grbov 

v svojih narečjih. Otrok je komentiral narečje ene izmed študentk takole: »Jaz jo nič ne 

razumem. Govori, kot bi bila iz ene druge države. Naj raje pove po slovensko, tako kot 

se pogovarjamo mi vsi.« Drugi otrok je spodbujal drugo študentko, naj še enkrat pove 

zgodbo, da se jo lahko nauči. Tako bo znal povedati beseda riba tudi v drugem 

»jeziku.« Menimo, da so nas otroci z zanimanjem spremljali, saj je neki deček naše 

zgodbe zaključil takole: »Res je, da študentke prihajate iz različnih krajev, ampak se 

igrate z nami in to nam je všeč. Radi imamo, da pridete.« V okviru druge dejavnosti so 

otroci spoznavali in prepoznavali grbe slovenskih mest s pomočjo prezentacije 

PowerPoint. Otroci so ugibali, kateremu mestu pripada kateri grb. Zabavno se jim je 

zdelo vsakič, ko so se zmotili. Med grbi so bili tudi grbi mest, iz katerih prihajajo 
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študentke. Ta mesta so otroci takoj prepoznali. V spomin pa se jim je najbolj vtisnil grb 

Ribnice. Neki otrok je grb komentiral tako: »Poglej ta grb ima pa ribo. To je grb od A., 

to je Ribnica.« V nadaljevanju so otroci narisali vsak svoj grb. Pri tej dejavnosti smo 

študentke slabo podale navodila za risanje grbov, zato so bila potrebna dodatna 

pojasnila. Študentke smo želele otrokom pustiti prosto pot pri izražanju, a smo se 

uštele. Bolje bi bilo, če bi si pripravile predlogo grba, kot je dejavnost načrtovala Nada 

Turnšek (2004a) v svojem gradivu. 

 

Dejavnost smo zaključile s sestavljanjem skupnega grba. Grb skupine smo si skupaj 

ogledali, otroci pa so med seboj primerjali tudi svoje grbe. Grb smo nalepili ob vrata 

pred vstopom v igralnico. Menimo, da so bili otroci kljub našemu spodrsljaju s svojimi 

stvaritvami zadovoljni, saj so si jih še velikokrat ogledali. 
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3.5.6 Analiza poteka dejavnosti žabec spoznava »tuje« okolje 

 

3.5.6.1 Potek izvedbe dejavnosti (dnevniški zapis) 

 

Zaradi pomena vsebine dnevniški zapisi niso lektorirani. Prepisan je originalni zapis 

otrok in njihovih staršev. 

 

Torek, 7. januar 2014 

Moje ime je K. 

Z Žabcem sva se takoj iz vrtca opravila na plavanje. Jaz sem sedela zadaj ne svojem 

sedežu, Žabec pa je bil spredaj privezan na nahrbtniku. 

Žabcu je bil velik plavalni bazen zelo všeč. Na žalost pa ni smel čofotati v njem. V garderobi 

me je čakal eno uro in se zelo dolgočasil. Po kopanju sem se oblekla, očka mi je posušil lase 

in me počesal, ja pa sem počesala Žabca. V avtu sem Žabcu odstopila svoj sedež, sama pa 

sem se usedla na sedež od bratca Tomija. Na poti domov sva poslušala pesmi od Žabčevih 

prijateljev pujso, krokodila in opic. Ko sva prišla domov sem mamici narisala risbo in pojedla 

večerjo. 

Sedaj je še pozna ura in Žabec že komaj čaka, da v postelji spozna moja prijatelja Medota 

in Snupija. 

 

Sreda, 8. januar 2014 

Pozdravljeni, 

Zelo sem bil vesel, da sem lahko jaz domov vzel Žabca. Dan pred tem se ga pozabil v vrtcu 

in sem bil zelo žalosten, da se nisem že prej igral z njim. 

Ker je mamica odnesla Žabca že zjutraj domov me je ta čakal v predsobi, da sem prišel iz 

vrtca. Že na poti domov sva se z mamico pogovarjala kaj bomo počeli z Žabcem. 

Doma sva ga najprej predstavila atku. Žabec je opazoval moje zlaganje kock, potem pa sva 

z mamico igrala monopoli. Žabec je navijal zame in pozorno opazoval, da ne bi kdo slučajno 

pozabil, da mora biti pri igri pošten. Kasneje se nam je pridružil še ati, ki je igral skupaj z mano. 

Ker je monopoli zelo dolga igra smo se odločili, da je čas, da začenjamo pripravljati večerjo. 

Kaj bo za večerjo? PA, PA PALAČINKE. SUPER! Ena od mojih najljubših jedi. Skupaj sva 
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mamici pomagala pri pripravi mase za palačinke. Med tem ko je mamica vse skupaj zelo dobro 

premešala sva midva z Žabcem pripravila ponev in vanju vlila kapljico olja. 

Ooo… kako so bile dobre, mislim da sva jih skupaj z Žabcem pojedla štiri. Po večerji sem 

se še malo poigral, narisal risbico, mami pa napisala nekaj o popoldnevu z Žabcem. 

Žabec me je spremljal pri pripravah na spanje in z mano zaspal. 

           T. 

P.S.: Če obrneš list boš videl, kako sva se z Žabcem sladkala s palačinkami.  

  

Četrtek, 9. januar 2014 

Moje ime je A. Žabec se je na poti domov iz vrtca peljal z mano in spoznal mojo sestrico. 

Doma sva si umila roke, potem pa sem mu pokazala kam pospravim svoja oblačila (obesim 

jih na drevo). Nato sva se z žabcem igrala v dnevni sobi; naredila sva tudi šotor iz blazin. Za 

večerjo sva mamici pomagala narezati hrenovke v hobotnice – bilo je predaj težko. Žabec ni 

zmogel sam. Po večerji naju je s sestrico Žabec opazoval pri kopanju. Gledal je z nama tudi 

risanko, potem pa je z mano zaspal v mamini in očitovi postelji, ker je šla mama na odbojko. 

Odlično sem spala, nobenih groznih sanj! 

Škoda, da te moram že zapustiti, A. Se vidimo. 

 

Petek, 10. januar 2014 

Moje ime je L. 

Danes sem bil zelo vesel, saj je Žabec prišel k meni za cel vikend. Na poti domov naju je 

mami najprej peljala v trgovino po Kinder jajček. 

Zvečer pa sva z žabcem odšla k atiju, kjer bova čez vikend. Najprej smo vsi skupaj odšli v 

trgovino, nato pa še na pico. Ko smo prišli domov, sva z Žabcem pogledala še eno risanko, 

nato pa sva šla z Žabcem spat. 

 

Sobota, 11. januar 2014 
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Danes sva z Žabcem kar dolgo spala, ko pa sva se zbudila, sva gledala risanke. Nato naju 

je ati peljal na sprehod, potem pa je bil čas za kosilo. Po kosilu je šel ati počivat, jaz in Žabec 

pa sva se igrala z lego kockami. Proti večeru pa naju je ati peljal v Šiško v Mercator Center, 

kjer smo šli nabavit nekaj stvari. Tam smo tudi povečerjali, nato pa odšli domov. Preden sem 

odšel spat, me je Žabec opazoval pri kopanju, nato pa smo odšli spat. 

 

Nedelja, 12. januar 2014 

Danes je mo Žabec zadnji dan v moji družbi, zato sem si zaželel, da naju ati odpelje na izlet 

na morje, kar je tudi storil.  

Ko smo se pripeljali do Strunjana, smo odšli na sprehod do plaže, vendar je bil Žabec 

utrujen od poti, zato je ostal v avtomobilu, kjer je počival. Po daljšem sprehodu sva z atijem 

Žabec odpeljala v Lucijo, kjer smo odšli na kosilo. Po kosilu pa sem Žabcu pokazal veliko 

igrišče in lunapark v Portorožu, kjer sva se tudi igrala. Potem pa je prišel večer in čas za 

povratek nazaj v Ljubljano. 

Z Žabcem sva bila tako utrujena, da sva na poti v Ljubljano oba takoj zaspala. Ob prihodu 

v Ljubljano naju je ati zbudil in odpeljal k mamici. Žabec mi je delal družbo pri večerji in kopanju, 

nato pa sva z Žabcem odšla še zadnjih skupaj spat. 

 

Ponedeljek, 13. januar 2014 

Moje ime je T. Danes sem zelo vesela, ker je šel Žabec z menoj domov. Najprej sva šla 

skupaj na telovadbo, kjer smo igrali tenis. Ko sva prišla domov, sva z Žabcem najprej pojedla 

puding. Ko sva se najedla, sva šla na kavč in sva gledala risanko. Ko je bilo risanke konec, 

sva imela večerjo. Po večerji sva si umila roke in odšla v posteljo. Danes bo zelo lepa noč, saj 

me bo Žabec imel ob sebi. Jutri pa pridejo na vrsto tudi drugi otroci. 

 

Torek, 14 januar 2014 

Pozdravljeni! Moje ime je L. in končno jej šel ta mali Žabec z menoj domov. Danes sta naju 

z Žabcem prišli iskat v vrtec mami in sestrica A. Ker je bil deževen da in nismo imeli dežnika s 

seboj smo še E. prosili za vrečko, da ne bi Žabca zmočil dež. Skupaj smo tekli do avta in se 

odpeljali k babici in dedku. Žabec se je peljal z menoj zadaj na sedežu. Med potjo sva mu z A. 

zapela pesmico o majhni Žabici, ki je v vodo skočila. 
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Pri babici in dediju, kjer sem veselo pokazal Žabca sem naredil hiško iz sedežnih blazin 

zanj in še skrivalnico smo se igrali skupaj. Imeli smo pravo zabavo in nismo hoteli domov. 

Mami naju je z A. komaj prepričala, da se mudi domov, ker bo treba napisati še dnevnik za 

Žabca. Pa smo se končno odpravili. Tudi ati je že prišel iz službe domov in sem mu ponosno 

pokazal Žabca. Danes se mi je prav dobro zdelo, da tisti, ki je hotel Žabca me je prosil za 

dovoljenja. 

Pri večerji mi je padel zobek. Žabcu sem razložil, da ga moram v robček zaviti in ga pripraviti 

za zobno miško, ki bo zjutraj, ko se zbudiva nekaj prinesla. 

Nato smo skupaj napisali dnevnik za Žabca in sedaj se odpravljamo spat. Žabec seveda 

danes z mano spi, pa naj A. še tako lepo prosi, ker si želi spati z Žabcem. Lahko noč!  

           L. S. 

 

Sreda, 15. januar 2014 

Živijo! 

Sem A. in Žabčev prihod v našo družino sem že težko pričakovala. Prvo sem mu predstavila 

sestro T., ki me je prišla iskat v vrtec, v avtu pa še mami. Doma sem ga posadila poleg 

novoletne smrečice in pospravila sobo, da se bova oba dobro počutila. Ker zelo rada rišem, 

sem mu v dnevnik narisala risbo, nato pa pokazala svojo posteljo, kjer sva skupaj zložila odejo, 

za katero zjutraj ni bilo časa. 

Iz kuhinje je prihajal čudovit vonj po domačem kruhu, ki ga je mami pravkar vzela iz pečice. 

Še topel kos mi je namazala z maslom, ker pa so se Žabcu tako cedile sline, sva si ga delila. 

Bilo je zelo dobro. 

Ker zunaj ni deževalo, po obedu pa prija sprehod, smo šle z mami, Žabcem in psičko Kalo 

na daljši sprehod. Vrnili smo se že v popolni temi. Čas je bil, da narišem še eno risbo. Žabec 

me je seveda opazoval. No, čas je bil za večerno risanko, potem pa skok pod tuš. Vse skupaj 

naju je utrudilo, zato sva pojedla še en kos kruha z maslom in spila kozarec soka, nato pa sem 

Žabcu povedla pravljico za lahko Noč. Malo se bom še pocrkljala z očitom, ki je prišel domov; 

potem pa greva z Žabcem spat. Da naju v temi ne bo strah, bo nad posteljo gorela mala pisana 

lučka . … in komu bo Žabec jutri delal družbo, … hmmm, mislim, da že vem. 

           A.  
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Četrtek, 16. januar 2014 

Pozdravljeni. 

Danes je Žabec obiskal mene Marka in mojo družino. Ko me je mamica prišla iskat v vrtec, 

se je začudila, kdo sedi poleg mene. Ugotovila je, da je Žabec. Odšla sva po sestrico Klaro v 

vrtec, ta čas pa je Žabec pazil avto. Po vrnitvi iz vrtca je bila Klara zelo začudena, kdo nas je 

pričakal v avtu. Pozno popoldne smo imeli sestrice in jaz, pevske vaje. Žabec je bil 

presenečen, ko je slišal, kaj vse že znamo in kako nam to dobro gre. Videl sem, da bi najraje 

še sam zapel, pa mu je bilo kar nerodno. Po koncu pevskih vaj nas je v avtu pričakal tudi ati, 

ki je bil nad obiskom presenečen. Prišli smo domov in odločil sem se, da bom malo potelovadil. 

Z mano je telovadil, predvsem pa me je opazoval tudi Žabec. Med tem časom se je že 

pripravljala večerja – palačinke. Ati je naribal še čokolado in palačinke so bile izvrstne. Žabec 

si je privoščil tudi malo palačinke. Tako se je najedel, da mi je predlagal, da greva v posteljo. 

Kmalu sva zaspala. Zjutraj sem se hitro oblekel, Žabcu pa so se že cedile sline, ko je zavohal, 

da mami že kuha mlečni zdrob. Pojedli smo, nato pa sem mu prebral še knjigo o Frančku. Čas 

je bil, da se odpravimo v vrtec, šolo in službo. Žabcu sem se zahvalil za obisk. Lepo se imej! 

 

Petek, 17. januar 2014     Z. 

V petek, ko smo v vrtcu sedeli v krogu je Olga rekla Marku, naj se odloči, kateri deklici bo 

dal Žabca. Mark je izbral mene – Z. in Žabec je šel z menoj domov. 

Domov se je peljal v lupinici sestrice V. (ki je ni bilo v avtu). Med kosilom me je počakal v 

avtu, potem pa smo šli plezat na plezalno steno OŠ in gimnazije Šentvid z očkom in sestrico 

Ž. Žabca sem dala za pas in sva skupaj plezala po ripstolu. Potem je Žabec sedel v golu zraven 

naših nahrbtnikov in gledal kako plezam vse do vrha velike plezalne stene v telovadnici. Potem 

smo utrujeni odšli domov spat in ponoči je Žabec prišel k meni v posteljo in se stlačil pod 

blazino. V soboto smo šli na izlet na grd Smlednik, Žabec pa je ostal doma, ker je deževalo. 

Tam je čuval mamico, ki je zbolela. Zvečer smo gledali film o severnih krajih, kjer živijo aljaški 

malamuti (vlečni psi), morski enorogi (kiti), grenlandski morski psi, severni medvedi in rakovičje 

rjavke (ptice), za žabe pa je premrzlo. 

V nedeljo smo počivali, Žabec pa je sanjaril pred televizijo. 

 

Ponedeljek, 20. januar 2014     D. 
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Danes, sem še posebej vesel, ker je pome prišel očka in sestrica I. Skupaj smo vzeli Žabca, 

ki mi ga je dala moja učiteljica Ema. Sestrici I. je bil Žabec takoj všeč. V avtu sem ji ga dal, da 

ga je objela in pobožala. Ko smo prišli domov sem mamici in svojemu bratcu pokazal Žabca. 

Bratec I. ga je objel in ga začel stiskati. Potem smo se skupaj usedli pred televizijo in skupaj 

pogledali par risank. Medtem pa me je mamica božala in tudi mojega Žabca. Potem sva z 

mamico in Žabcem igrala štiri v vrsto. Čeprav je Žabec mamici pomagal, sem jo dvakrat 

zmagal, ona pa mene enkrat. Potem smo povečerjali skupaj z Žabcem. Žabcu je bila večerja 

okusna in dobra, ker moja mamica najboljše kuha. Po večerji nam je moja sestrica I. prebrala 

nekaj odlomkov iz Cicibana. Žabec je vneto poslušal skupaj z nami. Zgodbica mu je bila zelo 

všeč, kakor tudi meni ter očku in mamici. Sestrica nam je pripravila še eno presenečenje, 

predstavo zame in za Žabca. Po predstavi smo se igrali kapitane in še malo žabjih poskokov 

sva naredila skupaj. Žabca sem dal na gugalnico in ga guncal. Postali smo že utrujeni od 

tolikega igranja, da smo se počasi odpravili spat, saj je tudi ura pokazala svoje. Žabcu smo 

zaželeli lahko noč, jaz pa sem ga stisnil k sebi in mu zaželel po svoje: LAHKO NOČ, PA ENO 

BOLHO ZA POMOČ, ČE TE PIČ, PA MENE POKLIČ, PA ENEGA GRILA DA TI MUZIKO 

ZASVIRA, PA ENEGA KRTA, DA TI NOS PREVRTA. 

In Žabec postane zaspan, in počasi zaspi. … 

            D. 

 

Torek, 21. januar 2014 

Pozdravljeni! Moje ime je B. Danes sem zelo vesela, ker bo Žabec šel k meni domov. Oče 

od K. je prišel v vrtec po naju s K. in nas odpeljal na ples. Žabec je šel z nami tudi na ples in 

nas opazoval kako mi plešemo. Po plesu je naju mamica prišla iskat. Pokazala se ji Žabca in 

je bila mamica zelo vesele ker sem dobila Žabca za domov. Žabca je objela in ga pobožala. 

Ko smo prišli domov, mamica pripravila večerjo. Povečerjali smo skupaj z žabcem. Žabcu je 

bila večerja okusna, ker je moja mamica najboljša kuharica na svetu. 

Po večerji sva se z Žabcem usedla pred televizor in sva gledala risanke. Počasi smo se 

odpravili spat, ker sem postala zaspana. Žabcu smo zaželeli lahko noč in sem ga stisnila k 

sebi ter sva zaspala. 

            B.

  

Sreda, 22. januar 2014 
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Živijo, moje ime je N. in danes je bil poseben dan, saj sem ga preživel s svojim novim 

prijateljem … z Žabcem. 

Najprej sem ga predstavil svojemu tatiju, ker me je danes prišel on iskat v vrtec. 

Odpravili smo se na obisk k babici in dediju. Zelo lepo sta ga sprejela. Ponudila sta mu 

kosilo, tako kot tudi meni. Žabec je bil videti vesel. 

Ko pa smo pojedli kosilo, smo se igrali igro »Človek ne jezi se«. Žabec je navijal zame in 

tudi uspelo mu je, saj sem kar nekajkrat premagal babico in dedka. Nato je bila že toliko ura, 

da se je tidi mami vrnila iz službe. Tudi njej sem predstavil našega prijatelja. Počasi smo se 

odpravili proti domu. 

Vozili smo se kar nekaj časa, saj smo kar daleč doma. 

Bilo je že zelo pozno, ko smo prispeli domov, samo še v pekarno smo skočili po rogljičke, 

ker jih najraje pojem zjutraj. No, pa smo doma, pripravil sem se za naslednji dan, nato pa sem 

Žabcu pokazal svojo sobo.  

Bil je vesel, ker je videl, da imam veliko igrač in da imam sobo kar lepo pospravljeno. Žabec 

me je najprej vprašal, kdo je narisal vse te lepe sličice, ki so obešene v sobi. In odgovoril sem 

mu, da sem jih sam narisal, ker zelo rad rišem in ustvarjam. Bilo je že pozno, zato sva hitro 

povečerjala, pogledala še risanko in se odpravila v posteljo. Položil sem ga zraven mojega 

prijateljčka, ki mu je ime Tigerček, da mu bo delel družbo. Tako, zdaj pa hitro spat, ker me jutri 

čaka polno novih dogodivščin. 

            N. H.

  

Četrtek, 23. januar 2014 

Res je, danes se je res zgodilo kar nekaj dogodivščin. Ko sem se zjutraj zbudil, sam 

zagledal, sem zagledal kako se Žabec »carta« zraven mene. Malo sva se pocarkljala, nato pa 

sem se moral pripraviti za vrtec. Žabca sem pustil kar doma. Po vrtcu smo šli na kratek obisk 

k atu in mami, ker sta bolna. Nato sem se z mamico in tatijem odpeljal domov. Prišli smo 

domov in že sta me s Tigrčkom čakala. Takoj sem se odpravil k njima in smo začeli malo 

ustvarjati. Danes sem se odločil, da mu pokažem, kako se iz kartona naredi robot. 

Mamica mi je pripravila nekaj praznih škatel, nato pa sva s tatijem n vnaprej označenih 

mestih izrezala vse potrebno. To sem pripravljal kar nekaj časa. Bilo je že pozno, zato sem 
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samo še pojedel večerjo in skupaj smo se odpravili v posteljo. Sedaj pa mislim, da je čas, da 

Žabec spozna še druge otroke iz vrtca. 

           N. H.  

  

Ponedeljek, 27. januar 2014 

Ati je prišel po mene v vrtec in skupaj z J. smo šli po mamico v službo. Mami sem takoj 

povedala, da imamo obisk doma. Mami je radovedno spraševala in odgovorila sem ji, da 

imamo Žabca. 

Mislila je, da imamo pravega žabca doma. Mami se pokazala mojega Žabca in smo se 

objeli. Potem smo šli v trgovino in Žabec nas je počakal v avtu. Na poti domov smo šli v Mc 

Donald's in Žabec je ponovno pridno počakal v avtu. 

Doma sem Žabcu predstavila moje prijatelje: delfinček, jelenček, medvedek in Ferbi. Vsi 

skupaj smo zvečer zaspali, zjutraj ko sem se zbudila, sem vzela Žabca s seboj v dnevno sobo 

in sva skupaj gledala risanke. 

Pri zajtrku je Žabec objel jelenčka in smo skupaj zajtrkovali. Žabcu smo dali vodo in ni pil. 

Ko smo se igrali Človek ne jezi se, je Žabec igral z menoj. A kljub temu je J. zmagala. Žabec 

je metal kocko. Žabec me je gledal kako sem šivala torbico z mucko. 

Z J. sva poskušali pustne maske in Žabca sva oblekli v zajčka. Jaz sem bila miška. 

Žabca sva gugali v zeleni gugalnici. Ati mi je sprintal pobarvanko in Žabec mi je pomagal 

barvati. 

Zelo sem vesela, da je prišel na obisk Žabec. Zdaj je že čas, da ga vrnem v vrtec, da ga 

tudi drugi otroci spoznajo. 

 

Torek, 28. januar 2014 

Jaz sem T. Sem zelo vedoželen in zelo rad spoznavam nove prijatelje. Vesel sem, da si 

obiskal tudi mene in mojo družino. 

Pričakovali smo te z odprtimi rokami. Najprej naj ti povem, da sem po srcu Primorec, vendar 

s tatijem, mamo in s sestrico V. živimo v Ljubljani. Moja mami pričakuje dojenčka. Veliko časa 

preživim na morju, saj zelo rad plavam in nabiram školjke za raznorazne okraske. Vsak letni 
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čas mi je zelo všeč. Jeseni, ko listje odpade z mojo družino, babi, dedijem in stricem pobiramo 

oljke. Te zanima kako? Obrazložil ti bom … Pod oljčno drevo postavim mrežo ter z grabljicami 

razčesem celotno drevo oziroma krčanjo oljke na mrežo. Nato zvito mrežo z oljkami pretresem 

oz presejem v velike gajbe. Na koncu pa vse skupaj odpeljemo v oljarno, kjer naredijo domače 

oljčno olje. Ker imamo oljčnega olja veliko je v času Božiča naš običaj, da z pranono naredimo 

BAKALA (podobno ribjemu namazu). 

Kot sem omenil, se zelo rad tudi igram. Vsak večer z mojo družino igramo družabne igrice, 

kjer se zelo nasmejimo in pogovorimo o dnevu, ki smo ga preživeli. Na letošnjem smučanju 

sta mi mami in tati kupila družabno igro TIER. Živalice moraš postaviti eno na drugo in paziti, 

da ne padejo na tla. Zelo lepa igrica. 

Ker sva se spoznala, ti bom z veseljem razkazal tudi svojo sobo, kjer te čakajo vse moje 

plišaste igrače. Veseli te bodo tako kot sem bil vesel jaz, ko sem te v vrtu spoznal. 

Žabec, lepo se imej in še naprej spoznavaj veliko prijateljev! Rad te imam. 

           T.  

 

Sreda, 29. januar 2014 

Živijo, jaz sem E. Danes je bil zame zelo lep dan. V vrtec sta naju z bratcem J. pripeljala 

babi in dedi. Od prijatelja T. sem dobila tebe, Žabec. Zelo sem se razveselila. Popoldne si šel 

z nami v trgovino, kjer sem si izbrala darilo za rojstni dan – obleko za princesko. Zelo je lepa, 

roza barve in dolga, za prave male princeske. Potem smo šli na srečanje v mojo bodočo 

osnovno šolo Franca Rozmana Staneta. Mari in J. sta poslušala predstavitev, jaz pa sem šla 

z otroci in učitelji sama v učilnico, kjer smo risali na lesene ploščice. Ploščico sem vzela s seboj 

domov in mami jo bo obesila na steno. 

Takoj po prihodu domov sem se preoblekla v princesino obleko. J. si je izbral risanko in 

skupaj smo jo gledali. Ti, Žabec, si sedel pri meni v naročju in čisto tiho z nama gledal risanko. 

Mislim, da si bil že zaspan. 

Zelo sem vesela, da sem te spoznala. Upam, da si se pri nas imel lepo, jutri pa te bom dana 

enemu od svojih prijateljev. 

Lahko noč! 
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Četrtek, 30. januar 2014 

Zdravo! Moje ime je M. Komaj sem dočakal dan, dan, ko bom oz. sem lahko Žabca vzel s 

seboj domov. 

Danes je še prav poseben dan. Sneži že cel dan, zato sem komaj čakal, da se z Žabcem 

odpravim sankat. Spravil sem ga k sebi pod bundo, da mu je bilo prijetno toplo in tako sva se 

skupaj spuščala po belih strminah, se kepala in metala po snegu. 

Potem sva odhitela domov, se hitro preoblekla in odpravili smo se na predstavo JAKA 

SRAKA. Na predstavi sem srečal tudi T., T., K. in A.. Najbolj zanimivo mi je bilo, ko je SRAKA 

JAKI ukradla elektriko, polžku hišico in ribiču ribo. Tudi Žabec je bil nadušen nad predstavo. 

Ko smo prišli domov, sva z Žabcem povečerjala in mamica nama je dovolila, da sva lahko še 

pol ure gledala film FREE WILLY. Dan je minil kot bi mignil. Oba sva bila še zelo utrujena, zato 

sva se odpravila spat. Zelo sem vesel, da sem te spoznal moj dragi Žabec.Jutri pa te bom dal 

enemu od mojih prijateljev.  

Rad te imam, ŽABEC. Lahko noč!  

 

Petek, 31. januar 2014 

Zdravo! Moje ime je N. Danes je šel Žabec z menoj domov, kjer je spoznal mojo družino. 

Skupaj sva se igrala »Človek ne jezi se«. Žabec je zmalal. Zvečer pa sva skupaj z M. mojo 

malo sestrico, pogledala dve risanki, potem pa sva šla skupaj spat. 

 

Sobota, 1. februar 2014 

Po zajtrku sva z Žabcem najprej sestavljala Kitty sestavljanko, potem pa sva šla z mami 

skupaj ven na sneg. Pripravili smo si že smučke, ker sem hotela Žabcu pokazati, kako tečem 

na smučeh, ampak sneg je bil preveč zmrznjen. Smučki sta se mi kar naprej zatikali. Zato sem 

Žabcu raje pokazala moj snežni grad in našega snežaka, ki je imel na glavi veliko kopico novo 

zapadlega snega. Bil je zelo smešen. Popoldne smo skupaj z Žabcem pekli moje najljubše 

pecivo – marmornati kolač. M. je spekla kolač v obliki kroga, jaz pa v obliki srca. Ko so se 

kolački spekli, smo se tudi skupaj slikali. 

Po večerji sva šla z mami v trgovino. M. je morala žal ostati doma, ker je bila bolna. Ati jo 

je čuval. 
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Nedelja, 2. februar 2014 

Dopoldne smo vsi navijali za našo Tino Maze. Na žalost je naredila napako. Popoldne pa 

smo šli na obisk k moji prijateljici N., kjer smo se igrali v šotoru sredi dnevne sobe, pomagal 

pa mi je tidi risati vile. Pred spanjem sva pogledala še Tutitu risanke. Jutri pa nazaj v vrtec. 

»Rada te imam Žabec.« 

 

28. januar 2014 

Živjo.  

Moje ime je V. Moj najlepši dan mi je všeč torek, ker grem na park in se igram s prijateljem in 

se zabavam skupaj in se igram z lego kocke in se tudi z niga in meni mi je najlepši dan torek, 

ker se velik zabavam in to dan ne bom nikoli pozabila. 

Pismo od V.! 

 

Sreda, 5. februar 2014 

Moje ime je U. Danes je Žabec šel z menoj domov. Ati je bil zelo presenečen, ko je zagledal 

Žabca. Pred vhodom v blok, smo slišali zvok motorne žage. To so gili gasilci iz Gasilskega 

društva Šentvid, ki so odstranjevali polomljeno drevje in veje. Delo gasilcev je zelo nevarno. Z 

varne razdalje sva z Žabcem občudovala gasilce pri njihovem delu. 

Ko sva prišla domov, sam mu pokazal svoje igrače. Všeč so mu bile vse moje igrače, najbolj 

pa LEGO CHIMA krokodil. Pozorno me je opazoval, ko sem pobarval papagaja. 

Mami nam je iz knjige Slovenske ljudske pravljice prebrala Pravljico o Pastirčku. Upam, da je 

Žabcu bilo všeč pri meni in da bo še kdaj prišel na obisk. 

            U. 

 

Petek, 7. februar 2014     D. 

Danes sem zopet dobil Žabca za čez vikend. To smo bili presenečeni doma, ko smo ga 

zagledal. Toda, ko sem jedel večerjo, sem mami potožil, da me boli trebuh in da ne morem 
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več. Mamica je takoj opazila, da je nekaj narobe in me potipala po čelu, ter ugotovila da imam 

zopet vročino. Dala mi je sirup proti vročini, obkladke na čelo, trebušček in mokre nogavice, ki 

niso niti malo prijetne. K sebi sem stisnil Žabca in vedel, da mu je žal zame kakor tudi mojim 

domačim. Potem sem zaspal. 

 

Sobota, 8. februar 2014 

Zgodaj zjutraj me je zbudil jok mojega bratca I. Očka in mamica sta ga vzela v svojo spalnico, 

in tudi meni in sestrici sta dovolila, da se uleževa na posteljo. Skupaj smo se nekaj časa igrali 

z bratcem, potem je mami odšla do kuhinje in nam začela pripravljati zajtrk. Pa je zadišalo po 

počenih kunelonih. Moja sestrica jih ima najraje. Jaz pa nisem mogel dosti jesti, ker sem bil še 

slaboten zaradi vročine, ki sem jo preboleval od petka. Toda mami je vztrajala, in mi govorila, 

da moram jesti, da se bom pozdravil. In res bilo mi je mnogo bolje, ko sem jedel, čeprav malo 

na silo, pa sem se začel igrati z Žabcem in bratcem I. Žabec je skakal iz mojih rok v bratcove, 

toda bratec ga ni znal lepo vrniti k meni, da je Žabec padel in se udaril. Pa sem ga potolažil, 

tudi mamica ga je tolažila. Sestrica nam je prebrala knjigo o »Potovanju malega čevlja«. Zelo 

nam je bila všeč, tudi Žabcu, ki je pozorno poslušal. Potem smo pogledali par risank skupaj, 

in odšli spat. 

 

Nedelja 9. februar 2014 

Danes zjutraj, ko smo se zbudili nam je očka prižgal televizijo in nama s sestrico našel risanke 

na mojem priljubljenem, »Minimaxu«. 

Tudi Žabec je gledal z nami in užival ob risankah, medtem pa je mamica skuhala kavico zase 

in očka in tudi onadva sta gledala z nami risanke in s3 vmes tudi kaj pogovarjala. Potem je 

odšla mamica do štedilnika in spekla veliko palačink. Jaz sem jih jedel namazane z 

evrokremom, moja sestrica I. pa najraje jè z marmelado. Tudi bratec I. ima rad palačinke, ki 

pa niso z ničemer namazane. Ponudili smo tudi Žabcu, ki je tudi užival ob toplih palačinkah. 

Potem sem se z mamico, sestrico in Žabcem igrali domine. Zelo smo uživali v igri. Mamica mi 

je našla pobarvanko in tri žabice, ki sem jih najprej pobarval, nato pa smo jih izrezali vsak po 

eno. Mamica je svojo najprej nalepila, pa sestrica in jaz v dnevnik še svojo. Potem mi je mami 

dala še eno pobarvanko, ki sem jo tudi sam pobarval, Žabec pa me je vneto opazoval pri 

barvanju. Sestrica. I. pa nam je medtem, brala še eno knjigo: »O mrožku, ki je dobil očala.« 

Bila je zelo zanimiva in vsi smo jo pozorno in pridno poslušali, tudi Žabec. Postali smo že 

utrujeni od vsega dogajanja, pa smo odšli vsi skupaj spat. Tako, zelo sem vesel, ker sem imel 
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Žabca za vikend doma in tudi moji domači so ga bili zelo veseli. Vem pa tudi, da je bilo Žabcu 

prijetno in lepo pri nas, in da je užival v naši družbi. 

            D. 

 

Ponedeljek, 10. februar 2014 

Danes sem šel domov še z vzgojiteljico Olgo. 

Ko sva prišla domov, sem jo najprej opazoval, ko je kuhala kosilo za svojo družino in nestrpno 

čakal, da bova šla po kosilu v knjižnico Vodice. 

Kar obsedel sem sredi knjižnih polic in občudoval koliko zanimivih knjig imajo. Nekatere police 

so zelo visoke. In kakšna tišina je bila v knjižnici. 

V kotičku za otroke sem opazil mamico z dvema otrokoma in prisluhnil, ko jima je potiho brala 

pravljico. 

Tudi mene so seveda najbolj zanimale knjige za otroke. Prijazni knjižničar nama je pomagal 

poiskati nekaj knjig, ki sva jih danes prinesla v vrtec, da jih boste lahko brali. 

Ko sva se z Olgo vrnila domov, naju je že nestrpno čakal njen vnuk A. Takoj me je objel in mi 

rekel, da sem lep in mehek. Dnevno sobo in kuhinjo je spremenil v progo za tek in skoke. 

Povedal je, da se bomo igrali Olimpijado. Skupaj z A. očijem smo tekmovali v teku in skokih. 

Seveda sva z A. vsakič zmagala. Ker je A. triletni fantič in je postal utrujen in zaspan, sem se 

poslovil in tudi jaz odšel spat, ki mi jo je Olga pripravila. 

            O. 

3.5.6.2 Mnenje mentorja – vzgojitelja 

 

Vzgojiteljici se je zamisel vzporedne dejavnosti zdela zeelo dobra, saj je skozi žabčeve 

oči spoznavala vsako družino. Povedala je, da so bili otroci navdušeni nad žabcem in 

so komaj čakali, da pridejo na vrsto. Zanimivo se ji je zdelo, da je neka družina želela 

ponoviti izkušnjo z žabcem, tako da je žabec preživel dva dni z otrokom. Od tega enkrat 

pri mami in drugič pri očetu. Vsako jutro je otrok, ki je imel prejšnji dan žabca, njuno 

dogodivščino predstavil ostalim. Ko so vsi otroci prišli na vrsto, so želeli, da žabca 

domov vzame še ona. S tem so zaključili še zadnjo dejavnost. 
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3.5.6.3 Analiza 

 

Dejavnost z žabcem se nam je zdel primeren način, da neposredno posežemo v 

družino in tako spoznamo njihovo delovanje, navade in običaje. Obenem pa 

spoštujemo zasebnost vsake otrokove družine in otroka samega. Vemo in verjamemo, 

da so se otroci veliko naučili skozi to dejavnost. Predvsem so pridobili nekaj besednega 

zaklada in izgubili strah pred pozitivnim izpostavljanjem in javnim nastopanjem. 

Izpostavljamo tudi, da so bili vsi otroci aktivno vključeni v proces raziskovanja, kar 

lahko potrdimo z dnevniškimi zapisi, ki smo jih pridobili skozi proces našega projekta. 

Vsak dan je otrok, s katerim je bil žabec prejšnji dan, delil svojo izkušnjo z ostalimi v 

krogu. Ostali otroci pa so njegovo izkušnjo poslušali. Da bi se izognili prepiru, je 

vzgojiteljica postavila dodatno pravilo. Otrok, ki je imel žabca pri sebi in je z otroki delil 

svojo izkušnjo, je izbral otroka nasprotnega spola, da s seboj odnese žabca tisti dan. 

Od nekega otroka smo slišali odziv na postavljeno pravilo: »Ni pošteno. Jaz sem želel 

imeti žabca jutri. S K. sva se dogovorila, da mi ga da. Nato pa je vzgojiteljica določila, 

da gre žabec en dan k dečku, drugega k deklici. Danes mora torej k T., ona se bo 

odločila, da gre naslednji dan k A. Njemu pa je všeč L., zato ga bo dal njej. Z L. pa sva 

dobra prijatelja in ga bo potem dala meni. Ampak to je šele v ponedeljek. To je pa še 

zelo, zelo, zelo daleč. Ni fer!« Ta odziv je prikaz pozitivnega aktivnega vključevanja v 

dejavnosti, ki so ga otroci doživljali ob prihodu žabca v skupino. Nestrpno so čakali, da 

bi vzeli žabca domov. Potrpežljivost pa je pomembna vrlina pri vzgoji za strpnost. 

Otroci so bili veseli žabca in so ga praktično posvojili. »Želeli so, da je v skupini tudi 

med nastopi, med malico so ga postavili na poseben prostor na omari, da jih je lahko 

opazoval, celo hodil je z njimi na igrišče in na sprehod. Na igrišču se je z njimi gugal in 

igral, včasih pa jih je le opazoval z okenske police. S prihodom žabca v skupino ste 

vnesle svežino, utrjevale samozavest otrok ter jih naučile potrpežljivosti,« je povedala 

vzgojiteljica. Menimo, da je ta izjava vzgojiteljice potrditev naše uspešnosti v skupini. 
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3.6 Evalvacija ob zaključku projekta 

 

Evalvacija ob zaključku projekta je potekala tako, da se je zbrala celotna skupina 

študentk, ki je pripomogla pri izvedbi projekta. Vsaka podskupina je predstavila svoj 

izvedeni del projekta. Pregledali smo pridobljeni material. Vsaka skupina je izpostavila 

tako pozitivne kot negativne stvari pri izvedbi projekta. Študentke so analizirale svoje 

nastope in podale predloge za izboljšave. V nadaljevanju podajam ugotovitve skupne 

razprave.  

 

Otroci so v prvem delu projekta sledili pripovedovanju zgodbe, ob pogovoru s 

študentko so ugotovili vlogo lika v zgodbi, s svojimi besedami so opisali odnose v 

zgodbi z lastnega vidika in jih ovrednotili. Ob poslušanju prijateljev so utrjevali koncept 

strpnosti drug do drugega in s skupnimi močmi sestavili zgodbo, na katero so bili 

ponosni. V nadaljevanju dejavnosti so s pomočjo študentk spoznali zgradbo knjige in 

se lotili izdelave svoje knjige s sestavljeno zgodbo. Dogovorili so se, kakšna ilustracija 

bo na naslovnici in jo tudi skupaj uspešno izdelali. Svoj izdelek so predstavili ostalim 

skupinam in naslovnice med seboj primerjali. Ena izmed izvajalk dejavnosti nas je na 

zaključku opozorila na vključenost otroka s posebnimi potrebami. Opisala ga je tako: 

»Ima težave s koncentracijo. Nekaj časa je sodeloval v našem pogovoru pri 

obnavljanju zgodbe. Nato se je odločil in umaknil. Nisem vedela, ali naj ga grem iskat 

ali ne. Odločila sem se, da mu dam malo prostora. Izkazalo se je, da je bila moja 

odločitev pravilna, saj se je deček vrnil in nadaljeval delo z nami. Zanimivo se mi je 

zdelo, da je kljub njegovemu umiku iz skupine intenzivno spremljal dogajanje za mizo, 

saj je to ob vrnitvi dokazal s trditvijo: »Žabec in podgana nista samo taborila skupaj, 

kot je rekla A., skupaj sta spala v šotoru in bila sta zelo dobra prijatelja.« Njegovo 

nadaljevanje naše zgodbe smo tudi vključili v zgodbo.«  

 

V drugem delu projekta so otroci skupaj s študentkami ugotovili, da knjiga ne more biti 

prazna, zato so ilustrirali dogodke iz lastne zgodbe in tako dopolnili nastale knjige. Med 

seboj so se morali dogovoriti, kdo bo ilustriral kateri dogodek iz zgodbe. Pri 

dogovarjanju so utrjevali svojo veščino potrpežljivosti. Nastale knjige so predstavili 

drug drugemu z opisom lastne ilustracije. Po predstavitvi knjig so se razdelili v tri 

skupine za izdelavo scene. Otroci so si potrpežljivo delili material in pripomočke. Pri 
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skupini, kjer so izdelovali drevo, je študentka opisala dogajanje takole: »Za izvedbo 

dejavnosti izdelave drevesa sem si izbrala napačno lepilno sredstvo. Situacijo sem 

izkoristila in otroke povabila k razmišljanju, kako rešiti situacijo. Skupaj smo se odločili, 

da bomo za lepljenje raje uporabili lepilni trak. Tako smo lahko izdelali drevo, na 

katerega smo bili na koncu vsi ponosni.« 

 

V tretjem delu projekta so si otroci izdelali papirnate lutke za predstavitev različnih 

interpretacij in zaključkov zgodb. Otroci so nastopajočo skupino poslušali in po koncu 

predstavitve svoj pogled na predstavljeno zgodbo označili na pripravljenem barometru. 

Poslušanje zgodb se je zaključilo s poslušanjem konca zgodbe, kakor si ga je zamislil 

pisatelj. Tudi ta konec so otroci ocenili z označitvijo na barometru. Skupaj smo si 

ogledali različne barometre in ugotovili, da se med seboj razlikujejo. Po skupinah so 

otroci izdelali plakat s svojimi mnenji. Ugotovili smo, da se tudi naša mnenja in odgovori 

na vprašanja razlikujejo kakor barometri. Otrokom smo razložili, da drugačna mnenja 

in odgovori niso napačna in nepravilna, saj včasih rešitev ni le ena sama. 

 

Četrti del projekta je temeljil na sodelovanju dveh otrok. Otroci so se razdelili v dve 

skupini. V dvojicah so izdelali obrise telesa in narisali portret drugega. Študentka je 

takole opisala neko situacijo: »Otrok se je ulegel na papir in pustil, da ga obriše drug 

otrok. Dvignil se je z lista papirja, da bi si ogledal svoj obris. Razjezil se je: »Tole pa že 

ni moj obris, tole je zmazek!« Študentka je ponudila rešitev in sama izdelala obris 

otroka. S tem obrisom je bil otrok zadovoljen. Hitro sem ponudila idejo, naj obrisa 

primerjata. Po primerjavi sva ugotovila, da mu je prijatelj pozabil natančno obrisati 

noge, zato njegov obris telesa ni bil enak prijateljevemu.« Obrise telesa so izrezali iz 

papirja, prav tako kot vsak svoj portret, in ga nalepili na telesno lutko. Zaradi 

pomanjkanja časa so lutko dopolnili z dodatki, ki so jih izdelali z vzgojiteljico. Študentke 

so ta del projekta zaključile s kratkimi opisi otrok, naloga otrok pa je bila ugotoviti, kateri 

opis pripada kateremu otroku.  

 

Peti del projekta je omogočal otrokom pridobivanje občutka pripadnosti v medkulturni 

družbi (skupini). Otroci so najprej spoznali, da vsi ne prihajamo iz istega kraja. 

Študentke smo jim predstavile različne kraje, od koder prihajamo, naša narečja in grbe. 

Otrok je komentiral neko narečje takole: »Jaz jo nič ne razumem. Govori, kot bi bila iz 

ene druge države. Naj raje pove po slovensko, tako kot se pogovarjamo mi vsi.« Drugi 
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otrok je spodbujal študentko, naj še enkrat pove zgodbo, da se jo lahko nauči. Tako 

bo znal povedati beseda riba tudi v drugem »jeziku.« Otroci so nas z zanimanjem 

spremljali in neki deček je zaključil takole: »Res je, da študentke prihajate iz različnih 

krajev, ampak se igrate z nami in to nam je všeč. Radi imamo, da pridete.« Peto 

dejavnost smo zaključili s skupno izdelavo skupinskega grba, na katerega smo bili vsi 

ponosni. 

 

Šesti del projekta je bila vzporedna dejavnost Žabec spoznava »tuje« okolje. Ugotovili 

smo, da so vsi otroci aktivno sodelovali pri tej dejavnosti. Nad žabcem so bili 

navdušeni. Komaj so čakali, da pridejo na vrsto za njegov obisk. Kljub temu da so se 

učili strpnosti v skupini, so pridobili tudi lepo izkušnjo medkulturne vzgoje v skupini. 

 

Šele po predstavitvi vseh skupin smo dobili zaokrožen občutek celotnega projekta. 
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4 SKLEP 

 

Skozi projekt smo študentke utrjevale svoje medkulturne kompetence za delo z otroki 

mešanih kulturnih skupin. Spoprijele smo se z izvedbo projekta medkulturne vzgoje 

Žabec in tujec, skozi katerega smo otroke spodbudile k razmišljanju o drugih kulturah. 

Pripravile smo jim dejavnosti, ki so omogočale spoznavanje drugačnosti skozi zgodbo, 

ob kateri so se otroci počutili prijetno, obenem pa so razvijali svoje medkulturne 

spretnosti in znanja. Z dejavnostmi smo jih spodbudile h kritičnemu mišljenju in 

etičnemu razsojanju ter k pridobivanju sposobnosti ustvarjanja različnih rešitev 

problemske situacije in prepoznavi nenasilnih poti reševanja sporov in ustvarjanja 

sporazumov. Skozi celotni projekt so se otroci udejstvovali skozi različne dejavnosti, 

iskali so miselne rešitve na zastavljena vprašanja, uporabljali svojo domišljijo za 

sestavljanje zgodb, likovno in verbalno so se izražali, spoznavali so navade, običaje in 

občutke drugih. Vsi otroci so sodelovali pri vzporedni dejavnosti z naslovom Žabec 

spoznava »tuje« okolje in tako spoznali navade in običaje družin ob prihodu »tujca« v 

njihov vsakdan. Svoje predstavitve so med seboj primerjali in ugotovili, da so se v času 

z žabcem v skupini naučili veliko novega. Zame so bile še posebno dragocene izjave 

otrok pri vzporedni dejavnosti. Ob branju izjav sem spoznala način življenja družin 

otrok v skupini. Družine so se posebej potrudile za dan njihovega otroka z žabcem, 

seveda v okviru njihovih finančnih zmožnostih. Izkušnja »žabca« je bila v vseh 

družinah raznolika in edinstvena. Zanimivo se mi je zdelo, ko sem opazila rivalstvo 

med starši. Vsak naslednji zapis v dnevniku je bil nadgradnja prejšnjemu. Ni bilo 

pomembno, koliko so starši zapravili za dan z žabcem, pomembna je le otrokova 

izkušnja z žabcem. 
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6 PRILOGE 

 

Priloga 1: Zgodba skupine podgane 

 

ŽABEC IN PRIJATELJI 

 

Pujsek je ponoči prišel do klopi žabca in podgane in jima klop uničil. Žabec in podgana 

sta naslednje jutro prišla do klopi in ugotovila, da je klop podrta. Želela sta raziskati, 

kdo jima jo je podrl, zato sta odšla do zajčka in ga prosila, da jima posodi daljnogled. 

Pri opazovanju okolice sta opazila sledi, ki so ju pripeljale do Triglava, kjer stanuje 

pujsek. Pujsa ni bilo doma, vendar sta se odločila, da ga počakata. Ko je prišel, sta ga 

prepirala, zakaj jima je podrl klop. Pujsek pa je odvrnil, da ni bil on. Žabec je odvrnil, 

da laže, pujs pa je trdil svoje. Žabec mu je povedal, da ima dokaze, saj so ga stopinje 

pripeljale do njegove hiše. Poleg tega je imel povito roko, ki si jo je poškodoval pri 

žaganju klopi, vendar je pujsek trdil, da je padel na ledu. Žabec je rekel, da ni več 

njegov prijatelj, saj laže, pujs pa je bil tako jezen, da je žabcu rekel grdo besedo. Žabec 

in podgana sta odšla k rački in zajčku in jima povedala, kaj se je zgodilo. Zajčku in 

rački se je zdelo to grdo, zato tudi onadva nista več njegova prijatelja. Pujsek je 

naslednji dan prišel na obisk k rački in zajčku, vendar sta mu rekla, naj gre stran, saj 

nista več njegova prijatelja. Pujsek je bil žalosten, zato je odšel domov. Izdelal je klop, 

ki jo je požagal žabcu in podgani. Postavil jo je na isto mesto, kjer je bila prej. Odšel je 

do žabca in podgane, se jima opravičil in jima povedal, da je naredil novo klopco in jo 

postavil na isto mesto. Žabec in podgana sta mu oprostila, nato so vsi skupaj spet 

postali prijatelji. Skupaj so se igrali. 

 

Priloga 2: Zgodba skupine žabice 

 

ŽABEC IN PODGANA 

 

Žabec in pujs nista marala podgane, vendar se podgana zaradi tega ni počutila slabo, 

rajši se je sončila. Zraven nje se je sončil tudi žabec. Pujs in račka sta žabca okarala, 

češ da se ne sme družiti s podgano, vendar ju žabec ni upošteval. Žabec in podgana 

sta skupaj taborila, skupaj sta spala v šotoru in bila sta zelo dobra prijatelja.  



 

 

Žabec pa se je rad igral tudi z račko in pujskom. Skupaj so se žogali, igrali skrivalnice, 

se slikali s fotoaparatom. 

 

Nekega dne pa je podgana sama naredila veliko ladjo in nanjo povabila vse živali. 

Prišla sta tudi račka in pujsek. Podgana jih je po reki odpeljala v Avstrijo. Tam so se 

vsi skupaj smučali, saj so vsi že znali smučati od prej.  

 

Spoznali so podgano in ugotovili, da je zelo prijazna in da je njeno ime Pika. Tudi oni 

so ji povedali svoja imena. Račka je bila Džini, žabcu je bilo ime Duni, pujsku pa Pujsur.  

 

Ko so se prenehali smučati, so tam prespali v šotoru, ki ga je postavila podgana. 

Naslednji dan zvečer so se vrnili iz Avstrije in od takrat naprej so se vsi med seboj 

razumeli in bili prijatelji. 

 

Priloga 3: Zgodba skupine pujski 

 

PREPIR S PODGANO 

 

Nekega dne se je podgana srečala z žabcem, pujskom in račko. Povedala jim je, da je 

prijazna in da lahko vsakemu pomaga. Račka, žabec in pujsek so postali prijatelji s 

podgano. Povabili so jo v njihovo hišo, kjer je lahko spala in jedla. Vsak dan so se igrali 

zunaj in v hiši. Nekega dne so se z avtom odpravili v Afriko. Tam so si ogledali živali 

(kamelo, leva, slona, geparda), ogledali so si tudi drevesa (palmo). V Afriki so bili pet 

dni. Hrano so vzeli s seboj in jo nesli v nahrbtniku. Ko so se vrnili iz Afrike, so se 

naslednji dan odpravili na Uršljo goro, s sabo so vzeli nahrbtnik, v njem pa so imeli 

hrano, pijačo, prvo pomoč. S sabo so vzeli tudi palice in bundo s kapuco. Ko so se 

vrnili z Uršlje gore, so odšli spat, ker so bili utrujeni. 

  



 

Priloga 4: Zgodba skupine račke 

 

ŽABEC IN RAČKA 

 

Žabec je odšel v vodo, a se ni kopal, saj je bila voda premrzla. Potem se je spomnil, 

da lahko odide k podgani. Ta je sedela na klopci. Nato sta skupaj odšla do zajčka, kjer 

so se pogovarjali in pili sok. Skupaj so se igrali, lovili, spuščali po toboganu in postali 

so prijatelji. Račka in pujsek sprva nista hotela postati podganina prijatelja, a ko sta 

jima zajček in žabec povedala, da je ta podgana prijazna in mirna, sta se tudi onadva 

spoprijateljila z njo. Tako so vsi skupaj postali pravi prijatelji, saj so si med seboj 

posojali in delili tudi igrače.  

 


